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22Wojtek Pietrusiewicz
– zast. red. nacz.
Jest kilka rzeczy, które są genialne
w Androidzie. Szczególnie tym czystym, prosto
od Google. Sam system jest przede wszystkim
znacznie lżejszy i szybszy niż wszystkie inne
telefony z nakładkami, które miałem okazję testować. Fakt, że Nexus 4 sam w sobie jest bardzo szybki, ale podobne wrażenia miałem z HTC
One X na CyanogenModzie.

Luty to jak zwykle krótszy miesiąc niż pozostałe.
Nim się obejrzeliśmy, już nastał marzec. To jednak
nie dlatego lutowy numer Android Magazine trafia
do Was w marcu. W redakcji zaszło kilka zmian technicznych, które siłą rzeczy opóźniły wydanie tego numeru i, niestety, nie mieliśmy na to dużego wpływu.
W tym numerze przeczytacie podsumowanie
kilku ciekawych felietonów, w tym przemyślenia
Wojtka (zatwardziałego iOS-owca) na temat najnowszego Jelly Beana. Mateusz przetestował dla Was
Firefox OS, Wojtek po radosnym roocie HTC Desire HD
uśmiercił swojego kochanego Androida, a ja odpowiadam na pytanie, czy warto dobierać mniejszy telefon po zakupie tabletu. Po raz kolejny w Android
Magazine pojawiła się Katarzyna Pura, naczelna
Tabletowo.pl. Kasia przygotowała kolejny artykuł
z cyklu o historii i rynku tanich tabletów z Androidem.
Mam nadzieję, że Kasia jeszcze nieraz zagości w naszym magazynie. Przetestowaliśmy też dla Was
kilka bardzo ciekawych urządzeń, w tym Netbooka
Omegę, budżetowego HTC Desire C, wciąż popularną Xperię T (swoje trzy grosze do recenzji Michała Zielińskiego dorzucił na dodatek Michał Mynarski, ciekawe czy już im tak zostanie?) oraz trochę
sprzętu muzycznego, testowanego przez Jarka. Ja
z kolei opisałem swoje wrażenia z jeszcze cieplutkiego HTC One, którego miałem okazję podotykać
i poużywać na oficjalnej premierze w Londynie. Tak
jak wcześniej myślałem nad Nexusem, tak teraz zastanawiam się nad nowym flagowcem HTC…
Ponadto standardowo czekają na Was ciekawe przydatne porady, recenzje gier i aplikacji. Życzę
Wam przyjemnej lektury!
Bartosz Dul

22Michał Brzeziński – redaktor
Komórkomania.pl
Nigdy nie byłem fanem programów
do wiadomości tekstowych, które najczęściej
oferują ogrom niepotrzebnych opcji i fajerwerków. Sliding Messaging dałem szansę wyłącznie ze względu na fajny wygląd i szybko stał się
on moją główną aplikacją.

22Mateusz Gryc – bloger
na geekblog.pl
Utrata telefonu to nie tylko strata
kilkuset (a często nawet – kilku tysięcy) złotych. Smartfon lub tablet to już (nie)stety klucz
do wielu aspektów naszego życia. Na pokładzie
Androida znajdują się przecież nasze zdjęcia,
prywatne pliki, ba – także aplikacje stale zalogowane do sporej ilości ważnych portali i usług.
Facebook, Twitter, konto Google, poczta e‑mail.

22Wojtek @6Ghost9 Wieman
Zasnął i już się nie obudził. Podejrzewam płytę główną, więc spisałem go
na straty. Trudno. Kiedy już otarłem łzy, zdałem
sobie sprawę, że przede mną trudny czas. Nie mam
drugiego telefonu, fundusze nie bardzo pozwalają na zakup czegoś sensownego – CO TERAZ?!

22Michał Mynarski – redaktor
Komórkomania.pl
Xperia T to przede wszystkim sprzęt
niejako odzwierciedlający agenta 007. Jest elegancka i ma styl. Nie jest pstrokata i nie rzuca
się w oczy. Przykuwa wzrok, dzięki temu swojemu stonowaniu. I to w niej bardzo cenię.

2/3/2013 2 stopka

2/3/2013 2 akTUaLnoŚCI

004

2/3/2013 2 felieton 2 TABLET UZUPEŁNIENIEM SMARTFONA

007

Kamil ZawiślaK, Filip BrodecKi
nadchodzący nexus będzie miał snapdragona
zamiast Tegry

na rynku telefonów, widząc Chromebook Pixel w mojej ocenie miałby szansę na ekspansję na rynku laptopów.

Mówi się, że nowy nexus 7 może mieć Snapdragona, a nie,
jak do tej pory SoC firmy nvidia. To byłaby niemała sensacja, szczególnie dlatego że kilka dni temu pisałem o problemach Nvidii i braku zainteresowania Tegrą 4, to by się poniekąd zgadzało.

Czysty Android i Chrome OS, a dokładniej mówiąc Chromebook Pixel to idealne połączenie. Myślę, że dla Google to być
albo nie być w systemach dla laptopów. Wszystko zależy
od tego, jak rozwiązana zostanie kwestia integracji zielonego robocika i Chrome OS. Jestem tylko zawiedziony dostępnością Chromebooków na naszym rynku, to samo jest
w gruncie rzeczy z Nexusami.

Pogłoski mówią, że na Google
I/O 2013 zostanie zaprezentowany tablet, który będzie miał
cieńszą ramkę okalającą ekran
w rozdzielczości Full HD. Serwis
PocketNow donosi, że układy
Nvidii mogą pójść w odstawkę
na rzecz procesora Snapdragon
S4 Pro, takiego samego, jaki jest
w Nexusie 4 – APQ8064.
W świetle ostatnich doniesień
o problemach z zainteresowaniem Tegrą 4 ta informacja wydaje się być prawdziwa. Warto
wspomnieć, że dla firmy Qualcomm i Snapdragona ten rok
był nad wyraz udany, czego nie
można stwierdzić o Nvidii.
Michael McConnell z Pacific
Crest sądzi, że może zostać
sprzedanych nawet do dziesięciu milionów Nexusów ze Snapdragonem od dnia premiery do
pierwszego kwartału 2014 roku.
Źródło: Pocekt Now

Chromebook Pixel musi powstać, jest potrzebny dla
google
W środę do sieci wyciekło wideo, na którym widać Chromebooka od samego Google’a. Chromebook Pixel, bo tak nazywa się wideo prezentuje bardzo apetycznie wyglądającego
(przynajmniej według mnie) laptopa z ekranem o rozdzielczości zbliżonej do Retiny – 2560 x 1700 pikseli.
Powiedzmy sobie szczerze, Chrome OS nie wdarł się
szturmem na rynek i nie zaskarbił sobie sympatii szerszej grupy ludzi. Jednak nie
od razu Rzym zbudowano,
przecież nie od razu Android
stał się hitem. Mam nadzieję, że prace nad Chrome OS
będą trwały i będą co raz to
bardziej owocne.
Google ma teraz szansę zawalczyć o klientelę, ponieważ do pozycji Apple ma
daleko, ale spora część stojących przed wyborem laptopa boi się ósemki i to może
być szansa dla Chormebooków. Są tańsze, mają śmiesznie
prosty interfejs i są wystarczające dla znakomitej większości. Nie każdy potrzebuje przecież Photoshopa etc.
Android powinien lepiej integrować się z Chrome OS. Nie
podważam dobroci płynących z telefonu i komputera z logiem nadgryzionego jabłuszka. Przez dłuższy czas byłem
zachwycony Windowsem 8 i Windowsem Phone 8, a dokładniej mówiąc integracją tych dwóch systemów. Od kiedy jednak Google zaprezentowało Androida w wersji 4.x i od kiedy Chrome OS zaczął nabierać rozpędu to bliżej mi do tych
dwóch systemów aniżeli do „okienkowych”. Na rynku można zaobserwować pewny paradoks. Więcej jest komputerów
z systemem Windows, ale mniej smartfonów z systemem
WP niż z Androidem. Gigant z Mountain View dominuje już
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BartosZ dul

htc ONe

tEN JEDEN
JEDYNY?

Samsung gotowy do produkcji ekranów Super
AMOleD Full hD dla GS4
Ostatnimi czasy pojawiło się wiele smartfonów z 5-calowym
ekranem Full hD. Samsung nie miał okazji zaprezentować
smartfona z takim ekranem, bo musiałby poniekąd uśmiercić swoją flagową serię Galaxy S. Dlatego ekran, o którym
się teraz najwięcej mówi ma się pojawić w modelu Galaxy S
IV. Trzeba przyznać, że informacje, które pojawiły się w sieci pozytywnie zaskakują i pozwalają mieć nadzieję na naprawdę świetny ekran.

TableT

na targach CeS 2013 Samsung zaprezentował kolejną generację swoich ekranów Super AMOleD, nadchodzący będzie miał 5 cali, rozdzielczość Full hD, a co najważniejsze
nie będzie miał matrycy PenTile.

uzupełNIeNIeM sMaRtfONa

W sieci krążą informacje, jakoby Samsung był już gotowy
do produkcji swoich Super AMOLEDów, to jeden z najważniejszych czynników zawartych w smartfonie, rozpoczęcie
produkcji już teraz pozwoli na zaspokojenie popytu na nadchodzącego flagowca.

CZY JESt ZAtEm SENS
w dobIEranIU mnIEJSZEgo tElEfonU?

Spekuluje się, że Samsung zastosuje piksele wyglądające
jak romb (diament), a tak wyglądającą matrycę można zobaczyć w Samsungu Galaxy Note II, a więc jest na co czekać. Do tego zagęszczenie pikseli ma wynosić 440 PPI.

Tablety zaczynają powoli zastępować podstawowe funkcje, które spełniają obecnie smartfony. niektóre potrafią nawet dzwonić. Czy jest jednak sens rezygnować
034
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yAMAHA – PRO 300
z high-endowego
urządzenia, na rzecz czegoś mniejszego,
mając
już

źródło: PhoneArena

Google ułatwia życie miłośnikom białego szaleństwa
wygląda na to, że Google zaczyna wyciągać do nas pomoc2/3/2013
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OMEGA
ną dłoń za sprawą
swoich map
nie tylko podczas
poruszania
się samochodem czy pieszych
wędrówek po mieście. Przekonali się o tym właśnie narciarze i snowboarderzy z Ameryki
Północnej, którzy mają dostęp
do map najpopularniejszych
ośrodków narciarskich na swoich smartfonach.

OAN133 NOTEBOOK

Do niedawna, uzupełnieniem mojego sprzętowego
portfolio do pracy i rozrywki był iPad 2. Dość duże
urządzenie (dziś posiadacze iPada mini twierdzą
wręcz, że za duże, nieporęczne i ciężkie). Na tablecie robiłem praktycznie wszystko to, co na telefonie – czytałem newsy, magazyny, sporadycznie książki, grałem w gry, przeglądałem Internet,
a nawet „ogarniałem social media”. Tak było mi
po prostu wygodniej. A w zasadzie jest, bo wciąż
przewijają się przez moje ręce mniejsze, czy większe tablety. Docelowo, planuję przesiąść się na
Nexusa 7 z 3G.
Dużo osób zastanawia się, czy skoro tablet
w dużej mierze zastępuje funkcjonalność smartfona, to czy nie lepiej, w takim tandemie, przeprowadzić downgrade telefonu do czegoś mniejszego,

platINet
OMega
OaN133
NOtebOOk,
Jak na razie mapy dostępne są
tylko dla 38 największych resortów w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie, lecz najprawdopodobniej Google będzie powoli
poszerzać liczbę wspieranych
miejsc i już wkrótce będziemy
mogli cieszyć się nowymi właściwościami map także w Europie. Oprócz zaznaczonych na
niebiesko, zielono lub czerwono
stoków, aplikacja oferuje nam
także wskazanie działających
wyciągów oraz usługę Street
View na trzynastu wybranych
ośrodkach.

CZYLI
ANDROID
bEZ EKranU dotYKowEgo

michał BrZeZińsKi

Testowanie tego sprzętu różniło się zdecydowanie od pozostałych testów. i nie
mówię tutaj tylko o nietypowym połączeniu Androida z laptopem. najczęściej, po
początkowym zachwycie nad testowanym urządzeniem, powoli zaczynają wychodzić jego wady i końcowa ocena jest niższa. O dziwo, w tym przypadku było
odwrotnie.
Laptop z Androidem nie musi być złym pomysłem.
Laptop z Androidem, BEZ dotykowego ekranu, jest
jednak skazany na porażkę. Przynajmniej tak myślałem na początku. Nie ukrywam, że już na starcie byłem negatywnie nastawiony do urządzenia
Omegi – system Google’a został stworzony do
ekranów dotykowych i na nich powinien pozostać.
Swojej trudnej sytuacji, laptop nie polepsza specyfikacją. Tak ważny element jak procesor, to tylko jednordzeniowa jednostka. Miłą niespodzianką jest towarzyszący mu 1 GB RAM-u.

2 Hardware
Z zewnątrz Omega prezentuje się nieźle. Zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd – takiemu sprzętowi do

londyn, godzina przed oficjalną
prezentacją nowego flagowca hTC.
Czekamy przed wejściem do German
Gymnasium przy King’s Cross. niektórzy
robią się powoli niecierpliwi. łapiąc
powoli zasięg wiFi, dowiadujemy się
już pierwszych „pewniaków” o hTC One.
Ja zastanawiałem się, czy hTC jeszcze
mnie czymś zaskoczy? Jak bardzo i czy
w ogóle przebiją mojego hTC One X?

twarzy w bieli. Gorzej jest z jakością wykonania,
która zalatuje chińszczyzną. Plastik wygląda tak,
jakby nie był w stanie wiele przejść. Wykorzystanie tego materiału jednak ma swoje zalety – laptop jest naprawdę lekki, co ma ogromne znaczenie w urządzeniu mobilnym. Poza tym spasowaniu
obudowy nie można nic zarzucić.
Opcji łączności jest tyle, ile co najmniej powinno
być i nic więcej – 2 porty USB 2.0, HDMI, miniJack,
slot SD i złącze RJ45 (standardowe złącze internetowe). USB, HDMI i miniJack znajdują się w wysuwanym elemencie – nie wiem, czemu ma służyć ukrycie portów.
Od razu wspomnę, że urządzenie nie miało żadnych problemów z obsługą zewnętrznego dysku
i bezprzewodowej myszki, wszystko działało jak
należy.

z pojemniejszą baterią? A najlepiej do jakiegoś featurephone’a, typu Samsung Solid. Moim zdaniem
– nie.
W jednym z ostatnich numerów Android
Magazine wraz z redaktorami podjęliśmy dyskusję
na temat tendencji wzrostowej ekranów najnowszych urządzeń. Producenci nie zamierzają obniżać wielkości wyświetlaczy high-endów. Oznacza
to, że chcąc mieć wydajne i aktualne urządzenie,
trzeba będzie się zdecydować na 4,7–5-calowego kolosa.
na tablecie
Smartfony z ekrarobiłem praktycznie
nami poniżej 4,5″ stawszystko to,
nowić będą mid-ranco na telefonie
ge. Będą wyposażone
w gorsze aparaty, będą

9

HTC One to świetnie wykonany smartfon. Jest zbudowany praktycznie w całości z aluminium. Celowo
piszę „praktycznie”, bowiem to nieduże wypełnie052
nie będące ramką telefonu jest specjalnym tworzywem, nie będącym metalem.
To chyba jednak jedyny tego typu element w całej konstrukcji telefonu, który zresztą jest ultraprejarosław cała
cyzyjnie wtryskiwany w skomplikowanej technologii. Jak na masowy produkt HTC One tworzy się
dość długo. Jego produkcja zajmuje bowiem 4 dni.
Wrażenie robi też „skorupa” HTC One. To powinno dać Wam choć niewielkie wyobrażenie o jakości wykonania urządzenia. Ja po wzięciu One do
ręki zdecydowanie odczułem tę jakość.

2 ultrapiksele
Przejdźmy jednak do tego, co ciekawego pojawiło się w HTC One, czego ciężko szukać u innych
od aparatu, który budzi

Model Pro 300 toproducentów.
podstawowe,
Zacznę
najniższe słuchawki z nowej serii.
Pomimo to kosztują 949 zł, muszą
więc coś sobą reprezentować.

yaMaha – pRO 300
yamaha kojarzy mi się z muzyką poważną. Myśl
taka narodziła się w mojej głowie już dosyć dawno i tak po prostu zostało. Muszę przyznać, że nie
należałem nigdy do zwolenników tej marki. Kiedyś
nawet, gdy sprzedawałem sprzęt hi-fi, zdarzało mi
się doradzać kupno konkurencyjnych produktów.
Jednak każdy „normalny” człowiek rozwija się, poszerza swoje horyzonty, jest otwarty na poznawanie
czegoś nowego… Dlatego przenigdy nie zamykałem się na nic, szczególnie jeśli chodzi o muzykę. Uważam, że w każdym gatunku muzycznym
można znaleźć swoje dźwięki i perełki. Gdy tylko
dostałem słuchawki yamaha z nowej serii Pro, od
razu wiedziałem, że będę je testował głównie na
muzyce poważnej, klasycznej i ogólnie rzeczach
instrumentalnych.
Mimo że seria Pro to słuchawki mobilne przeznaczone dla iUrządzeń, z którymi współpracują, a całe to gadanie o muzyce poważanej w tym
przypadku może jest trochę śmieszne, to i tak zrobiłem to, co wcześniej postanowiłem. Model Pro
300 to podstawowe, najniższe słuchawki z nowej
serii. Pomimo to kosztują 949 zł, muszą więc coś
sobą reprezentować.

2 Świetne wykonanie i dbałość o szczegóły
Już sam sposób, w jaki słuchawki są zapakowane
świadczy o profesjonalnym podejściu do tematu.
Duże, porządne i atrakcyjne pudełko to dobry początek. Po jego rozpakowaniu wszystko, co jest
w środku urzeka świetnym wykonaniem i dbałością o szczegóły. Słuchawki posiadają solidny i –
co najważniejsze przy ich rozmiarze – bardzo mobilny pokrowiec. Jest to możliwe dzięki temu, że
ich konstrukcja jest sprytnie składana. Niewielkie etui to niewątpliwy plus w przypadku gdy słuchawki będą z nami podróżować, a przecież do
tego cała seria została stworzona.
Gdy już rozłożymy Pro 300, od razu w oczy rzuca
nam się duże, w kolorze srebra, logo firmy umieszczone na każdej ze słuchawek. Trzy skrzyżowane
kamertony na logo dumnie pokazują, z jaką firmą
mamy do czynienia i zdecydowanie przyciągają spojrzenie każdego przechodnia na ulicy. „Dizajn” serii Pro nawiązywać ma do sekcji motorowej,
a konkretnie motocykli, jakie firma produkuje z powodzeniem od blisko 60 lat. Agresywna, błyszcząca
konstrukcja dostępna jest w trzech kolorach: biały,

największe kontrowersje HTC zdecydowało się na
użycie technologii UltraPixel, zwiększając piksele,
które z kolei „łapią” 300% więcej światła niż kon2/3/2013 2 oProGramowanie 2 SWIPEPAD
kurencyjne, nawet 13-Mpix obiektywy. Co ciekawe, licząc megapiksele w aparacie HTC One okaże się, że ma ich „zaledwie” 4. Cztery Mpix aparat
w HTC One korzysta z ulepszonej technologii sensora CMOS i ISP (Image Signal Processor), układu HTC ImageChip2, przysłony f/2.0, obiektywu
28 mm, inteligentnej lampy błyskowej i optycznej

swIpepaD
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michał BrZeZińsKi

SwipePad to kolejna próba polepszenia multitaskingu na Androidzie. Ponadto, dobrze sobie radzi ze zwykłym uruchamianiem aplikacji z dowolnego miejsca. Jakby
to nie wystarczyło, jest darmowy – czego chcieć więcej?
Program jest bardzo prosty w obsłudze. Zaczynamy od ustawienia hotspotu, czyli krawędzi ekranu,
po dotknięciu której aktywuje się launcher. Hotspotów może być kilka i każdy z nich może niezależnie uruchamiać panel domyślny (główny) lub jeden
z paneli dynamicznych – częste kontakty, ostatnie kontakty i ostatnie aplikacje. I tutaj dochodzimy do tego, jak bardzo darmowy jest ten program
– płaci się tylko za dodatkowe funkcje. Aby korzystać z paneli dynamicznych, trzeba zainstalować
aplikację z Google Play, która kosztuje 5 zł.
Na szczęście, już sam panel domyślny jest
bardzo użyteczny. Po dotknięciu hotspotu, należy przesunąć palec na jeden z 12 portali. Zgodnie
z intuicją, gdy jest on zajęty, zostanie wykonana
zdefiniowana akcja, a gdy przytrzymamy na nim palec dłużej, pojawi się możliwość edycji. Oczywiście
puste miejsca są domyślnie nastawione na edycje.
Można do nich przypisać: włączenie aplikacji, skróty, szybki post na Facebooka i/lub Twittera, Home,
przejście do siatki aplikacji, panel kontekstowy, widżety oraz Keypad S. Dwie ostatnie propozycje to
płatne dodatki. Pierwsza umożliwia wyświetlenie

widżetu nad aktualnie używaną aplikacją. Keypad S to o wiele ciekawszy dodatek – dialer wykorzystujący wyszukiwanie T9, nieograniczający
się wyłącznie do kontaktów, ale sprawdzający też
inne możliwości: aplikacje, adresy e-mail, zakładki. Wyjaśnienia wymaga również panel kontekstowy: wyświetla on informacje o aktualnie używanej
aplikacji i pozwala na podstawowe czynności, jak
podzielenie się nią lub odinstalowanie.
Warto także wspomnieć o ostatnim, oficjalnym
(i oczywiście płatnym) dodatku – MoreSpace. Przede
wszystkim pozwala na zwiększenie liczby wyświetlanych portali oraz tworzenie paneli, które można
przypisać do hotspotów. W ten sposób, użytkownik
jest w stanie tworzyć np. panel „gry”, pojawiający
się przy dotknięciu lewej krawędzi i panel „narzędzia”, powiązany z prawym górnym rogiem.
Jak widać, możliwości jest sporo, ale ogarnięcie aplikacji nie zajmie więcej, niż kilka minut. Co
najważniejsze, SwipePad działa bezbłędnie i bardzo szybko. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych aplikacji tego typu.
SwipePad– darmowa
zobacz w Google Play
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Jak czytać
aNDROID Magazine?
Android Magazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje
nam kilka możliwości interakcji. Aby ułatwić nawigację po Android Magazine, wiele miejsc jest klikalnych
– dzięki temu można szybciej przechodzić w interesujące nas miejsca.
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Kamil ZawiślaK, Filip BrodecKi
nadchodzący nexus będzie miał snapdragona
zamiast Tegry

na rynku telefonów, widząc Chromebook Pixel w mojej ocenie miałby szansę na ekspansję na rynku laptopów.

Mówi się, że nowy nexus 7 może mieć Snapdragona, a nie,
jak do tej pory SoC firmy nvidia. To byłaby niemała sensacja, szczególnie dlatego że kilka dni temu pisałem o problemach Nvidii i braku zainteresowania Tegrą 4, to by się poniekąd zgadzało.

Czysty Android i Chrome OS, a dokładniej mówiąc Chromebook Pixel to idealne połączenie. Myślę, że dla Google to być
albo nie być w systemach dla laptopów. Wszystko zależy
od tego, jak rozwiązana zostanie kwestia integracji zielonego robocika i Chrome OS. Jestem tylko zawiedziony dostępnością Chromebooków na naszym rynku, to samo jest
w gruncie rzeczy z Nexusami.

Pogłoski mówią, że na Google
I/O 2013 zostanie zaprezentowany tablet, który będzie miał
cieńszą ramkę okalającą ekran
w rozdzielczości Full HD. Serwis
PocketNow donosi, że układy
Nvidii mogą pójść w odstawkę
na rzecz procesora Snapdragon
S4 Pro, takiego samego, jaki jest
w Nexusie 4 – APQ8064.
W świetle ostatnich doniesień
o problemach z zainteresowaniem Tegrą 4 ta informacja wydaje się być prawdziwa. Warto
wspomnieć, że dla firmy Qualcomm i Snapdragona ten rok
był nad wyraz udany, czego nie
można stwierdzić o Nvidii.
Michael McConnell z Pacific
Crest sądzi, że może zostać
sprzedanych nawet do dziesięciu milionów Nexusów ze Snapdragonem od dnia premiery do
pierwszego kwartału 2014 roku.
Źródło: Pocekt Now

Chromebook Pixel musi powstać, jest potrzebny dla
google
W środę do sieci wyciekło wideo, na którym widać Chromebooka od samego Google’a. Chromebook Pixel, bo tak nazywa się wideo prezentuje bardzo apetycznie wyglądającego
(przynajmniej według mnie) laptopa z ekranem o rozdzielczości zbliżonej do Retiny – 2560 x 1700 pikseli.
Powiedzmy sobie szczerze, Chrome OS nie wdarł się
szturmem na rynek i nie zaskarbił sobie sympatii szerszej grupy ludzi. Jednak nie
od razu Rzym zbudowano,
przecież nie od razu Android
stał się hitem. Mam nadzieję, że prace nad Chrome OS
będą trwały i będą co raz to
bardziej owocne.
Google ma teraz szansę zawalczyć o klientelę, ponieważ do pozycji Apple ma
daleko, ale spora część stojących przed wyborem laptopa boi się ósemki i to może
być szansa dla Chormebooków. Są tańsze, mają śmiesznie
prosty interfejs i są wystarczające dla znakomitej większości. Nie każdy potrzebuje przecież Photoshopa etc.
Android powinien lepiej integrować się z Chrome OS. Nie
podważam dobroci płynących z telefonu i komputera z logiem nadgryzionego jabłuszka. Przez dłuższy czas byłem
zachwycony Windowsem 8 i Windowsem Phone 8, a dokładniej mówiąc integracją tych dwóch systemów. Od kiedy jednak Google zaprezentowało Androida w wersji 4.x i od kiedy Chrome OS zaczął nabierać rozpędu to bliżej mi do tych
dwóch systemów aniżeli do „okienkowych”. Na rynku można zaobserwować pewny paradoks. Więcej jest komputerów
z systemem Windows, ale mniej smartfonów z systemem
WP niż z Androidem. Gigant z Mountain View dominuje już

tEN JEDEN
JEDYNY?

uzupełNIeNIeM sMaRtfONa

W sieci krążą informacje, jakoby Samsung był już gotowy
do produkcji swoich Super AMOLEDów, to jeden z najważniejszych czynników zawartych w smartfonie, rozpoczęcie
produkcji już teraz pozwoli na zaspokojenie popytu na nadchodzącego flagowca.

CZY JESt ZAtEm SENS
w dobIEranIU mnIEJSZEgo tElEfonU?

Spekuluje się, że Samsung zastosuje piksele wyglądające
jak romb (diament), a tak wyglądającą matrycę można zobaczyć w Samsungu Galaxy Note II, a więc jest na co czekać. Do tego zagęszczenie pikseli ma wynosić 440 PPI.

Tablety zaczynają powoli zastępować podstawowe funkcje, które spełniają obecnie smartfony. niektóre potrafią nawet dzwonić. Czy jest jednak sens rezygnować
034
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sPRzęT
2 tablet?
yAMAHA – PRO 300
z high-endowego
urządzenia, na rzecz czegoś mniejszego,
mając
już

źródło: PhoneArena

Google ułatwia życie miłośnikom białego szaleństwa
wygląda na to, że Google zaczyna wyciągać do nas pomoc2/3/2013
2 sPRzęT
2 PLATINET
OMEGA
ną dłoń za sprawą
swoich map
nie tylko podczas
poruszania
się samochodem czy pieszych
wędrówek po mieście. Przekonali się o tym właśnie narciarze i snowboarderzy z Ameryki
Północnej, którzy mają dostęp
do map najpopularniejszych
ośrodków narciarskich na swoich smartfonach.

OAN133 NOTEBOOK

Do niedawna, uzupełnieniem mojego sprzętowego
portfolio do pracy i rozrywki był iPad 2. Dość duże
urządzenie (dziś posiadacze iPada mini twierdzą
wręcz, że za duże, nieporęczne i ciężkie). Na tablecie robiłem praktycznie wszystko to, co na telefonie – czytałem newsy, magazyny, sporadycznie książki, grałem w gry, przeglądałem Internet,
a nawet „ogarniałem social media”. Tak było mi
po prostu wygodniej. A w zasadzie jest, bo wciąż
przewijają się przez moje ręce mniejsze, czy większe tablety. Docelowo, planuję przesiąść się na
Nexusa 7 z 3G.
Dużo osób zastanawia się, czy skoro tablet
w dużej mierze zastępuje funkcjonalność smartfona, to czy nie lepiej, w takim tandemie, przeprowadzić downgrade telefonu do czegoś mniejszego,

platINet
OMega
OaN133
NOtebOOk,
Jak na razie mapy dostępne są
tylko dla 38 największych resortów w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie, lecz najprawdopodobniej Google będzie powoli
poszerzać liczbę wspieranych
miejsc i już wkrótce będziemy
mogli cieszyć się nowymi właściwościami map także w Europie. Oprócz zaznaczonych na
niebiesko, zielono lub czerwono
stoków, aplikacja oferuje nam
także wskazanie działających
wyciągów oraz usługę Street
View na trzynastu wybranych
ośrodkach.

Testowanie tego sprzętu różniło się zdecydowanie od pozostałych testów. i nie
mówię tutaj tylko o nietypowym połączeniu Androida z laptopem. najczęściej, po
początkowym zachwycie nad testowanym urządzeniem, powoli zaczynają wychodzić jego wady i końcowa ocena jest niższa. O dziwo, w tym przypadku było
odwrotnie.
twarzy w bieli. Gorzej jest z jakością wykonania,
która zalatuje chińszczyzną. Plastik wygląda tak,
jakby nie był w stanie wiele przejść. Wykorzystanie tego materiału jednak ma swoje zalety – laptop jest naprawdę lekki, co ma ogromne znaczenie w urządzeniu mobilnym. Poza tym spasowaniu
obudowy nie można nic zarzucić.
Opcji łączności jest tyle, ile co najmniej powinno
być i nic więcej – 2 porty USB 2.0, HDMI, miniJack,
slot SD i złącze RJ45 (standardowe złącze internetowe). USB, HDMI i miniJack znajdują się w wysuwanym elemencie – nie wiem, czemu ma służyć ukrycie portów.
Od razu wspomnę, że urządzenie nie miało żadnych problemów z obsługą zewnętrznego dysku
i bezprzewodowej myszki, wszystko działało jak
należy.
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Przejdźmy jednak do tego, co ciekawego pojawiło się w HTC One, czego ciężko szukać u innych
od aparatu, który budzi

yamaha kojarzy mi się z muzyką poważną. Myśl
taka narodziła się w mojej głowie już dosyć dawno i tak po prostu zostało. Muszę przyznać, że nie
należałem nigdy do zwolenników tej marki. Kiedyś
nawet, gdy sprzedawałem sprzęt hi-fi, zdarzało mi
się doradzać kupno konkurencyjnych produktów.
Jednak każdy „normalny” człowiek rozwija się, poszerza swoje horyzonty, jest otwarty na poznawanie
czegoś nowego… Dlatego przenigdy nie zamykałem się na nic, szczególnie jeśli chodzi o muzykę. Uważam, że w każdym gatunku muzycznym
można znaleźć swoje dźwięki i perełki. Gdy tylko
dostałem słuchawki yamaha z nowej serii Pro, od
razu wiedziałem, że będę je testował głównie na
muzyce poważnej, klasycznej i ogólnie rzeczach
instrumentalnych.
Mimo że seria Pro to słuchawki mobilne przeznaczone dla iUrządzeń, z którymi współpracują, a całe to gadanie o muzyce poważanej w tym
przypadku może jest trochę śmieszne, to i tak zrobiłem to, co wcześniej postanowiłem. Model Pro
300 to podstawowe, najniższe słuchawki z nowej
serii. Pomimo to kosztują 949 zł, muszą więc coś
sobą reprezentować.

2 Świetne wykonanie i dbałość o szczegóły
Już sam sposób, w jaki słuchawki są zapakowane
świadczy o profesjonalnym podejściu do tematu.
Duże, porządne i atrakcyjne pudełko to dobry początek. Po jego rozpakowaniu wszystko, co jest
w środku urzeka świetnym wykonaniem i dbałością o szczegóły. Słuchawki posiadają solidny i –
co najważniejsze przy ich rozmiarze – bardzo mobilny pokrowiec. Jest to możliwe dzięki temu, że
ich konstrukcja jest sprytnie składana. Niewielkie etui to niewątpliwy plus w przypadku gdy słuchawki będą z nami podróżować, a przecież do
tego cała seria została stworzona.
Gdy już rozłożymy Pro 300, od razu w oczy rzuca
nam się duże, w kolorze srebra, logo firmy umieszczone na każdej ze słuchawek. Trzy skrzyżowane
kamertony na logo dumnie pokazują, z jaką firmą
mamy do czynienia i zdecydowanie przyciągają spojrzenie każdego przechodnia na ulicy. „Dizajn” serii Pro nawiązywać ma do sekcji motorowej,
a konkretnie motocykli, jakie firma produkuje z powodzeniem od blisko 60 lat. Agresywna, błyszcząca
konstrukcja dostępna jest w trzech kolorach: biały,

największe kontrowersje HTC zdecydowało się na
użycie technologii UltraPixel, zwiększając piksele,
które z kolei „łapią” 300% więcej światła niż kon2/3/2013 2 oProGramowanie 2 SWIPEPAD
kurencyjne, nawet 13-Mpix obiektywy. Co ciekawe, licząc megapiksele w aparacie HTC One okaże się, że ma ich „zaledwie” 4. Cztery Mpix aparat
w HTC One korzysta z ulepszonej technologii sensora CMOS i ISP (Image Signal Processor), układu HTC ImageChip2, przysłony f/2.0, obiektywu
28 mm, inteligentnej lampy błyskowej i optycznej

swIpepaD
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michał BrZeZińsKi

SwipePad to kolejna próba polepszenia multitaskingu na Androidzie. Ponadto, dobrze sobie radzi ze zwykłym uruchamianiem aplikacji z dowolnego miejsca. Jakby
to nie wystarczyło, jest darmowy – czego chcieć więcej?
Program jest bardzo prosty w obsłudze. Zaczynamy od ustawienia hotspotu, czyli krawędzi ekranu,
po dotknięciu której aktywuje się launcher. Hotspotów może być kilka i każdy z nich może niezależnie uruchamiać panel domyślny (główny) lub jeden
z paneli dynamicznych – częste kontakty, ostatnie kontakty i ostatnie aplikacje. I tutaj dochodzimy do tego, jak bardzo darmowy jest ten program
– płaci się tylko za dodatkowe funkcje. Aby korzystać z paneli dynamicznych, trzeba zainstalować
aplikację z Google Play, która kosztuje 5 zł.
Na szczęście, już sam panel domyślny jest
bardzo użyteczny. Po dotknięciu hotspotu, należy przesunąć palec na jeden z 12 portali. Zgodnie
z intuicją, gdy jest on zajęty, zostanie wykonana
zdefiniowana akcja, a gdy przytrzymamy na nim palec dłużej, pojawi się możliwość edycji. Oczywiście
puste miejsca są domyślnie nastawione na edycje.
Można do nich przypisać: włączenie aplikacji, skróty, szybki post na Facebooka i/lub Twittera, Home,
przejście do siatki aplikacji, panel kontekstowy, widżety oraz Keypad S. Dwie ostatnie propozycje to
płatne dodatki. Pierwsza umożliwia wyświetlenie

66 SwipePad Michał Brzeziński

Porady:
67 Dwustopniowa weryfikacja
użytkownika Mateusz Gryc
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widżetu nad aktualnie używaną aplikacją. Keypad S to o wiele ciekawszy dodatek – dialer wykorzystujący wyszukiwanie T9, nieograniczający
się wyłącznie do kontaktów, ale sprawdzający też
inne możliwości: aplikacje, adresy e-mail, zakładki. Wyjaśnienia wymaga również panel kontekstowy: wyświetla on informacje o aktualnie używanej
aplikacji i pozwala na podstawowe czynności, jak
podzielenie się nią lub odinstalowanie.
Warto także wspomnieć o ostatnim, oficjalnym
(i oczywiście płatnym) dodatku – MoreSpace. Przede
wszystkim pozwala na zwiększenie liczby wyświetlanych portali oraz tworzenie paneli, które można
przypisać do hotspotów. W ten sposób, użytkownik
jest w stanie tworzyć np. panel „gry”, pojawiający
się przy dotknięciu lewej krawędzi i panel „narzędzia”, powiązany z prawym górnym rogiem.
Jak widać, możliwości jest sporo, ale ogarnięcie aplikacji nie zajmie więcej, niż kilka minut. Co
najważniejsze, SwipePad działa bezbłędnie i bardzo szybko. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych aplikacji tego typu.
SwipePad– darmowa
zobacz w Google Play
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17 Plusy i minusy – miesiąc z Jelly Beanem
po przesiadce z iOS Wojtek Pietrusiewicz
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HTC One to świetnie wykonany smartfon. Jest zbudowany praktycznie w całości z aluminium. Celowo
piszę „praktycznie”, bowiem to nieduże wypełnie052
nie będące ramką telefonu jest specjalnym tworzywem, nie będącym metalem.
To chyba jednak jedyny tego typu element w całej konstrukcji telefonu, który zresztą jest ultraprejarosław cała
cyzyjnie wtryskiwany w skomplikowanej technologii. Jak na masowy produkt HTC One tworzy się
dość długo. Jego produkcja zajmuje bowiem 4 dni.
Wrażenie robi też „skorupa” HTC One. To powinno dać Wam choć niewielkie wyobrażenie o jakości wykonania urządzenia. Ja po wzięciu One do
ręki zdecydowanie odczułem tę jakość.

Na jednej
z następnych
stron,
nad stopką
redakcyjną
znajdują się
miniatury stron
z artykułami
promowanymi.
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13 Przezorny zawsze ubezpieczony Mateusz Gryc

z pojemniejszą baterią? A najlepiej do jakiegoś featurephone’a, typu Samsung Solid. Moim zdaniem
– nie.
W jednym z ostatnich numerów Android
Magazine wraz z redaktorami podjęliśmy dyskusję
na temat tendencji wzrostowej ekranów najnowszych urządzeń. Producenci nie zamierzają obniżać wielkości wyświetlaczy high-endów. Oznacza
to, że chcąc mieć wydajne i aktualne urządzenie,
trzeba będzie się zdecydować na 4,7–5-calowego kolosa.
na tablecie
Smartfony z ekrarobiłem praktycznie
nami poniżej 4,5″ stawszystko to,
nowić będą mid-ranco na telefonie
ge. Będą wyposażone
w gorsze aparaty, będą

CZYLI
ANDROID
bEZ EKranU dotYKowEgo

Laptop z Androidem nie musi być złym pomysłem.
Laptop z Androidem, BEZ dotykowego ekranu, jest
jednak skazany na porażkę. Przynajmniej tak myślałem na początku. Nie ukrywam, że już na starcie byłem negatywnie nastawiony do urządzenia
Omegi – system Google’a został stworzony do
ekranów dotykowych i na nich powinien pozostać.
Swojej trudnej sytuacji, laptop nie polepsza specyfikacją. Tak ważny element jak procesor, to tylko jednordzeniowa jednostka. Miłą niespodzianką jest towarzyszący mu 1 GB RAM-u.

londyn, godzina przed oficjalną
prezentacją nowego flagowca hTC.
Czekamy przed wejściem do German
Gymnasium przy King’s Cross. niektórzy
robią się powoli niecierpliwi. łapiąc
powoli zasięg wiFi, dowiadujemy się
już pierwszych „pewniaków” o hTC One.
Ja zastanawiałem się, czy hTC jeszcze
mnie czymś zaskoczy? Jak bardzo i czy
w ogóle przebiją mojego hTC One X?

TableT

na targach CeS 2013 Samsung zaprezentował kolejną generację swoich ekranów Super AMOleD, nadchodzący będzie miał 5 cali, rozdzielczość Full hD, a co najważniejsze
nie będzie miał matrycy PenTile.

rEDAKCJA
Android Magazine, ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa,
faks 22 403 83 00
redakcja@androidmagazine.pl
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Samsung gotowy do produkcji ekranów Super
AMOleD Full hD dla GS4

Z zewnątrz Omega prezentuje się nieźle. Zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd – takiemu sprzętowi do

CZYm SIĘ
KIErować
prZY ZaKUpIE?
Felieton:
Przezorny
zawsze
ubezPieczony
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Ostatnimi czasy pojawiło się wiele smartfonów z 5-calowym
ekranem Full hD. Samsung nie miał okazji zaprezentować
smartfona z takim ekranem, bo musiałby poniekąd uśmiercić swoją flagową serię Galaxy S. Dlatego ekran, o którym
się teraz najwięcej mówi ma się pojawić w modelu Galaxy S
IV. Trzeba przyznać, że informacje, które pojawiły się w sieci pozytywnie zaskakują i pozwalają mieć nadzieję na naprawdę świetny ekran.
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Spis treści
przygotowano
w taki sposób,
aby można
było od razu
przejść do
interesującego
nas artykułu
– wystarczy
kliknąć
lub dotknąć
na ekranie tytuł
artykułu.
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CZY JESt ZAtEm SENS
w dobIEranIU mnIEJSZEgo tElEfonU?
Tablety zaczynają powoli zastępować podstawowe funkcje, które spełniają obecnie smartfony. niektóre potrafią nawet dzwonić. Czy jest jednak sens rezygnować
z high-endowego urządzenia, na rzecz czegoś mniejszego, mając już tablet?
Do niedawna, uzupełnieniem mojego sprzętowego
portfolio do pracy i rozrywki był iPad 2. Dość duże
urządzenie (dziś posiadacze iPada mini twierdzą
wręcz, że za duże, nieporęczne i ciężkie). Na tablecie robiłem praktycznie wszystko to, co na telefonie – czytałem newsy, magazyny, sporadycznie książki, grałem w gry, przeglądałem Internet,
a nawet „ogarniałem social media”. Tak było mi
po prostu wygodniej. A w zasadzie jest, bo wciąż
przewijają się przez moje ręce mniejsze, czy większe tablety. Docelowo, planuję przesiąść się na
Nexusa 7 z 3G.
Dużo osób zastanawia się, czy skoro tablet
w dużej mierze zastępuje funkcjonalność smartfona, to czy nie lepiej, w takim tandemie, przeprowadzić downgrade telefonu do czegoś mniejszego,

z pojemniejszą baterią? A najlepiej do jakiegoś featurephone’a, typu Samsung Solid. Moim zdaniem
– nie.
W jednym z ostatnich numerów Android
Magazine wraz z redaktorami podjęliśmy dyskusję
na temat tendencji wzrostowej ekranów najnowszych urządzeń. Producenci nie zamierzają obniżać wielkości wyświetlaczy high-endów. Oznacza
to, że chcąc mieć wydajne i aktualne urządzenie,
trzeba będzie się zdecydować na 4,7–5-calowego kolosa.
na tablecie
Smartfony z ekrarobiłem praktycznie
nami poniżej 4,5″ stawszystko to,
nowić będą mid-ranco na telefonie
ge. Będą wyposażone
w gorsze aparaty, będą

W każdym
miejscu
magazynu,
klikając w logo
Android Magazine
w lewym
górnym rogu,
automatycznie
przechodzimy
do spisu treści.

9

Android Magazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi
Acrobat Reader. Na iPadach lub iPhone’ie/iPodzie Touch, Android Magazine jest możliwy do przeglądania
poprzez aplikację iBooks lub eGazety Reader.
W przypadku iBooks każdy numer Android Magazine trzeba ręcznie wrzucić na urządzenie przenośnie
poprzez iTunes. W przypadku eGazety Readera trzeba być zarejestrowanym w systemie eGazety. W tym
przypadku, każdorazowo, gdy będzie pojawiało się nowe wydanie Android Magazine, informacja o tym pojawi
się wewnątrz aplikacji i magazyn będzie można pobrać bezpłatnie przez internet.
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Kamil Zawiślak, Filip Brodecki
Nadchodzący Nexus będzie miał Snapdragona
zamiast Tegry

na rynku telefonów, widząc Chromebook Pixel w mojej ocenie miałby szansę na ekspansję na rynku laptopów.

Mówi się, że nowy Nexus 7 może mieć Snapdragona, a nie,
jak do tej pory SoC firmy Nvidia. To byłaby niemała sensacja, szczególnie dlatego że kilka dni temu pisałem o problemach Nvidii i braku zainteresowania Tegrą 4, to by się poniekąd zgadzało.

Czysty Android i Chrome OS, a dokładniej mówiąc Chromebook Pixel to idealne połączenie. Myślę, że dla Google to być
albo nie być w systemach dla laptopów. Wszystko zależy
od tego, jak rozwiązana zostanie kwestia integracji zielonego robocika i Chrome OS. Jestem tylko zawiedziony dostępnością Chromebooków na naszym rynku, to samo jest
w gruncie rzeczy z Nexusami.

Pogłoski mówią, że na Google
I/O 2013 zostanie zaprezentowany tablet, który będzie miał
cieńszą ramkę okalającą ekran
w rozdzielczości Full HD. Serwis
PocketNow donosi, że układy
Nvidii mogą pójść w odstawkę
na rzecz procesora Snapdragon
S4 Pro, takiego samego, jaki jest
w Nexusie 4 – APQ8064.
W świetle ostatnich doniesień
o problemach z zainteresowaniem Tegrą 4 ta informacja wydaje się być prawdziwa. Warto
wspomnieć, że dla firmy Qualcomm i Snapdragona ten rok
był nad wyraz udany, czego nie
można stwierdzić o Nvidii.
Michael McConnell z Pacific
Crest sądzi, że może zostać
sprzedanych nawet do dziesięciu milionów Nexusów ze Snapdragonem od dnia premiery do
pierwszego kwartału 2014 roku.
Źródło: Pocekt Now

Chromebook Pixel musi powstać, jest potrzebny dla
Google
W środę do sieci wyciekło wideo, na którym widać Chromebooka od samego Google’a. Chromebook Pixel, bo tak nazywa się wideo prezentuje bardzo apetycznie wyglądającego
(przynajmniej według mnie) laptopa z ekranem o rozdzielczości zbliżonej do Retiny – 2560 x 1700 pikseli.
Powiedzmy sobie szczerze, Chrome OS nie wdarł się
szturmem na rynek i nie zaskarbił sobie sympatii szerszej grupy ludzi. Jednak nie
od razu Rzym zbudowano,
przecież nie od razu Android
stał się hitem. Mam nadzieję, że prace nad Chrome OS
będą trwały i będą co raz to
bardziej owocne.
Google ma teraz szansę zawalczyć o klientelę, ponieważ do pozycji Apple ma
daleko, ale spora część stojących przed wyborem laptopa boi się ósemki i to może
być szansa dla Chormebooków. Są tańsze, mają śmiesznie
prosty interfejs i są wystarczające dla znakomitej większości. Nie każdy potrzebuje przecież Photoshopa etc.
Android powinien lepiej integrować się z Chrome OS. Nie
podważam dobroci płynących z telefonu i komputera z logiem nadgryzionego jabłuszka. Przez dłuższy czas byłem
zachwycony Windowsem 8 i Windowsem Phone 8, a dokładniej mówiąc integracją tych dwóch systemów. Od kiedy jednak Google zaprezentowało Androida w wersji 4.x i od kiedy Chrome OS zaczął nabierać rozpędu to bliżej mi do tych
dwóch systemów aniżeli do „okienkowych”. Na rynku można zaobserwować pewny paradoks. Więcej jest komputerów
z systemem Windows, ale mniej smartfonów z systemem
WP niż z Androidem. Gigant z Mountain View dominuje już

Samsung gotowy do produkcji ekranów Super
AMOLED Full HD dla GS4
Ostatnimi czasy pojawiło się wiele smartfonów z 5-calowym
ekranem Full HD. Samsung nie miał okazji zaprezentować
smartfona z takim ekranem, bo musiałby poniekąd uśmiercić swoją flagową serię Galaxy S. Dlatego ekran, o którym
się teraz najwięcej mówi ma się pojawić w modelu Galaxy S
IV. Trzeba przyznać, że informacje, które pojawiły się w sieci pozytywnie zaskakują i pozwalają mieć nadzieję na naprawdę świetny ekran.

Na targach CES 2013 Samsung zaprezentował kolejną generację swoich ekranów Super AMOLED, nadchodzący będzie miał 5 cali, rozdzielczość Full HD, a co najważniejsze
nie będzie miał matrycy PenTile.
W sieci krążą informacje, jakoby Samsung był już gotowy
do produkcji swoich Super AMOLEDów, to jeden z najważniejszych czynników zawartych w smartfonie, rozpoczęcie
produkcji już teraz pozwoli na zaspokojenie popytu na nadchodzącego flagowca.
Spekuluje się, że Samsung zastosuje piksele wyglądające
jak romb (diament), a tak wyglądającą matrycę można zobaczyć w Samsungu Galaxy Note II, a więc jest na co czekać. Do tego zagęszczenie pikseli ma wynosić 440 PPI.
źródło: PhoneArena

Google ułatwia życie miłośnikom białego szaleństwa
Wygląda na to, że Google zaczyna wyciągać do nas pomocną dłoń za sprawą swoich map nie tylko podczas poruszania
się samochodem czy pieszych
wędrówek po mieście. Przekonali się o tym właśnie narciarze i snowboarderzy z Ameryki
Północnej, którzy mają dostęp
do map najpopularniejszych
ośrodków narciarskich na swoich smartfonach.
Jak na razie mapy dostępne są
tylko dla 38 największych resortów w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie, lecz najprawdopodobniej Google będzie powoli
poszerzać liczbę wspieranych
miejsc i już wkrótce będziemy
mogli cieszyć się nowymi właściwościami map także w Europie. Oprócz zaznaczonych na
niebiesko, zielono lub czerwono
stoków, aplikacja oferuje nam
także wskazanie działających
wyciągów oraz usługę Street
View na trzynastu wybranych
ośrodkach.
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Przeciętny Amerykanin zużyje w 2017
6 GB danych miesięcznie, w Europie
około 3 GB
Firma Cisco przeprowadziła badania, których wynikiem jest ciekawy wniosek. Wynika
z niego, że przeciętny mieszkaniec Ameryki
Północnej w 2017 roku mógłby używać nawet 6 GB danych za pośrednictwem smartfona czy tabletu. Taka prognoza to aż 13-krotny skok względem minionego roku, drogą
dedukcji doszli do tego ludzie z Cisco dzięki
sześciu rocznym raportom. Dla przeciętnego Amerykanina w 2012 roku potrzeba było
średnio 752 MB, z kolei światowa średnia to
„tylko” 200 MB. Kolejno, do 6 i 2 GB ma wzrosnąć apetyt na mobilny Internet w ciągu zaledwie czterech lat.
Sytuacja w Europie Zachodniej nie będzie
odbiegać od tej w Stanach. Przewiduje się
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Sam Jelly bean, który teraz działa na 13,6% urządzeń miał
w poprzednim miesiącu 10-procentowy udział w rynku.

Ciekawostką jest, że nadal ponad jedna dziesiąta urządzeń
działa pod kontrolą starego Froyo i Eclair.
Taki stan rzeczy jest spowodowany głownie opieszałością
producentów i operatorów. Wydaje mi się, że gdyby smartfony
i tablety były aktualizowane na bieżąco, albo chociaż zgodnie
z zakładanymi terminami to Android w czwartej odsłonie miałby co najmniej 2/3 rynkowego toru. A tak, Android 4.x dzięki
dużemu popytowi na mobilne urządzenia staje co raz bardziej
popularny, bo jest z nimi sprzedawany. Co jednak z połową
urządzeń i Androidem 2.3.x? Nic, ten rozdział jest już zamknięty dla samego Google i producentów sprzętu.
Źródło: Google

Ponad 5 mln Polaków korzysta z Internetu
w urządzeniach mobilnych

wzrost z 491 MB (średnie zużycie mobilnych
danych na miesiąc) do 3,26 GB. Natomiast
w Europie Wschodniej i Środkowej z 200 MB
do 2,27 GB.
Liczby dotyczące Azji i państw leżących nad
Pacyfikiem również są zaskakujące. Cisco
przewiduje, że wykorzystanie mobilnych danych wzrośnie ze 136 MB do 1,75 GB, co ma
stanowić aż 47,1% całego wykorzystania mobilnego Internetu na całym globie.
Nie napiszę nic nowego twierdząc, że prognozy firmy Cisco opierają się głownie na
technologii LTE. 13-krotny wzrost to bardzo
odważna teza, jej powodzenie będzie zależało przede wszystkim od telekomów. To
w operatorów gestii leży zorganizowanie dostępności sieci LTE. Jest jeszcze jedna kwestia, smartfony wyposażone w LTE i głównie
ceny za megabajty, gigabajty danych. Jeżeli zasięg będzie rósł, jak też ilość słuchawek i tabletów wyposażonych w LTE, a ceny
będą malały, tak co raz bardziej optymistycznie będę podchodził do tej śmiałej prognozy.
Źródło: FierceWireless

ICS i JB powoli rosną w siłę,
ale Gingerbread jeszcze nie ustąpił,
czyli statystyki Androida
Przyszedł czas na kolejną planszę prezentującą, jak rozkłada się zasięg różnych wersji
Androida. Niespodzianki nie ma, nadal najpopularniejszy jest Gingerbread, tuż za nim uplasował się Ice Cream Sandwich i Jelly Bean.
Jeśli tak dalej pójdzie to już niedługo sytuacja
może się odmienić, bo Android 4.x, czyli ICS
I JB gości na 42,6% urządzeń, co jest wynikiem
o 4% lepszy względem poprzedniego miesiąca.
Z kolei Gingerbread, który jest największym kawałkiem tortu, zmniejszył się z 47,4% do 45,7%.

Smartfon w naszym społeczeństwie to norma, co piąty posiadacz telefonu komórkowego ma smartfona. Widać go
w rękach ludzi w domu, w szkole, w pracy, na ulicy, dosłownie
wszędzie. Jednak spora liczba osób (przynajmniej wśród moich znajomych) korzysta z Internetu w smartfonie za pośrednictwem WiFi. Co raz popularniejszy jednak staje się mobilny Internet, według badania przeprowadzonego przez Isobar
Mobile Polska i Aegis Media Polska wynika, że w Polsce regularnie z Internetu w telefonie korzysta 5,5 mln rodaków, czyli
20 procent kraju w wieku 16–64 lat.
W latach 2010-2012 liczba regularnie korzystających z Internetu w smartfonie wzrosła aż sześciokrotnie. Za porównanie
może posłużyć fakt, że w minionym roku Teleexpress i Wiadomości regularnie oglądało niespełna 5 mln osób.
Można powiedzieć, że stereotyp mówiący o tym, że to młodzi
ludzie korzystają zazwyczaj ze smartfonów sprawdza się w dużym stopniu. 36 procent stanowią osoby w wieku 15–24 lat, co
przekłada się na 1,9 mln ludzi. W grupie wiekowej 25–34 lata
z Internetu w telefonie korzysta 29 procent społeczeństwa.
Dużą rolę odgrywają dochody i ich… brak, z Internetu chętniej
korzystają ludzie zarabiający więcej oraz uczniowie i studenci. Nie ma większej różnicy, jeśli chodzi o to, która płeć częściej surfuje po sieci w smartfonie, kobiety stanowią 19 procent, a mężczyźni 21 procent.
Jest jeszcze kwestia, w jaki sposób najchętniej korzystamy z smartfonów. Wg przebadanych, których było 3000, największą popularnością cieszą się aplikacje pełniące rolę komunikatorów (44 procent) czy programy pozwalające działać
w sieciach społecznościowych (41 procent). Po ilości pobrań
w Google Play wnioskuję, że prym wiedzie Facebook Messenger i appka Facebooka.
- Już 4,7 mln Polaków przynajmniej raz w tygodniu korzysta
z internetu w swoich telefonach. 49% tej grupy to użytkownicy smartphonów. Jest to zatem duża, zróżnicowana i atrakcyjna dla reklamodawców grupa docelowa. Analiza zachowań
wskazuje ponadto, że dla nich granica między internetem na
komputerach i w telefonach coraz bardziej się zaciera. Tym samym mobile staje się dojrzałym medium, pozwalającym skutecznie docierać do konsumentów. – podsumowuje Jarosław
Rzepecki i dodaje – Wszystko wskazuje na to, że 2013 będzie
rokiem dalszego, dynamicznego rozwoju mobile w Polsce i na
całym świecie.
Źródło: informacja prasowa
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Jest niewielki popyt na Tegrę 4, czyżby była
zbyt droga?
Jak się okazuje Tegra 4 nie jest tak popularna, jak chcieliby
tego jej twórcy. Nvidia musi szukać sposobów na zdobycie
klienta, bo zainteresowanie czwartą odsłoną SoC dla smartfonow nie jest zadowalające. Można powiedzieć, że jest źle.
Serwis DigiTimes donosi, że tylko Toshiba jest póki co zainteresowana współpracą z Nvidią. Zapewne nie trzeba nikogo przekonywać, że nie jest to jednak producent, który jest
popularny na skalę światową.

Według źródła jedni z głównych partnerów Nvidii, Asus i Acer
nie zdecydowali się jeszcze na złożenie zamówień, może to
zwiastować, że przyszłe urządzenia będą pracować na konkurencyjnym układzie Snapdragon od Qualcomma. Asus może
być jednym z pierwszych dostawców sprzętu który zrezygnuje z drogiej Tegry 4 w 10-calowych tabletach na rzecz tańszego Snapdragona w 7-calowych tabletach.
Nvidia chcąc być atrakcyjną opcją dla producentów sprzętu
rozważa obniżenie ceny za Tegrę 3. Niestety, nawet to może
nie pomóc w obliczu rosnącej popularności SoC od firmy
MediaTek. Ten tańszy układ staje się, co raz popularniejszy,
tak jak urządzenia w niego wyposażone, bo ich cena również
okazuje się być konkurencyjną.
Swoją drogą ciekawe, dlaczego producenci nie chcą Tegry 4 w swoich smartfonach i tabletach. Czy jest to kwestia
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pieniędzy czy może „czwórka” nie wyleczyła się z problemów Tegry 3 i boryka się na przykład z nadmiernym nagrzewaniem się?
Źródło: DigiTimes

Android 5.0 na Google I/O 2013 według Qualcomm
Android 5.0 zostanie zaprezentowany wiosną 2013? Tak wynika ze slajdów, które wyciekły z Qualcomma. Portal Android
Police, gdzie pierwotnie ukazały się informacje musiał usunąć slajdy z polecenia samego Qualcomma.
Niestety, nie wiadomo czy informacje zawarte w slajdach
w stu procentach traktują o premierze Androida w wersji
Key Lime Pie. Jednak wyrażenie Wiosna 2013 zbiega się
z datą konferencji Google I/O, która datowana jest na 1517 maj tego roku.

Na slajdach użyto stwierdzenia K-release (mar-jun), jeżeli faktycznie okaże się, że Key Lime Pie swoją premierę będzie miał już w tym roku to można się spodziewać kolejnej
fali dyskusji na temat słuszności takiego cyklu wydawniczego systemu Android. Wszak Android 4.x nie zdążył tak naprawdę na dobre zadomowić się na rynku. Wszyscy wiemy,
jakie problemy są z aktualizacjami smartfonów z zielonym
robociekiem. O ile update 4.0 -> 4.1 nie ma tak dużego znaczenia, o czym pisał Bartek w poprzednim numerze Android
Magazine, to ogromna część klienteli dotkliwie odczuła brak
wsparcia dla Androida 2.3.x.
Źródło: The Verge
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Bartosz Dul

Tablet

uzupełnieniem smartfona

Czy jest zatem sens
w dobieraniu mniejszego telefonu?
Tablety zaczynają powoli zastępować podstawowe funkcje, które spełniają obecnie smartfony. Niektóre potrafią nawet dzwonić. Czy jest jednak sens rezygnować
z high-endowego urządzenia, na rzecz czegoś mniejszego, mając już tablet?
Do niedawna, uzupełnieniem mojego sprzętowego
portfolio do pracy i rozrywki był iPad 2. Dość duże
urządzenie (dziś posiadacze iPada mini twierdzą
wręcz, że za duże, nieporęczne i ciężkie). Na tablecie robiłem praktycznie wszystko to, co na telefonie – czytałem newsy, magazyny, sporadycznie książki, grałem w gry, przeglądałem Internet,
a nawet „ogarniałem social media”. Tak było mi
po prostu wygodniej. A w zasadzie jest, bo wciąż
przewijają się przez moje ręce mniejsze, czy większe tablety. Docelowo, planuję przesiąść się na
Nexusa 7 z 3G.
Dużo osób zastanawia się, czy skoro tablet
w dużej mierze zastępuje funkcjonalność smartfona, to czy nie lepiej, w takim tandemie, przeprowadzić downgrade telefonu do czegoś mniejszego,

z pojemniejszą baterią? A najlepiej do jakiegoś featurephone’a, typu Samsung Solid. Moim zdaniem
– nie.
W jednym z ostatnich numerów Android
Magazine wraz z redaktorami podjęliśmy dyskusję
na temat tendencji wzrostowej ekranów najnowszych urządzeń. Producenci nie zamierzają obniżać wielkości wyświetlaczy high-endów. Oznacza
to, że chcąc mieć wydajne i aktualne urządzenie,
trzeba będzie się zdecydować na 4,7–5-calowego kolosa.
Na tablecie
Smartfony z ekrarobiłem praktycznie
nami poniżej 4,5″ stawszystko to,
nowić będą mid-ranco na telefonie
ge. Będą wyposażone
w gorsze aparaty, będą

9
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nieco gorzej wykonane
Tylko dlatego,
w porównaniu do high-
że i tak większość
‑endowych braci. Zreszrzeczy robimy na tablecie
tą, możemy to obserwonie oznacza, że trzeba
wać już dziś. Ja się na
pogarszać jakość wrażeń
taki telefon nie przesiąna smartfonie
dę, z kilku bardzo prostych przyczyn.
Już nawet nie chodzi o przyzwyczajenie do dużego ekranu. Jestem
przyzwyczajony do jego jakości, do dobrego wykonania telefonu, w miarę częstych aktualizacji
i przede wszystkim – dobrego aparatu. Zapytacie: „Co z tego, skoro jest tablet?” Otóż, tabletem
nie zrobię dobrego zdjęcia, już nie mówiąc o tym,
że wygląda to tak:

9

Przesiadka na takiego Samsunga Solid, czy
inny zwykły telefon, to już skrajność. Nie oznacza
to, że takiego wyboru nie polecam. Polecam – jak
najbardziej, pod warunkiem, że z telefonu już tylko dzwonimy, ostatecznie smsujemy.
Pozostaje jeszcze kwestia wielkości. W moim
przypadku, istnieje zarówno górna, jak i dolna granica w calach ekranu telefonu. Zamyka się ona
w ramach 4,3–4,8″. Z tabletem mógłbym nagiąć
dolną granicę do 4,0″, ale dziś już ciężko o porządnego smartfona z tymi
parametrami. J edynie
A bateria?
Nexus S odpowiadał mi
To rzeczywiście
w tym przypadku.
spory argument za tym,
Obecnie mam HTC
żeby przesiąść się na coś
One X+. Do czego mógłtańszego z bardziej
bym zrobić downgrade,
wytrzymałą baterią
mając tablet? Do HTC
One S (z S4), Galaxy Nexusa, może jakiejś Motorli
RAZR. To wciąż są high-endy (kwestia dyskusyjna,
ale mid-range bym tego nie nazwał), choć oczywiście niższej klasy. W każdym razie, na pewno
nie zdecydowałbym się na przesiadkę na mniejszego smartfona, o mniejszych możliwościach
i gorszych wrażeniach z korzystania! Nawet wtedy, jakbym zaglądał do niego tylko raz dziennie.
To w końcu główny telefon, ma mi odpowiadać
w 100%. 5
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Tylko dlatego, że i tak większość rzeczy robimy
na tablecie, nie oznacza to, że trzeba pogarszać jakość wrażeń na smartfonie. Na telefonie wciąż trzeba będzie, od czasu do czasu, coś na szybko wysłać,
przeczytać, zerknąć na portale społecznościowe itd.
A bateria? To rzeczywiście spory argument za
tym, żeby przesiąść się na coś tańszego, z bardziej wytrzymałą baterią. Zastanówmy się jednak:
skoro i tak korzystamy z telefonu mniej, to bateria
starcza na dłużej. Wystarczy go jeszcze tylko odpowiednio skonfigurować, włączać 3G/WiFi tylko
wtedy, kiedy jest potrzebne. Profit.
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Mateusz Gryc

Przezorny

zawsze ubezpieczony
– Patrz na to. Przykleja do butów tabliczkę z grupą krwi... to przynosi pecha.
– Nie, to jest rozsądek.
Cytat ten jest pewnego rodzaju ikoną podejścia,
które mnie osobiście bardzo martwi i przed którym
chciałbym teraz wszystkich przestrzec – chodzi
o „zapeszanie”. To, że o czymś nie mówimy nie
oznacza automatycznie, że nas to magicznie ominie. Lepiej być przygotowanym na wszystko i z tej
gotowości nie skorzystać, niż kiedyś żałować. Dlatego dziś wyzbywamy się zabobonów i głośno pomówimy o b ezpieczeństwie naszego Androida.
Nie znajdziecie tu informacji o tym, jak ochronić
się przed wirusami, których na Androida nie ma,
czy maleware, które istnieją, ale musimy je na pokład smartfona najpierw sami zaprosić i wpuścić,
by zaczęły psocić. Nie jest to też żaden poradnik, ponieważ nie uważam się za eksperta w kwestii bezpieczeństwa urządzeń elektronicznych. Po
prostu, w ramach luźnego felietonu, podzielę się
z Wami spostrzeżeniami i własnymi doświadczeniami odnośnie zabezpieczania smartfonów przed
kradzieżą czy zgubieniem. A właściwie – danych
w nich zawartych.

22I Ciebie może to spotkać!
To podstawa, z której musimy zdać sobie sprawę. Zwykle wszyscy podchodzimy do życia na zasadzie „mnie to nie spotka”. A jednak, zdarzenia
losowe mogą przydarzyć się każdemu. Jestem
wielkim fanem technologii, przez moje ręce przewinęła się masa sprzętu, nigdy nic mi się nie zepsuło. A mimo to, gdy z trudem zakupiłem Nexusa
4, musiałem go zwrócić, ponieważ był „wyposażony” we wszystkie (wszystkie!) wady produkcyjne,
które zgłaszali pierwsi użytkownicy. Ok, to może

spotkać jego, jego, czy ją
Ale utrata telefonu
– ale mnie? A jednak.
to nie tylko strata
I tak może być ze
kilkuset (a często nawet
wszystkim. Dlatego mu– kilku tysięcy) złotych.
simy o bezpieczeństwo
Smartfon lub tablet to już
naszych gadżetów dbać.
(nie)stety klucz do wielu
Mogą wypaść z kieszeni,
aspektów naszego życia
albo czyjeś sprawne palce
mogą im w tym pomóc. Telefon może zostać na stole
w fast-foodzie (nie jesteśmy Applefaniami, stąd celowo
nie napisałem „w restauracji”) Najważniejsze to mieć
świadomość, że coś takiego może się zdarzyć i nam.
Ale utrata telefonu to nie tylko strata kilkuset
(a często nawet – kilku tysięcy) złotych. Smartfon
lub tablet to już (nie)stety klucz do wielu aspektów
naszego życia. Na pokładzie Androida znajdują się
przecież nasze zdjęcia, prywatne pliki, ba – także
aplikacje stale zalogowane do ogromnej ilości ważnych portali i usług. Facebook, Twitter, konto Google, poczta e‑mail. Niby nic, przecież to tylko konta,
ale – wszystko wpada w ręce potencjalnego złodzieja/znalazcy. Jeśli się odpowiednio nie zabezpieczymy, tylko od jego dobrej woli zależy czy „jedynie” przyznamy się na Facebooku do odmiennej
orientacji, czy stracimy do konta dostęp na zawsze.
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22Podstawy podstaw
By stracić dostęp do konta jakiejś usługi złodziej/
znalazca musi po pierwsze zmienić hasło (zanim
zrobimy to sami), a po drugie uniemożliwić nam
skorzystanie z jego odzyskiwania. Oczywiście najczęściej zmiana hasła wymaga podania aktualnego
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– więc sprawa się komplikuje. Ale nie do końca –
wystarczy, że złodziejaszek wyloguje się z usługi i... sam skorzysta z przypominania hasła. Jeśli nowe, tymczasowe hasło zostanie wysłane na
adres e‑mail, z którego korzystaliśmy na smartfonie, niestety – prawdopodobnie właśnie tracimy
dostęp do własnego profilu.
Nie ma idealnego wyjścia z takiej sytuacji (poza
pozmienianiem wszystkich haseł, zanim zrobi to
złodziej). Najlepiej posiadać jeden adres e‑mail,
niepodpięty do telefonu, który będziemy wykorzystywać wyłącznie do spraw bezpieczeństwa. Niestety, nie zawsze jest to możliwe – często usługi
umożliwiają podanie tylko jednego adresu e‑mail, który służy i do logowania, i przywracania hasła, i powiadamiania nas o nowościach. A takiego
maila trudno nie podpiąć do Androida.
Jeśli jednak – jak w przypadku kont pocztowych
– możemy, warto skorzystać z takiego nieużywanego do innych celów „adresu bezpieczeństwa” Ja
sam używam takiego rozwiązania. Jeśli nawet złodziej zna nasze poprzednie hasło do konta Google
(które, zważywszy na to, jak za jego pomocą możemy namieszać w Androidzie, powinno być długie, trudne i znane wyłącznie nam!) i je zmieni, bądź
skorzysta w tym celu z przypominania za pomocą
SMSa (a przecież podany telefon prawdopodobnie
ma przy sobie), możemy za pomocą dodatkowego
adresu taką zmianę hasła cofnąć, by szybko sami
zmienić je ponownie, na nieznane złodziejowi.
Z pozostałymi usługami, jak już było powiedziane – będzie już trudniej. Jeśli są powiązane
z podpiętymi do telefonu adresami e‑mail, pozostaje nam próbować zmienić im hasła i liczyć na to,
że ubiegniemy ewentualnego, wrednego znalazcę.
Najważniejsze jednak są konta e‑mailowe,
a w szczególności konto Google. To dzięki nim
można przejąć kontrolę nad wszystkimi innyNajważniejsze
mi usługami, więc to nad
jednak są
nimi musimy odzyskać
konta e‑mailowe,
pełną kontrolę w pierwa w szczególności konto
szej kolejności. OczyGoogle. To dzięki nim
wiście jest to trudne, bo
można przejąć kontrolę
w momencie utraty urząnad wszystkimi innymi
dzenia pierwsze co robiusługami, więc to nad
my, to zaczynamy go szunimi musimy odzyskać
kać, ale gdy już upewnimy
pełną kontrolę w pierwszej
się, że faktycznie stracilikolejności
śmy nasz gadżet – czas
zacząć działać.
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O samych hasłach nie będę się tu rozpisywał
zrobił to ostatnio Wojtek na swoim blogu. Najważniejsze, by były dość skomplikowane, zawierały znaki specjalne i nie powtarzały się (czyli nie
używamy jednego hasła do wielu usług. Jeśli w takie hasło wpadnie komuś – nawet przypadkowo
– w ręce, gratis dostaje dostęp do innych portali).
I nigdy, przenigdy nie możemy pozwolić sobie na
ustawienie „krzyżowego” przypominania haseł –
by jedna podpięta skrzynka pocztowa obsługiwała przywracanie hasła drugiej i vice versa.

22A gdy trzeba wyjść z domu...
Najbezpieczniej byłoby trzymać smartfona w sejfie
i wyjmować tylko w towarzystwie osobistej ochrony. To jednak dość niewygodne rozwiązanie, a Angry Birds przecież same się nie przejdą. Jeśli więc
zmuszeni jesteśmy do wyjścia z domu, pamiętajmy o kilku kolejnych podstawach.
Z zadowoleniem obserwuję to, że ludzie, zwykle
olewający wszelkie kwestie bezpieczeństwa, korzystają jednak z blokad ekranu. Największą popularnością cieszy się oczywiście Wzór – pewnie
dlatego, ze od początków Androida był on czymś,
czego nie ma konkurencja i było to często podkreślane. Sam korzystam z tego sposobu, mimo że pin
wydaje się być wygodniejszy i równie bezpieczny.
Może po prostu mazianie po ekranie jest ciekawsze, niż monotonne wpisywanie cyfr?
W każdym razie – jeśli nie korzystasz z blokowania ekranu, jesteś – według moich czysto subiektywnych, niepopartych badaniami obserwacji
– w mniejszości. Więc szybko to napraw! Ochrona
ekranu kodem, czy wzorem to skuteczna metoda,
by zyskać trochę czasu, gdy stracimy smartfona,
a w większości przypadków – w ogóle uchronić
nasze konta przed przejęciem. Dodatkowo – jeśli znalazca nie miał złych zamiarów, a po prostu odnalazł zagubione urządzenie i widzi, że jest
zablokowane (więc na niewiele mu się przyda) –
prawdopodobieństwo, że zechce zwrócić gadżet
jest większe (dlatego pamietajmy o umieszczeniu na ekranie blokady „informacji o posiadaczu”,
ale oczywiście nie wpisujemy naszego numeru
telefonu, a np. adres e‑mail, bądź numer kogoś
zaufanego).
Ustawienie kodu jest szybkie i proste (odpowiednią opcję znajdziemy w ustawieniach bezpieczeństwa lub ekranu blokady – w zależności od
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nakładki), dlatego warto wyrobić sobie nawyk włączania tej funkcji zawsze, gdy wychodzimy z domu.
Bardzo ubolewam nad tym, że w nowych wersjach
Androida takiej blokady nie można już uruchomić
za pomocą zewnętrznych aplikacji – np. Taskera,
albo tagów NFC, z których sam korzystam.
Jeśli ciągłe wpisywanie kodu nas irytuje, możemy ustawić opóźnienie – by wzór wymagany
był dopiero po upłynięciu określonego czasu. Sam
mam ten interwał ustawiony na 5 sekund – w sam
raz, jeśli ekran wygasiłem przypadkowo, a wystarczająco mało, by zagrozić bezpieczeństwu urządzenia. Polecam także odznaczenie opcji „pokazuj
ślad” – po co inni mają obserwować, jaki rysujemy wzór?
Stosowanie innych rodzajów blokady bywa albo
zbyt skomplikowane (jak hasło, które, w przeciwieństwie do pinu może zawierać dowolne znaki), albo nie zapewnia dostatecznego bezpieczeństwa (jak rozpoznawanie twarzy, które dodatkowo
– moim zdaniem – zajmuje nawet więcej czasu,
niż wklepanie kilku cyfr). Pin i wzór to rozsądny
kompromis miedzy wygodą, a bezpieczeństwem.
I naprawdę polecam ich stosowanie.

22Złap mnie, jeśli potrafisz
Warto też uzbroić Androida w jakąś aplikację do
zdalnej kontroli. W Sklepie Play znajdziemy takich masę, a również najpopularniejsze „antywirusy” (co myślę o wirusach już wiecie) posiadają takie funkcje. Dzięki tego typu apkom możemy
przede wszystkim wyświetlić pozycję straconego
urządzenia na mapie (a często także rozpocząć
śledzenie, czyli aktualizowanie tej pozycji co kilka
minut), zablokować je, sformatować kartę SD czy
całkowicie wyczyścić pamięć (to jednak oznacza
utratę także samej aplikacji do zdalnego sterowania). Programy te umożliwiają komunikację z urządzeniem za pomocą stron internetowych, lub wysłania do naszego Androida SMSa ze specjalnym
hasłem, wywołującym daną akcję.
Jak pisałem na początku – to nie jest poradnik.
Używałem kilku takich programów (i nie wszystkie
nadają się do codziennego użytku), ale nie czas to
i miejsce by je szczegółowo opisywać i porównywać. Podzielę się za to z Wami moim aktualnym
zestawem. Obecnie korzystam z dwóch rozwiązań
– jednym z nich jest Cerberus, świetna aplikacja
o obrzydliwym interfejsie webowym, która jednak
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możliwościami przebija wszystko. Nie obciąża baterii ani odrobinę (bo nie pracuje w tle, a jedynie odpowiada na zdarzenia). Jej ikonę można ukryć na
liście aplikacji, by nie wzbudzać podejrzeń. Umożliwia zdobycie naprawdę szczegółowych informacji o straconym Androidzie (np. o zmienionej karcie
SIM czy sieci WiFi, do jakiej podłączył się smartfon), a nawet wykonanie zdjęcia przednią kamerą!
I to działa – a skąd o tym wiem? Ano stąd, że na
moim „awaryjnym e‑mailu” znajduje się całkiem
pokaźna galeria zdjęc mojej osoby i moich znajomych próbujących dobrać się do Androida. Po
prostu – ustawiłem Ceberusa tak, by robił zdjęcie
i wysyłał na podany adres za każdym razem, gdy
ktoś poda wpisze zły kod blokady.
A na koniec – Cerberus w wersji dla zrootowanych urządzeń jest w stanie przetrwać nawet wipe!
Po prostu instaluje się jako aplikacja systemowa,
a wszystkie swoje ustawienia przechowuje w dość
niestandardowy sposób – jako czyste pliki na karcie pamięci lub tej części pamięci, która standardowo nie jest czyszczona podczas przywracania
urządzenia do ustawień systemowych.
Drugim używanym przeze mnie rozwiązaniem
jest samsungowy system zdalnej kontroli. Pisałem
już o tym przy okazji recenzji Note 10.1 – niewiele osób zdaje sobie sprawę, że producenci często
posiadają własne narzędzie do śledzenia urządzeń (na pewno HTC, ASUS, Samsung, również
Sony wkrótce wprowadzi taki system). W przypadku nowszych urządzeń z TouchWizem wystarczy zalogować się na na Konto Samsung – usługa
będzie aktywowana automatycznie, a Androidem
można sterować (i pobierać informacje o nim) na
stronie samsungdive.com. Pamiętajmy jednak, że
by taka zdalna kontrola działała, Android musi mieć
włączony transfer danych za pośrednictwem sieci
komórkowej, przez co niestety bywa bezużyteczny w wypadku urządzeń WiFi-only. No chyba, że
znalazca sam połączy się
z jakąś siecią.
Wiem
Ostatnią rzeczą, jaką
od właściciela
możemy zrobić w celu
jednego z mniejszych
zabezpieczanie danych,
krakowskich komisów,
to szyfrowanie pamięże zdarzają im się „naloty”
ci. Sam z tego nie kofunkcjonariuszy, którzy
rzystam, ponieważ moje
wyrywkowo sprawdzają
dane nie są aż tak „tajne”,
kody IMEI sprzedawanych
ale dostrzegam sens szyegzemplarzy
frowania (np. posiadanie
w pamięci jakiś ważnych

9
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dokumentów). Tak zabezpieczone urządzenie działa niestety sporo wolniej, ale nawet, jeśli złodziejowi uda się wydobyć ze smartfona jakieś pliki, będą
one dla niego bezużyteczne.

22Zawsze polegam na życzliwości nieznajomych
Wierzę w dobro ludzi (ależ to górnolotnie zabrzmiało!) – sam znalazłem i oddałem już dwa telefony. I wiem, że wielu postępuje tak samo – dlatego
pamiętajmy o informacji kontaktowej na ekranie
blokady.
Ale nie wszyscy są tacy – i właśnie dlatego warto dbać o bezpieczeństwo naszych danych, skoro nic więcej już zrobić nie możemy. Okazja czyni
złodzieja, a ze złodzieja może uczynić „sabotażystę”, który może chcieć pobawić się naszym kosztem – za pomocą naszych danych.
A co z samym smartfonem? Na pewno każdą
kradzież czy zagubienie trzeba zgłosić na policję.
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Wiem od właściciela jednego z mniejszych krakowskich komisów, że zdarzają im się „naloty” funkcjonariuszy, którzy wyrywkowo sprawdzają kody
IMEI sprzedawanych egzemplarzy. A jeśli urządzenie da się namierzyć, może uda się je nawet dość
szybko odzyskać?
Poza tym, możemy naszego Androida ubezpieczyć – wiele sklepów oferuje taką usługę (nie chcę
tu przesadnie reklamować Komputronika, ale wiem,
że ten sklep oferuje taką możliwość). Przeczytajmy
jednak dokładnie warunki ubezpieczenia – często
znajduje się w nich mały haczyk. Łatwo ubezpieczyć urządzenie od „rabunku”, trudniej zaś od „kradzieży” – zwróćmy więc na to szczególną uwagę.
Na koniec mini konkurs (bez nagród!) – z jakiego filmu pochodzi otwierający tekst cytat? Jeśli wiesz, widziałeś (lub widziałaś – chociaż wśród
kobiet tytuł ten cieszy się mniejszą popularnością)
jeden z moich ulubionych filmów.
To co, dogrywka? Z jakiego filmu pochodzi
ostatni śródtytuł? 5
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Wojtek Pietrusiewicz

Plusy i minusy
Miesiąc z Jelly Beanem
po przesiadce z iOS

Miesiąc korzystania z Nexusa 4 zbliża się
wielkimi krokami, a ja nadal nie potrafię
w 100% przesiąść się na tę platformę. Nie
z powodu samego Androida. Nie z powodu
jego natywnych narzędzi. Niestety, wynika to z jednego prostego faktu – nie mogę
znaleźć satysfakcjonujących mnie aplikacji w Google Play.
22To, co dobre
Jest kilka rzeczy, które są genialne w Androidzie.
Szczególnie tym czystym, prosto od Google. Sam
system, jest przede wszystkim znacznie lżejszy
i szybszy, niż wszystkie inne telefony z nakładkami, które miałem okazję testować. Fakt, że Nexus 4,
sam w sobie jest bardzo szybki, ale podobne wrażenia miałem z HTC One X na CyanogenModzie.
Kolejnym, bardzo mocnym elementem, są powiadomienia. Niestety, nie są one spójne, ponieważ ich implementacja zależy w dużej mierze od
deweloperów. Przykładem niech będą aplikacje
Twittera, które czasami każde powiadomienie pokazują jako osobne wydarzenie, a inne grupują je.
Niektóre są już rozszerzone, z możliwością interakcji bezpośrednio z paska, a inne nie. Niezależnie, na koniec dnia, jest to element systemu, który
spisuje się naprawdę dobrze i nie mam do niego
większych zastrzeżeń. Chciałbym jednak, aby programiści – tworząc swoje oprogramowania – bardziej zwrócili uwagę na takie detale, jak spójność.
Wiele osób krytykowało słabo widoczną diodę
w Nexusie 4. Osobiście nie mam do niej absolutnie żadnych zastrzeżeń. Świeci na tyle mocno, że

nie mam problemu z zobaczeniem, czy mruga czy
nie. Sam pomysł z diodą jest w ogóle bardzo dobry i cenię go sobie, przynajmniej w tych aplikacjach, w których mogę zdefiniować, w jakim kolorze ma świecić. Tak więc Twitter mruga na zielono,
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poczta na biało, a jeszcze co innego – na niebiesko. Super. Tylko znowu – dlaczego Google nie
wprowadzi „centrum sterowania aplikacjami dla
diody”, która byłaby odpowiedzialna za zarządzanie jej kolorami oraz świeceniem? Skoro niektórzy
deweloperzy to oferują, to zakładam, że można by
było po prostu wprowadzić odpowiednie API, a całością sterować z poziomu ustawień, dla każdego
programu z osobna.
Kolejną cechą Androida, którą bardzo lubię, jest
możliwość prostej wymiany informacji pomiędzy
aplikacjami. Po zrobieniu zdjęcia, mogę je bardzo
prosto przesłać do Snapseeda, z którego z kolei
mogę wrzucić je na Flickr, po wykonaniu stosownych korekt. Mogę podzielić się linkiem z Feedly
z Twitterem, Buffer lub Pocket, a całość po prostu
działa automatycznie. Pod iOSem, za implementację wsparcia dla innych aplikacji, odpowiedzialny jest programista. Przy tej ilości dostępnego
oprogramowania, nie da się wprowadzić obsługi dla każdego narzędzia. Ale wracając do Androida, jest spore pole do popisu w kwestii tej funkcji.
Znaczącym usprawnieniem byłoby wprowadzenie możliwości zmiany programów pojawiających
się w liście. Przykładowo, wiem, że z Feedly dzielę się linkami tylko i wyłącznie z Twitterem, Facebookiem, Buffer i Pocket. Chciałbym zatem mieć
możliwość wywalenia reszty, aby uniknąć nadmiernego scrollowania.

22Aplikacje
Na dzień dzisiejszy, większość
moich podstawowych potrzeb
jest zaspokojona. Gro używanych przeze mnie aplikacji
dołączyła do systemu dopiero w 2012 roku, ale najważniejsze w nich jest to, że są to
atrakcyjne i dobrze napisane
programy, które umożliwiają
mi wymianę informacji, niezależnie od platformy. Polegają również na chmurze, aby
mi te informacje dostarczać,
więc przykładowo, jeśli przeczytam artykuł w Feedly, to
będzie on prawidłowo odznaczony na komputerze i iPadzie.
Jeśli zrobię zdjęcie, to pojawi
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się ono automatycznie w moim Dropboxie, na każdym urządzeniu... i tak dalej. Najważniejszą jednak cechą tych aplikacji, jest dla mnie ich UI i UX.
Są dobrze zaprojektowane i wygodne w użyciu. Nie
powodują również frustracji. Częściowo, zapewne
wynika to z faktu, że zostały przeportowane z iOS,
gdzie wymagania kupujących są generalnie wyższe. Są jednak też takie perełki, jak doubleTwist
Alarm Clock, stworzone wyłącznie na tę platformę, które czasami kupuje się tylko dla ich wyglądu. Drugim przykładem może być bardzo atrakcyjny Any.Do, który zadebiutował właśnie w Google
Play, a dopiero później trafił do App Store.

22Niestety
Niestety, to jest zaledwie kilkanaście aplikacji,
spełniających moje wymagania. Brakuje mi jeszcze paru spójnych narzędzi, jak chociażby do obsługi Twittera. Chciałbym, aby były napisane z taką
dbałością o szczegóły, jaką prezentują programiści
odpowiedzialni za Carbon dla Twittera, czy wspomnianego doubleTwist.

22Montaż i obróbka
Przede wszystkim, brakuje mi dobrych narzędzi
do edycji i montażu wideo. Zdaję sobie sprawę, że
mało osób wykorzystuje w ten sposób możliwości swojego telefonu czy tabletu, ale skoro mogę na wakacjach
zmontować filmo-slideshow dla
rodziny z klipów i zdjęć zrobionych na tym wyjeździe, to czemu mam czekać na powrót do
domu? Sytuację zdjęciową ratuje trochę Snapseed – niedawno
kupiony przez Google, autorstwa
geniuszów z Nik Software – ale
nie w pełni. Nadal brakuje mi kilku ciekawych narzędzi z iOS.

22Twitter
Znacznie gorzej wygląda sytuacja
na rynku klientów do Twittera. iOS
pod tym względem rozpieszcza
i oferuje świetnie dopracowane

2/3/2013 2 felieton 2 Miesiąc z Jelly Beanem po przesiadce z iOS

narzędzia. Zestawienie klientów pod Androida
znajdziecie w pierwszym numerze Android Magazine (11/2012), gdzie Mateusz przetestował chyba wszystko, co się dało. Moimi faworytami są
Falcon Pro i Tweetings. Niestety, obaj kandydaci nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
Tweet Markera – niby jest, ale u mnie nie działa,
bez względu na to, czego bym nie próbował. Ich
interfejsy oraz płynność działania również pozostawiają dużo do życzenia. Zwyczajnie nie rozumiem, dlaczego, mając jeden z najszybszych telefonów z Androidem na świecie, muszę oglądać
skaczące animacje podczas scrollowania i ogólnie kiepską wydajność aplikacji. Zmusiło mnie to
do powrotu do natywnego klienta Twittera, którego nie lubię, ponieważ brakuje mu chociażby synchronizacji z tabletem, czy komputerem. Jest jednak światełko w tunelu …
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22Carbon for Twitter
Ten najnowszy klient, zapowiadany od kilkunastu
miesięcy, w końcu ujrzał światło dzienne. Pierwsza wersja jest bardzo okrojona. Brakuje przede
wszystkim powiadomień push, synchronizacji po
Tweet Markerze oraz jasnego motywu. Nie przepadam za ciemnymi interfejsami i dlatego też Falcon Pro miałem ustawiony w tryb „jasny”. Pomimo
tych braków, jest to obecnie najlepszy klient (obok
„firmowego”) dostępny w Google Play. Scrollowanie linii czasu jest przede wszystkim ultra-płynne
i mam tutaj na myśli iOS-na-iPhone-5-płynne. To
zdecydowanie wzór, z którego powinni czerpać inspiracje wszyscy inni deweloperzy. Niestety, brakuje również streamingu, więc jesteśmy ograniczeni do określonej ilości odwołań API Twittera na
kwadrans. W moim przypadku, kończy się to informacją, że wykorzystałem wszystkie swoje dostępne zapytania i aplikacja prosi mnie o czekanie, aż
upłynie kwadrans. To jest zwyczajnie niedopuszczalne. Streaming, który utrzymuje stałe połączenie z serwerem, rozwiązałby jednak ten problem.

22Rynek aplikacji na Android potrzebuje znaczącej
poprawy
Przyznaję, że mam nietypowe potrzeby, a moje problemy, tak po prawdzie, zostały rozwiązane jedynie
przez jednego dewelopera Twitterowego – firmę
Tapbots, odpowiedzialną za Tweetbota dla OS X
i iOS. To zdecydowanie mój ulubiony klient, którego
goni Twittelator Neue oraz Twitteriffic. Uwielbiam
Twittera i uwielbiam korzystanie z tych aplikacji.
Sprawiają mi po prostu przyjemność w obsłudze
i tym samym narzędzie, które synchronizuje mi linię
czasu pomiędzy urządzeniami, jest bardzo istotne. Pozwala mi kontynuować czytanie w miejscu,
w którym przerwałem. Tego wszystkiego dzisiaj
Android mi nie oferuje. Wróć. Tego nie zapewniają mi deweloperzy piszący na Androida. Różnica
subtelna, ale jednak.

22Pomysły na aplikacje
Wielu deweloperów ma problemy z zarabianiem
na Google Play. Być może to zniechęca tych ambitniejszych i wolą oni wybrać platformy konkurencji. To przykre, ale piractwo na Androidzie jest
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wszechobecne. Zdradzę tutaj kilka swoich tajemnic, ale jest kilka narzędzi, których bardzo mi brakuje i byłbym gotowy za nie zapłacić konkretne
pieniądze. Przede wszystkim, potrzebuję dobrego klienta Twittera, wspierającego streaming, powiadomienia push i Tweet Markera. Musi być klasy
Carbon / Tweetbota / Twittelator Neue. Ze względu na obecne braki, byłbym gotowy zapłacić 50 do
100 złotych za taki program.
Drugą pozycją, dzięki której bez większych problemów obsługuję Wordpressa, jest mały program
o nazwie „Poster”, napisany pod iOS. Minimalistyczny i posiadający tylko najważniejsze funkcje,
ale wspierający „custom pola” i język Markdown,
wychodzi na zdecydowane prowadzenie. Bije też
natywnego Wordpressa na łeb, na szyję, który na
telefonach z Androidem jest wyjątkowo niesympatyczny. Cena? Do 50 złotych, nie będę się nawet zastanawiał.
Trzecią aplikacją jest edytor tekstowy klasy iA
Writer, Byword czy Drafts. Każdy z nich mnie zadowoli, pomimo że ten ostatni przykład ma trochę
inne przeznaczenie. Naturalnie musi być możliwość
eksportu HTML-a po przekonwertowaniu z Markdown. Ponownie, jest to narzędzie, z którego wyciskam codziennie siódme poty, więc cena do stu
złotych jest do zaakceptowania.
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Tak, zdaję sobie sprawę, że 99.9 proc. ludzi popuka się jedynie w głowę, patrząc na takie ceny. Ale
skoro ja jestem gotowy tyle zapłacić za program,
który będzie na bieżąco wspierany i rozwijany, to
jestem przekonany, że za 20–30 proc. moich górnych granic, znajdzie się sporo więcej chętnych.

22Da się żyć
Dzisiaj Android, szczególnie w wersji 4.1+, dojrzał i oferuje wiele świetnych narzędzi, a przy okazji ma kilka naprawdę niesamowitych rozwiązań.
Niestety, w całości brakuje jeszcze spójności i dopracowania szczegółów. Mam nadzieję, że Google
szybko rozwiąże te drobne usterki. Mam jeszcze
większą nadzieję, że rynek aplikacji w końcu powiększy się o poważniejsze tytuły, niż kolejne launchery, latarki czy widgety. Bardzo brakuje profesjonalnych narzędzi do pisania w Markdown, a to, co
jest obecnie dostępne, to jedynie namiastka prawdziwych edytorów, na dodatek nie rozwijanych od
wielu miesięcy.
Jest potencjał i zapewne jest więcej osób, niż
ja sam, gotowych płacić za wartościowe i dopracowane oprogramowanie. Może któryś z polskich
deweloperów podejmie rękawicę? 5
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Katarzyna Pura

Kupujemy tani tablet
– czym się kierować?
W trzecim numerze Android Magazine (1/2013) rozwodziłam się na temat zmian,
jakie dotknęły rynek tanich tabletów w ciągu ostatniego roku. Tym razem skupię
się na czynnikach, na które należy zwracać uwagę przy kupnie tego typu sprzętu.
Taniego sprzętu.
22Niska cena? Przyciąga zamiast odstraszać
Jak wspomniałam w ostatnim numerze, znakomita większość tanich tabletów to chińskie twory. Ich niska cena przyciąga uwagę potencjalnych
klientów, którym zależy na wejściu w posiadanie
taniego urządzenia, bez względu na jego faktyczne
możliwości i ewentualne skutki takiego posunięcia
(mam na myśli późniejszą świadomość wyrzucenia pieniędzy w błoto i niezadowolenie ze sprzętu). Mnie niewielkie kwoty, na jakie wyceniane są
niektóre tablety, po prostu odstraszają. Powodują włączenie się czerwonej lampki ostrzegawczej,
mówiącej, że chyba coś tu nie gra. Dlatego najpierw przeglądam papierowe parametry techniczne
(o najważniejszych poniżej), a później – jeśli
jestem do nich przekonana – sprawdzam organoleptycznie, czy faktycznie chcę korzystać z takiego
urządzenia. Dobrze, że
większość sklepów
oferuje możliwość

 apoznania się z produktem przed jego kupnem
z
lub zwrotu towaru w określonym czasie po dokonaniu transakcji – o czym warto pamiętać.

22Wyświetlacz
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że wyświetlacz jest najważniejszym komponentem każdego tabletu internetowego. Ważne, by był wykonany
w technologii IPS (zapewniającej doskonałe kąty
widzenia) i oferował co najmniej standardową rozdzielczość: 7” – 1024×600
(lepiej: 1280×800), 9,7” –
Większość
1024×768 (coraz częściej:
sklepów oferuje
2048×1536), a w 10,1” –
możliwość zapoznania się
1280×800 (w budżetówz produktem przed jego
kach rzadko spotykane:
kupnem lub zwrotu towaru
1920×1200). Im wyżw określonym czasie
sza rozdzielczość, tym
po dokonaniu transakcji
czcionki i wszelkie elementy graficzne są bardziej wyraźne, gładkie i ostre. Oczywistym jest
dla mnie, że w dzisiejszych czasach mówimy wyłącznie o matrycach pojemnościowych (oporowym/rezystancyjnym mówimy stanowcze: NIE!).

9

22Procesor i RAM
W poprzednim odcinku tej serii przekonałam Was,
że za naprawdę rozsądne pieniądze można kupić
ciekawe urządzenie, oferujące dobry stosunek parametrów do ceny. W kwocie do 1000 złotych należy
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jakimś czasie zdarzyła
Za naprawdę
Wam się poważna awarozsądne
ria i tylko jeden mechapieniądze można kupić
nik w mieście jest w staciekawe urządzenie,
nie ją naprawić. Dobrze,
oferujące dobry stosunek
że jest ten jeden... Poparametrów do ceny
dobnie jest ze wsparciem
producentów tabletów.
Jeśli po wprowadzeniu
sprzętu na rynek dana firma dalej nie przejmuje
się jego losem i wydawaniem aktualizacji oprogramowania, zawsze można liczyć na społeczność
deweloperów, która udziela się w sieci. Dlatego
też warto przejrzeć popularne forum XDA, gdzie
można się przekonać o tym urządzenia których
producentów odpowiedzialnych za niskobudżetowy sprzęt, są najbardziej wspierane. Fajnie bowiem po jakimś czasie użytkowania tabletu mieć
możliwość wgrania nowego ROM-u czy nowszej
wersji systemu – dzięki wspomnianej zaangażowanej społeczności.
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więc szukać produktów z co najmniej dwurdzeniowymi procesorami (ostatnio w okolicach tej kwoty można kupić nawet czterordzeniowe modele)
oraz minimum 1GB RAM (popularne staje się powoli 2GB). Taka konfiguracja sprzętowa pozwoli na
bezproblemowe korzystanie z urządzenia – zarówno przy prostym przeglądaniu stron internetowych
i dokumentów, jak również bardziej wymagającym
oglądaniu wideo czy graniu. Obecnie najbardziej
popularną jednostką centralną w tanich tabletach
jest układ Rockchip RK3066 i to właśnie w jego
stronę najlepiej zwracać swą uwagę (w modelach
9,7” można znaleźć także Exynos 4412 od Samsunga). Obecnie nie warto oglądać się za tabletami jednordzeniowymi z mniej niż 1GB RAM.

22System operacyjny i wsparcie społeczności
Nie ma sensu kupowanie tabletu z przestarzałą wersją systemu operacyjnego. Jako że mówimy o tanich modelach,
w grę wchodzi wyłączne Android. Aktualnie nie
warto kupować żadnego
urządzenia, które pracuje w oparciu o edycję starszą niż Android 4.0 Ice
Cream Sandwich – a ideałem jest Android 4.1 Jelly Bean (przypomnijmy,
że najnowszy to Android 4.2).
Nieocenione jest również wsparcie społeczności. Wyobraźcie sobie,
że jeździcie jednym samochodem kilka lat. Po

22Akumulator
Im większy i jaśniejszy wyświetlacz oraz wydajniejsza jednostka centralna, tym szybciej spada
procent naładowania naszego urządzenia. Warto
więc przy wybieraniu idealnego dla siebie taniego
tabletu zainteresować się pojemnością jego akumulatora. Żeby się później nagle nie okazało, że
po dwóch czy trzech godzinach zmuszeni jesteśmy podłączyć sprzęt do smyczy (ładowarki). Wtedy pada pytanie: i gdzie tu mobilność?
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22Jakość wykonania
W każdej recenzji publikowanej na łamach Tabletowo.pl dość sporo miejsca i uwagi poświęcam jakości wykonania, spasowaniu elementów obudowy,
jak również samym materiałom, z których stworzony został dany tablet. Niektórzy dziwią się, że
„czepiam się” tandetnej zaślepki, minimalnie odstającej obudowy czy innym mankamentom, które nękają tanie produkty. Spójrzmy jednak prawdzie w oczy: to właśnie tego typu rzeczy decydują
o tym, jak nasz tablet będzie wyglądał za jakiś
czas, a co za tym idzie – wpływa na komfort korzystania z niego w przyszłości. Wyobraźcie sobie,
że po kilku miesiącach użytkowania sprzęt skrzypi, a obudowa się ugina przy lekkim dotknięciu...
A przecież można było tego uniknąć.

22Pozostałe ważne kwestie...
Jeśli tablet ma być super mobilny – powinien mieć
3G lub co najmniej możliwość podłączenia zewnętrznego modemu na USB (warto zwracać uwagę na obsługę sieci Aero2). Jeśli chcemy go wykorzystywać do przerzucania obrazu i dźwięku do
telewizora – musi oferować wyjście HDMI. Jeśli
z kolei chcemy mieć możliwość podłączania akcesoriów peryferyjnych – musi posiadać USB host.
Przy wybieraniu tabletu dla siebie należy sugerować się przede wszystkim indywidualnym potrzebom, a nie trendom panującym na rynku – choć
te oczywiście również warto obserwować, by wiedzieć, które modele w danym czasie cieszą się największą popularnością.

22„Tani” nie zawsze znaczy „beznadziejny”
Producent, a co za tym idzie – logo na obudowie
– w tanich tabletach odgrywa drugorzędną rolę,
o czym przekonałam się dobitnie w przypadku Acera Iconia B1, którego miałam okazję niedawno testować. Wierzcie mi, że trzymałam w rękach sporo
ciekawszych urządzeń, które pochodziły z fabryk
sporo mniej znanych proNie ma sensu
ducentów ze Wschodu...
kupowanie tabletu
Tani tablet wcale nie
z przestarzałą wersją
musi być do niczego.
systemu operacyjnego
Pod warunkiem oczywiście, że nie kierujemy się
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wyłącznie ceną, a ofeProducent, a co
rowanymi za nią możliza tym idzie – logo
wościami i odpowiednio
na obudowie – w tanich
wcześniej zainteresujemy
tabletach odgrywa
się propozycjami obecdrugorzędną rolę
nymi na rynku oraz opiniami na ich temat, które
są dostępne w sieci. Ale
tak jak wspomniałam wyżej – zawsze warto odwiedzić sklep i namacalnie sprawdzić, czy dany
sprzęt spełnia nasze wymagania, czy też nie. Każdy z nas bowiem ocenia urządzenia przez pryzmat
własnych potrzeb i jednemu mogą one pasować,
a innym wprost przeciwnie.
Pamiętajcie: niska cena to jedynie chwyt, by
przyciągnąć Waszą uwagę. Nie dajcie się oszołomić. Bądźcie na tyle świadomymi użytkownikami,
by stając w obliczu konieczności kupna taniego tabletu, zwracać uwagę na to, co naprawdę ważne:
stosunek specyfikacji technicznej do ceny, a nie na
samą niską kwotę, która widnieje przy półce z danym produktem. 5
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Wojtek Wieman

Deus
ex
machina
W ostatnim numerze Android Magazine pisałem o tym, jak to jest fajnie rootować
Androida, bo to tak, jakbym sobie kupił nowy telefon. Jest fajnie do momentu, kiedy
telefon działa. Mój przestał.

Zasnął i już się nie obudził. Podejrzewam płytę
główną, więc spisałem go na straty. Trudno. Kiedy już otarłem łzy, zdałem sobie sprawę, że przede
mną trudny czas. Nie mam drugiego telefonu, fundusze nie bardzo pozwalają na zakup czegoś sensownego – CO TERAZ?! Szybkie info puszczone w świat, kilka telefonów i jest backup. A nawet
trzy. To walczymy.
Trochę się bałem, bo przecież wszystkie dane
poszły się czesać (po rootowaniu szczęśliwie nie
zdążyłem jeszcze nazbierać jakichś specjalnie
istotnych), nic się nie da odzyskać. Handluj z tym
– pomyślałem. Dobrze, że przynajmniej komunikacja SMS-owa w moim przypadku zdecydowanie
odeszła w zapomnienie, zastąpiona przez komunikatory (FB, GTalk itp.).
Przez ostatnich kilkanaście dni, miałem w rękach
trzy telefony – wszystkie (szczęśliwie) na Androidzie. I wiecie, co? To jest
system, którego nie zamieniłbym na żaden inny.
Zdałem sobie
Każdy telefon – nawet
sprawę, że przede
mega-low-end – dziamną trudny czas
łał tak samo sprawnie.
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Jedno logowanie na swoje konto Google’a i po
chwili mam: wszystkie kontakty (kiedyś byłem
dzielny i zrobiłem sobie z nimi porządek), dostęp
do maila, G+, Google Play.
Większość aplikacji automatycznie pobrała się
ze sklepu, chociaż nad tym Google jeszcze musi
popracować – nie za każdym razem wszystkie,
raz nawet nie pobrał się Google. Nie bolało jednak tak bardzo, bo okazało się, że 90 proc. z tych,
które miałem na wysłużonym DHD, zwyczajnie nie
używałem na co dzień. Kiedy mi czegoś brakuje – wchodzę szybciutko do sklepu i pobieram.
Teraz doceniam
Proste.
budżetowość
Zdaję sobie sprawę, że
Androida
to nie jest odkrycie Ameryki – tak było w Androidzie od lat. Ba, iOS ma to
jeszcze lepiej rozwiązane (pełen backup w iCloudzie, razem z ustawieniami – szacun!), ale pamiętajmy, że sprzęt z iOS-em na pokładzie jest po prostu drogi. Teraz doceniam budżetowość Androida
– wiem, że mogę sprawnie używać nawet najsłabszego sprzętu na świecie, wciąż utrzymując kontakt
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ze światem. Wciąż będąc
Segmentacja?
aktywnym w sieci. Da się.
I co z tego?
Teraz pozostaje mi
przetrwać. Do następnego zastrzyku gotówki, który pozwoli zaopatrzyć się w coś na dłużej.
Tymczasem będę korzystał sobie ze sprzętów
przejściowych. Bez ciśnienia, nawet na low-endach, nawet na prehistorycznych wersjach systemu. Segmentacja? I co z tego? To mi się podoba
w Androidzie.
Wszystko jest fajnie, gdy sprzęt działa dobrze.
Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy
nasz (uważany przecież za niezniszczalny!), telefon
padnie. Po gwarancji. Na takie problemy Android
jest świetnym systemem, bo praktycznie bez dodatkowych kosztów, możemy wciąż być w kontakcie ze światem – a przecież o to chodzi.
Osobiście, bardzo czekam na pierwsze testy
HTC One/M7 – kiedy na rynek wchodził HTC Desire HD, to powiedziałem sobie, że to będzie mój
kolejny telefon. Faktycznie, po roku od premiery leżał w moich dłoniach, gotowy na wszystko.
Liczę na to, że tak samo będzie w przypadku nowego flagowca HTC.
Przy okazji chcę podziękować Naczelnemu, za
użyczenie na jakiś czas SGS-a 2, który jest bardzo fajnym telefonem. Nawet ten TouchWiz nie taki
straszny, jak nie ma innych alternatyw. 5

9

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami:

Maciej Ossowski

Dyrektor Działu Edukacji

+48 784 639 386
mossowski@implix.com

Magdalena Paradowska
New Business Consultant

+48 728 403 323
mparadowska@implix.com

Seria

Jeśli kochasz muzykę, słuchaj jej PROfesjonalnie
Teraz możesz cieszyć się studyjną jakością dźwięku gdziekolwiek jesteś. Słuchawki serii Yamaha PRO zapewniają znakomite
brzmienie i pełne muzyczne emocje bez względu na to czy podłączysz je do domowego systemu hi-fi, czy korzystasz
z nich, gdy jesteś w ruchu. Oferując wspaniały komfort, niepowtarzalny design oraz znakomitą uniwersalność, są idealnym
rozwiązaniem, gdy chcesz by muzyka, którą kochasz towarzyszyła Ci na co dzień.

Szukaj nas na:
facebook.com/yamahapolska

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl
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Kinga Ochendowska

Pieniądze i sława
Zwykło się uważać, że wydanie książki oznacza pieniądze i sławę. Ludzie rozpoznają autora na ulicach. Rozpisują się o nim media. Autografy, flesze, kamery. Czytelnicy i stalkerzy.
Wakacje w ciepłych krajach, willa na odludziu, by autor mógł tworzyć arcydzieła w spokoju.

Prawda o pisaniu jednak, odbiega od powszechnego wyobrażenia. Autorzy książek, które kupujecie
w księgarniach, wcale śpią na materacach, wypełnionych szeleszczącymi banknotami. Dlaczego?
Odpowiedź jest banalna. Bo z pisania nie da się
żyć. Może poza kilkoma, nielicznymi wyjątkami,
których książki sprzedają się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Reszta musi zadowolić się sławą
i nagabywaniem znajomych, którzy chcą dostać
egzemplarz z autografem. Oczywiście za darmo.

22Cenniejszy niż złoto?
Autor opublikowanej książki, od razu zyskuje wielu
znajomych. Odzywają się ludzie, z którymi chodził
do podstawówki i szkoły średniej, pani z zieleniaka
z dumą informuje klientów, że ziemniaczki to zawsze u niej kupuje. Czasem, bywa też odwrotnie –
znajomi cichną, obrażają się śmiertelnie i wszem
i wobec ogłaszają, że teraz to on ma nos w chmurach, bo jak poprosili go o książkę z autografem, to
powiedział, że nie ma. Sknerus jeden – jasne, że ma!
Tylko już nie zadaje się z takimi „szaraczkami” jak
my! Nie jesteśmy dla niego wystarczająco dobrzy!
Dużo by pisać, o całej gamie zachowań, z którymi zetknąć może się autor. Bywają przyjemne i mniej przyjemne. Prawdziwe i szczere oraz
mocno naciągane. W dużym stopniu, mity na temat zawodu pisarza utrudniają autorowi życie. Bo
jak wytłumaczyć rozentuzjazmowanemu tłumowi
znajomych, że nie trzyma się całego nakładu pod
łóżkiem, skąd można rozdzielać na prawo i lewo
autorskie egzemplarze? I że nie zorganizujemy
wielkiego balu, na który zaprosimy każdą spotkaną na ulicy osobę, bo nas na to nie stać? Autor jest
sławny, ma wszystko i stać go na wiele. I kropka!
A tak naprawdę, egzemplarz autorski jest cenniejszy niż złoto. Bo zwykle, autor otrzymuje ich około
10 sztuk. Akurat wystarczy dla rodziny. Jeśli chce

więcej – musi iść, jak każdy inny, do księgarni i dokupić. Ot, ironia losu.

22Pieniądze, pieniądze…
Bez wątpienia, pozytywna odpowiedź wydawnictwa powoduje niekontrolowany przypływ adrenaliny. Udało się! Chcą mnie wydać! Będę piękny,
sławny i bogaty! Ten entuzjazm mija zwykle tuż
po przeczytaniu umowy, lub po otrzymaniu pierwszego rozliczenia, które następuje po około pół
roku, od ukazania się książki. Jak ono zatem wygląda? W przypadku średnio popularnego autora i średnio popularnej książki – robi się „głodno
i chłodno”. Wstępny nakład, to około 2–3 tysiące
egzemplarzy (nieco lepiej w przypadku uznanych
wydawnictw, takich jak na przykład Prószyński
– 5–6 tys.). Autor, w zależności od popularności
i rodzaju podpisanej umowy, otrzymuje 5–12 procent ceny okładkowej, lub 10–18 procent ceny wydawniczej. Od nakładu należy odliczyć na wstępie
około 100 egzemplarzy bezpłatnych, z których 20
otrzymają obowiązkowo biblioteki, 10 autor, zaś
reszta zostanie przeznaczona na cele promocyjne – dla recenzentów i na nagrody w konkursach.
Ilość egzemplarzy promocyjnych może zostać
zwiększona o kolejne 100 sztuk, jeśli wydawnictwo
uzna, że może to poprawić sprzedaż publikacji.
Jeśli wydawnictwo zdecyduje się opublikować
książkę autora, otrzyma on zaliczkę, w wysokości
około 1000-2000 zł. W ciągu roku, od kwoty zaliczki
autor zarobi 5-10 tysięcy złotych, jeśli dobrze pójdzie – bo niektórzy autorzy nie zobaczą nic, poza
wypłaconą na początku zaliczką. Od wyżej podanych kwot obowiązuje podatek dochodowy.
Oczywiście, mówimy tu o szczęśliwych i spełnionych autorach, którzy otrzymali propozycję pełnego
finansowania. Duża część debiutantów dopłaci do
wydania swojej książki, z tzw. współfinansowaniem,
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około 8000 zł – za 400 egzemplarzy wstępnego
nakładu. Koszt dodruków, wspaniałomyślnie, pokrywa wydawnictwo. Koszty obejmują redakcję,
korektę, okładkę, promocję i druk.
Biorąc pod uwagę fakt, że książkę pisze się
6–12 miesięcy (oczywiście są rekordziści, którzy
potrafią zrobić to w miesiąc!) a pierwsze pieniądze
autor zobaczy po pół roku od wydania, to okazuje się,
że pisanie jest czasochłonne i finansowo stratne.

22Sława, sława…
Po wydaniu książki, przychodzi czas na promocję,
spotkania wywiady. W przypadku muzyków mówi
się, że płyty, ze względu na piractwo, wydają gratis, a zarabiają na koncertach. W przypadku autora
książki… No cóż. W błogosławionej większości, spotkania autorskie są darmowe. To znaczy, że autor
nie pobiera za nie żadnego wynagrodzenia. Dostanie kawę, dojedzie na własny koszt, chyba, że było
bardzo daleko, wtedy otrzyma zwrot kosztów biletów. Nielicznymi wyjątkami są spotkania organizowane w bibliotekach i klubach – wtedy skapnie mu
300 zł, na czekoladę. Poza tym – wszystkie działania promocyjne wykonywane są dla dobra książki,
bo to przecież autorowi zależy, żeby się sprzedawała. Oczywiście, mówimy ciągle o średnio popularnym autorze, średnio popularnej książki – garstka
celebrytów to zupełnie inna bajka. Miernikiem sławy, jest również pojawienie się nielegalnych kopii
książki w Internecie, w serwisach służących wymianie plików, które autor powinien samodzielnie monitorować w wolnym czasie. I oczywiście, zgłaszać
pojawienie się plików wydawnictwu, które podejmie
kroki, albo nie. A użytkownicy serwisów dostarczą
mu sporo zajęcia, bo przecież książki są takie drogie!
I co ma powiedzieć autor, który w skali roku, pomijając zaliczkę i podatek, zarobi na publikacji 3–5 tysięcy złotych? Że książki są drogie, a sława nie ma ceny?

22Za darmo, z Internetu
Żyjemy w dobie treści elektronicznych. W Internecie można znaleźć wszystko – informację, muzykę, książki. Nie tylko do ściągnięcia, ale także do
kupienia. Cóż z tego, skoro dla dużej części użytkowników Internet ciągle jest źródłem darmowych
treści? Zamiast kupić eBooka za 10-15 zł, łatwiej
go po prostu ściągnąć za darmo, bo i tak nikt o tym
nie wie. Co gorsze, nawet darmowe publikacje, które
można pobrać po rejestracji w serwisie i wydawane
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są w celach badawczo-statystycznych, trafiają natychmiast do sieci nielegalnej dystrybucji, bo przeczytać – to i owszem! Ale zarejestrować się w serwisie i pomóc wydającym w określeniu wielkości
rynku mówimy NIE! Taka sytuacja miała miejsce
w przypadku darmowego zbioru opowiadań grozy – „31.10 Halloween po polsku”, który pobrany
został w oficjalnym kanale ponad 5000 razy, zaś
ile kopii rozeszło się przy pomocy serwisów udostępniających pliki – tego się nigdy nie dowiemy.
Wracając jednak do autorów, sławy i pieniędzy
– patrząc na powyższe wyliczenia, łza się w oku
kręci. Obserwując rynek wydawniczy łatwo zauważyć, że księgarnie prześcigają się w różnorakich
promocjach, dzięki którym czytelnik może nabyć
książki za ułamek ceny okładkowej (z czego autor
otrzymuje znikomy procent, ale zawsze). Jednak
rozmawiając z użytkownikami czytników ciągle
słyszę: „ściągnąłem”, nie „kupiłem”. To zasadnicza różnica i na nic tłumaczenie, że może to oznaczać to samo. Bo nie oznacza i doskonale wiem,
który z moich znajomych książki kupuje, a kto ma
wielu znajomych w serwisach udostępniających
pliki. Z drugiej strony – dużo rozmawiam z autorami i widzę, jak wiele kosztuje ich napisanie i wydanie książki. Jak wiele wysiłku i starań wkładają, by zadowolić czytelników. Jak bardzo czekają
na opinie i recenzje. Czy więc nie warto po prostu
zakupić książki, było nie było –towaru i podarować autorowi te 5-10 procent ceny okładkowej, by
miał motywację do dalszego pisania? Bo z pisania
będą utrzymywać się tylko nieliczni, Ci którzy będą
mieli dużo szczęścia w swojej pisarskiej karierze.
Swoją drogą, to zabawne, że za teksty PR czy
kontent stron internetowych, firmy płacą autorom
dużo więcej, niż za napisanie książki. Na stronę
internetową patrzymy przez chwilę, przebiegamy wzrokiem treść i zapominamy. Książkę czytamy godzinami i na długo zostaje nam w pamięci.
Może właśnie dlatego, prawdziwa sława przychodzi dopiero wtedy, gdy autora dawno już z nami nie ma,
a pieniądze otrzymują spadkobiercy praw autorskich.
Jedno Wam powiem – kupujcie książki. Papierowe, elektroniczne – bez znaczenia. Nie ściągajcie
ich z serwisów, w których zostały umieszczone nielegalnie. A jeśli bardzo Wam zależy – napiszcie do
autora. Kto wie? Może został mu jakiś wolny egzemplarz… elektroniczny? Lepsze to, niż kradzież. 5
Za pomoc w zebraniu materiałów dziękuję Władysławowi Zadnowiczowi, autorowi „Misjonarzy z Dywanowa”, oraz pozostałym autorom, uczestniczącym
w dyskusji o sławie i pieniądzach. Serdeczności!
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Bartosz Dul

HTC One

Ten jeden
jedyny?

Londyn, godzina przed oficjalną
prezentacją nowego flagowca HTC.
Czekamy przed wejściem do German
Gymnasium przy King’s Cross. Niektórzy
robią się powoli niecierpliwi. Łapiąc
powoli zasięg WiFi, dowiadujemy się
już pierwszych „pewniaków” o HTC One.
Ja zastanawiałem się, czy HTC jeszcze
mnie czymś zaskoczy? Jak bardzo i czy
w ogóle przebiją mojego HTC One X?

HTC One to świetnie wykonany smartfon. Jest zbudowany praktycznie w całości z aluminium. Celowo
piszę „praktycznie”, bowiem to nieduże wypełnienie będące ramką telefonu jest specjalnym tworzywem, nie będącym metalem.
To chyba jednak jedyny tego typu element w całej konstrukcji telefonu, który zresztą jest ultraprecyzyjnie wtryskiwany w skomplikowanej technologii. Jak na masowy produkt HTC One tworzy się
dość długo. Jego produkcja zajmuje bowiem 4 dni.
Wrażenie robi też „skorupa” HTC One. To powinno dać Wam choć niewielkie wyobrażenie o jakości wykonania urządzenia. Ja po wzięciu One do
ręki zdecydowanie odczułem tę jakość.

22Ultrapiksele
Przejdźmy jednak do tego, co ciekawego pojawiło się w HTC One, czego ciężko szukać u innych
producentów. Zacznę od aparatu, który budzi

największe kontrowersje HTC zdecydowało się na
użycie technologii UltraPixel, zwiększając piksele,
które z kolei „łapią” 300% więcej światła niż konkurencyjne, nawet 13-Mpix obiektywy. Co ciekawe, licząc megapiksele w aparacie HTC One okaże się, że ma ich „zaledwie” 4. Cztery Mpix aparat
w HTC One korzysta z ulepszonej technologii sensora CMOS i ISP (Image Signal Processor), układu HTC ImageChip2, przysłony f/2.0, obiektywu
28 mm, inteligentnej lampy błyskowej i optycznej
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wyrobić własne zdanie. Otóż
faktycznie aparat w One zbiera więcej światła, ale nie tyle
co Nokia Lumia 920. Widziałem też bardzo ciekawe zdjęcia porównawcze z iPhonem 5
i wynikało z nich, że w różnych sytuacjach raz radzi sobie lepiej smartfon z jabłuszkiem, raz HTC One. Ba, czasem
na tym samym jednym ujęciu było widać, że One na zewnętrznej części fotografii poradził sobie lepiej, a iPhone
w centralnej i na innym zdjęciu na odwrót. Podobnie ma
się sytuacja z odwzorowaniem
szczegółów na zdjęciu. Na kilku zdjęciach, które zrobiłem
HTC One X i HTC One raz wypadał lepiej ten pierwszy raz
ten drugi. Jedno jest pewne –
One robi przyzwoite zdjęcia,
ale nie ma tu rewolucji, o której tyle mówi tajwański producent. HTC ponoć majstruje
jeszcze coś przy oprogramowaniu i przy finalnej wersji produktu będziemy mogli spodziewać się lepszej jakości
zdjęć. No cóż, czas pokaże.

22HTC Zoe

stabilizacji obrazu. Na papierze brzmi to jak najlepszy aparat zastosowany w telefonach komórkowych. HTC pokazało nawet, jak aparat spisuje
się na tle konkurencji i z ich materiałów wynika,
że One miażdży iPhone’a 5, Galaxy S III czy Xperię
T. Niestety robiąc zdjęJedno jest
cia pokazowymi modepewne – One
lami HTC One nie odniorobi przyzwoite zdjęcia,
słem takiego wrażenia.
ale nie ma tu rewolucji,
Dziś po Sieci krąży dużo
o której tyle mówi
więcej takich materiałów
tajwański producent
i robią one raczej sieczkę z mózgu, niż pozwalają
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HTC Zoe może wypaść na najciekawszą nowość, którą zaprezentowało HTC. Paradoksalnie najtrudniej ją wytłumaczyć, nie pokazując jej
np. na wideo, czy po prostu na żywo. Wyobraźcie
sobie, że gdy robicie pojedyncze zdjęcie, w tle natychmiastowo aparat robi automatycznie 20 zdjęć
lub... nagrywa trzysekundowy filmik. Po wejściu do
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galerii okazje się, że ona ożyła. W ten sposób jeszcze łatwiej będzie można wybrać doskonałe ujęcie,
a dzięki dodatkowym funkcjom wybrać ujęcie bez
zbędnych dodatków (np. przeszkadzających przechodniów). Ponadto w Zoe potrafi bardzo szybko
zmontować w tle (dosłownie) krótki klip ze zdjęć
i wideo, które stworzyliśmy, nadając mu unikalny
charakter poprzez dodanie efektów specjalnych
w postaci nakładki graficzne i dźwiękowej. Oczywiście można je samodzielnie później modyfikować w odpowiednim według nas tonie, ale okaże
się, że możemy być wielokrotnie pozytywnie zaskoczeni automatycznym efektem. Mam tylko nadzieję, że kosztem efektowności galeria zdjęć nie
straci na przejrzystości. Ten błąd popełniło już
wcześniej Sony w swoich Xperiach.

22HTC BoomSound
BoomSound to marketingowa (i jednocześnie bardzo infantylna) nazwa przednich głośników stereo w telefonie. W ciężkich, klubowych wręcz warunkach prezentacyjnych trudno było ocenić ich
jakość, ale na pewno grały dużo lepiej niż w naszych telefonach z małymi pierdzącymi głośniczkami umieszczonymi z tyłu urządzeń. Przednie
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głośniki stereo wcześniej widzieliśmy w tabletach Samsunga i to zdecydowanie była przydatna rzecz. Oczywiście możemy się spierać o sens
oglądania filmów na telefonie, słuchania muzyki
bez słuchawek itd., a jednak czasem zdarzają się
takie sytuacje, w których taki głośnik jak w One by
się przydał. Np. w podróży, na wakacjach czy na
szybko w łóżku przed snem, gdy czasem wertujemy ostatnie informacje i materiały przed pójściem
spać. Lepiej mieć niż nie mieć, jak to mówią.

22HTC BlinkFeed
BlinkFeed to w skrócie dynamiczny i ładny
F lipboard na naszym ekranie głównym. Pełni on
rolę pełnoekranowego widżetu, wyświetlający materiały z uprzednio skonfigurowanych źródeł (informacyjnych, social media, Spotify i innych). Bez
obaw, wciąż będzie można na ekran główny ustawić sobie inny pulpit, na którym zwykle umieszczamy swoje najważniejsze skróty do aplikacji
czy widżety. Chcąc jednak przekonać użytkowników do BlenkFeed, HTC ustawia domyślnie główny pulpit z BlinkFeedem właśnie i co ważne – nie
będzie się go dało usunąć. Będzie on tak czy siak
pełnić rolę jednego dodatkowe pulpitu, na stałe
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umieszczonego w naszym systemie. Trochę to
przeczy wolności Androida, ale pamiętajmy, że nie
musimy z niego korzystać. Jak dla mnie to najmniej interesująca funkcja (nie da się załadować
źródeł bezpośrednio z Google Readera), ponieważ
mam już swoje ulubione programy odgrywające
podobną rolę. Kto wie, może jednak jeszcze się
przekonam i pozbędę się Feedly czy Flipboarda
na rzecz BlinkFeeda? Ba, może nawet zostanie
moim ekranem głównym? Zobaczymy po testach.

22Podczerwień i SenseTV
HTC mogło umieścić tym razem przycisk power
po prawej stronie, by mieć do niego lepszy dostęp. Zdecydowano jednak, że zostanie u góry
z racji umieszczenia tam czujnika podczerwieni. Czujnika, który nie będzie służyć zbliżeniowemu przesyłowi danych, a... naszemu odbiornikowi telewizyjnemu. Dzięki funkcji SenseTV będzie
można użyć HTC One jako najzwyczajniejszego w świecie pilota. Co więcej, z poziomu aplikacji SenseTV będzie można zobaczyć swego
rodzaju telegazetę z opisem programów, seriali a nawet wypożyczyć film. Pozytywnym faktem
jest to, że już na starcie HTC One będzie działać
z najpopularniejszymi usługodawcami telewizji
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satelitarnych w Polsce. I chociaż sam nie oglądam telewizji, to biorąc pod uwagę różne badania dotyczące użytkowania urządzeń mobilnych
podczas oglądania TV, ta funkcja nie należy do
pozbawionych sensu. Może okazać się po prostu mało popularna.

22Nowe Sense (Sense 5.0)
Sense przeszło największe zmiany w kwestii designu od czasów... od początków swego istnienia.
Pomyślcie sobie, że nawet ikonki, które widzieliśmy
jeszcze w Sense 4+, wyglądają niemal tak samo
jak z czasów Windows Mobile z Sense UI. Sense
UI 5.0, a raczej Nowe Sense, jak woli mówić HTC,
to nie tylko nowe ikonki. To także nowe widżety,
nowy styl, bardziej stonowane kolory, więcej ikonografii, mniej efekciarstwa 3D (nawet na płaskich
elementach UI jak ikony właśnie). Wygląd? Zdecydowanie na plus.
Zmiany zaszły także w belkach. Dolna jest płaska i nieprzezroczysta. Górna jest niemal cała
przezroczysta (bardziej niż w Sense UI 4.x). Design jest prostszy, dużo bardziej ikonograficzny
i o prostych kształtach. Zrezygnowano z jak największej ilości zaokrągleń, wybrzuszeń i zbędnych elementów. Pozbyto się całkowicie podziału
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poszczególnych interfejsów, widocznych zwykle na dolnej belce. Teraz trzeba się między nimi
przemieszczać „slajdując” palcem od lewej strony
ekranu do prawej (i na odwrót). Sense UI stał się
ładniejszy, bardziej zbliżony do czystego Androida
i mam nadzieję przez to bardziej funkcjonalny, ale
to ocenię dopiero po dłuższych testach.

22Podsumowanie
HTC wraz z One wprowadziło jeszcze kilka innych
funkcji, ale je będziemy mogli przetestować dopiero,
gdy model testowy wpadnie w nasze ręce na dłużej. One zrobił na mnie ogromne wrażenie,
choć jednocześnie nie wywołał
„efektu wow”. Mimo to nie zawiodłem się. Jest postęp zarówno pod względem oprogramowania (Zoe, BlinkFeed,
jeszcze lepsze i ładniejsze Sense UI), jak i sprzętowym. Odniosłem wrażenie, że HTC One to
najlepiej wykonany i najlepiej
wyprofilowany (a tym samym
wygodny i ładny) smartfon na
rynku. Szczególnie zaskoczył
mnie ekran SLCD3, który absolutnie każdą cechę SLCD2
podnosi do jeszcze wyższego
poziomu. Mam tu w szczególności na myśli odwzorowanie
bieli, czerni, kąty widzenia i jasność ekranu. To w połączeniu z ogromną rozdzielczością
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i gęstością pikseli czyni go najprawdopodobniej ekranem robiącym najlepsze wrażenie do tej
pory. Mam tylko nadzieję, że to jak i pozostaSzczególnie
łe cechy tego smartfona
zaskoczył mnie
nie wpłyną negatywnie
ekran SLCD3, który
na baterię HTC One. Jeabsolutnie każdą cechę
żeli się okaże, że nie, to
SLCD2 podnosi do jeszcze
będziemy mieć niesawyższego poziomu
mowicie silnego gracza
na rynku, któremu życzę
powodzenia. 5
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HTC One

C

OS: Android 4.1 z Nowym HTC Sense i platformą BlinkFeed
Ekran: 4,7-calowy wyświetlacz Super LCD 3, 1080p, 486 PPI
Wymiary: 137,4 x 68,2 x 9,3 mm
Waga: 143 g
RAM: 2 GB pamięci RAM DDR2
Pamięć: 32/64 GB pamięci wewnętrznej
CPU: Czterordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 600 1,7
GHz
Aparat: 4 Mpix aparat z technologią UltraPixel, przednia
szerokokątna kamerka 2,1 Mpix
Dźwięk: Dwa przednie głośniki stereo, mikrofon HDR, amplifer
Beats Audio
Łączność: Zintegrowana obsługa LTE, wszystkie
najważniejsze czujniki, GPS+GLONASS i kompas cyfrowy,
NFC, BT 4.0 z aptX, DLNA, podczerwień, USB 2.0 z MHL
(HDMI)
Zasilanie: Bateria li-po o pojemności 2300 mAh
Cena: 299 USD/ 239 GBP
Od strony sprzętowej HTC One prezentuje się wyśmienicie,
przynajmniej na papierze.
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Android
bez ekranu dotykowego

Michał Brzeziński

Testowanie tego sprzętu różniło się zdecydowanie od pozostałych testów. I nie
mówię tutaj tylko o nietypowym połączeniu Androida z laptopem. Najczęściej, po
początkowym zachwycie nad testowanym urządzeniem, powoli zaczynają wychodzić jego wady i końcowa ocena jest niższa. O dziwo, w tym przypadku było
odwrotnie.
Laptop z Androidem nie musi być złym pomysłem.
Laptop z Androidem, BEZ dotykowego ekranu, jest
jednak skazany na porażkę. Przynajmniej tak myś
lałem na początku. Nie ukrywam, że już na starcie byłem negatywnie nastawiony do urządzenia
Omegi – system Google’a został stworzony do
ekranów dotykowych i na nich powinien pozostać.
Swojej trudnej sytuacji, laptop nie polepsza specyfikacją. Tak ważny element jak procesor, to tylko jednordzeniowa jednostka. Miłą niespodzianką jest towarzyszący mu 1 GB RAM-u.

22Hardware
Z zewnątrz Omega prezentuje się nieźle. Zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd – takiemu sprzętowi do

twarzy w bieli. Gorzej jest z jakością wykonania,
która zalatuje chińszczyzną. Plastik wygląda tak,
jakby nie był w stanie wiele przejść. Wykorzystanie tego materiału jednak ma swoje zalety – laptop jest naprawdę lekki, co ma ogromne znaczenie w urządzeniu mobilnym. Poza tym spasowaniu
obudowy nie można nic zarzucić.
Opcji łączności jest tyle, ile co najmniej powinno
być i nic więcej – 2 porty USB 2.0, HDMI, miniJack,
slot SD i złącze RJ45 (standardowe złącze internetowe). USB, HDMI i miniJack znajdują się w wysuwanym elemencie – nie wiem, czemu ma służyć ukrycie portów.
Od razu wspomnę, że urządzenie nie miało żadnych problemów z obsługą zewnętrznego dysku
i bezprzewodowej myszki, wszystko działało jak
należy.
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Pozytywne wrażenie robi klawiatura i touchpad. Problemem jest głośność przycisków pod
touchpadem i, w mniejszym stopniu, klawiatury.
Ponadto, wspomniane przyciski mogłyby wymagać nieco mniej siły, ale na szczęście ich działanie można zastąpić dotykaniem samego gładzika. Powierzchnia dotykowa naprawdę sprawdza
się świetnie.
Prawa krawędź touchpada odpowiada za przewijanie – strony internetowej, ekranów, siatki aplikacji itd. Brakowało mi multitoucha. Z tą funkcją, obsługa systemu byłaby łatwiejsza. Jedynym
widocznym ułatwieniem, jest przycisk Home na
klawiaturze.

22Oprogramowanie
A łatwo nie jest. Już samo odblokowywanie ekranu
(po obudzeniu laptopa przyciskiem Power i odczekaniu 2-3 sekund) wydaje się dziwne. Gdy to się
uda, naszym oczom ukazuje się Android Ice Cream
Sandwich. Minęło już wiele miesięcy od premiery
Jelly Beana, ale powiedzmy, że w typowo budżetowym urządzeniu, można to przeżyć. Na szczęście, producent nie ingerował zbytnio w oprogramowanie – znajdziemy w nim przyciski głośności
na dolnej belce, ekran blokady wzbogacony o ostatnio używane aplikacje, a także dodatkowe programy – File Manager i Kingsoft Office.
Jak nietrudno się domyślić, poruszanie się po
systemie nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Na pewno pomaga przewijanie ekranów lub
siatki aplikacji za pomocą prawej części touchpada, przycisk Home na klawiaturze oraz Backspace działający jako „wstecz”. Chociaż i tak najlepiej
korzystało mi się z Omegi po podłączeniu myszki – wtedy zamieniała
się w coś podobnego do
Najlepiej
laptopa. To był moment,
korzystało mi się
w którym stwierdziłem, że
z Omegi po podłączeniu
to urządzenie jednak jest
myszki
używalne, chociaż jego
zastosowanie ograniczało się do obejrzenia paru filmików na YouTube lub
poczytaniu newsów w łóżku.
Sam system działa sprawnie, co mile mnie zaskoczyło. Niestety, braki w wydajności wychodzą
przy korzystaniu z trochę bardziej skomplikowanych aplikacji – na akcje czeka się dłużej niż w potężniejszych maszynach.

9

035

22Filmy, praca czy Internet?
Urządzenie zadziwiająco dobrze radzi sobie z filmami. Wbudowany odtwarzacz sprostał wszystkim popularnym formatom i nie zaciął się nawet
na chwilę przy filmie HD. Ekran też sprawdza się
nieźle – kąty widzenia nie zawodzą (oprócz widoku z dołu), a kolory są przeciętne, czyli odpowiednie do półki cenowej.
Jeśli, w uproszczeniu, jako pracę przyjmiemy
korzystanie z Kingsoft Office, Omega nie daje rady.
Przede wszystkim, nie ma możliwości wprowadzania polskich znaków. Nie znalazłem żadnego
sposobu na naprawienie
tego, a przy sporządzaZadziwiająco
niu dokumentów to bardobrze radzi sobie
dzo ważna funkcja. Choz filmami
ciaż, nawet jakby polskie
znaki się pojawiły, nie naprawiłyby braku wygody
przy używaniu Kingsoft Office. Aplikacja działa po
prostu zbyt wolno – pisząc często musiałem poczekać, aż nadąży ona za tym, co wstukałem na
klawiaturze.
Przeglądanie Internetu leży pośrodku dwóch
skrajności – jest znośne. Jak nietrudno się domyślić, czasami strony ładują się naprawdę wolno,
ale szczerze mówiąc, spodziewałem się gorszych
wyników. Wiele do życzenia pozostawia przewijanie – jeśli poszliśmy zbyt daleko, trzeba będzie
chwilę poczekać na wyostrzenie czcionki i załadowanie obrazków.
Z drugiej strony, nieocenioną zaletą jest duży
ekran. Przeglądanie Internetu jest znacznie gorsze niż to, do czego przyzwyczaiły nas urządzenia
z wyższej półki, ale gdy nie korzystamy z bardzo
wymagających stron i więcej czasu spędzamy na
czytaniu, laptop Omegi wystarczy.
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22A może coś innego?
Obsługa aplikacji nie jest zbyt łatwa. Zostały one
bowiem zaprojektowane dla ekranów dotykowych. Kolejnym problemem, jest tryb pracy laptopa – wyłącznie w trybie horyzontalnym. Co ciekawe, w ustawieniach widnieje opcja „autoobracanie
ekranu”, ale nic nie zmienia. Czy muszę mówić, że
granie na tym laptopie jest pozbawione sensu?
Wyjątkiem są gry, które wymagają tylko jednego
przycisku, np. Jetpack Joyride.
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22Bateria
Czas pracy na baterii jest niezły. Przy ciągle włączonym WiFi, urządzenie siedzące w torbie wytrzymało ok. 55 godzin. Zaskakujące jest to, że
czas podany przez producenta się zgadza – przy
ciągłym używaniu Omega rozładowuje się po ok.
5 godzinach.

22Co to w końcu jest?
Gdybym musiał zaklasyfikować to urządzenie
do jednej grupy, byłaby to grupa pt.: „laptop dla
oszczędnych”. Android został stworzony dla ekranów dotykowych, więc teoretycznie Omega ma blisko do tabletów. W praktyce jednak, najlepiej mi
się z niej korzystało po podłączeniu myszki i udając, że mam do czynienia z laptopem. P roblem
w tym, że w kwestii wydajności i możliwości,
urządzenie odstaje od 99 proc. laptopów
dostępnych na rynku.
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Wbrew pozorom, nie
Urządzenie
uważam go za bezużyodstaje od 99 proc.
teczny kawałek plastilaptopów dostępnych
ku. Ma trzy podstawowe
na rynku
zalety: małą wagę, niezły czas pracy na baterii
i dobrą obsługę multimediów. Jest fajnym urządzeniem, na którym można wieczorem w łóżku obejrzeć film, a przy okazji
sprawdzić coś na szybko w Internecie. Laptop jest
świetny – lżejszy od przeciętnego, a dzięki dołączonej klawiaturze nie wymaga podpórki – duża
przewaga nad tabletem.
Tylko czy dla tego ograniczonego zastosowania warto wydać 800 zł? Moim zdaniem, nie. 5

Platinet OMEGA OAN133 notebook
Waga: 1,45 kg
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Wymiary: 341 × 234 × 39 mm
Ekran: 13,3-calowy wyświetlacz LCD z rozdzielczością 1280 × 800
CPU: jednordzeniowy procesor Boxchip A10 ARM Cortex A8 z taktowaniem 1,2 GHz i grafiką Mali 400
RAM: 1 GB
Pamięć: 16 GB
Czytnik kart SD
Kamera: przednia kamerka do wideorozmów 0,3 Mpix
Łączność: port miniJack, HDMI, RJ45, USB 2.0 × 2, WiFi b/g/n
Bateria: 3200 mAh
Oceny: D
 esign: 5/6
Jakość wykonania: 3/6
Oprogramowanie: 3/6
Wydajność: 2/6
Ocena końcowa: 2,5/6

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę
i filmy w sklepach internetowych.
Korzystaj w Google Play oraz w innych płatnościach
..
internetowych
Google*

oraz w Pinova, MacLife i Allegro
* dotyczy Google Play

..
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Bartosz Dul

HTC
Desire C
test

Na temat HTC Desire C nie ma sensu się
specjalnie rozpisywać. To jedno z tych
urządzeń, które zawsze się sprzeda.

22Desire C i Wildfire S
Na początek krótkie wyznanie: nie podoba mi się
degradacja marki Desire do poziomu low-end.
Desire X? Rozumiem. Desire C? Nie bardzo. Desire zawsze kojarzyło się z porządnymi telefonami pokroju Desire, Desire S i przede wszystkim –
z kultowym Desire HD. Desire C to nic innego, jak
odpowiednik HTC Wildfire S. Właściwie, to różnice między tymi telefonami są stosunkowo bardzo małe.
Oba telefony posiadają identyczną rozdzielczość, niemal taką samą wagę, pamięć RAM
(512 MB), aparat, procesor i układ graficzny (600 MHz z Adreno 200), a nawet baterię
(1230 mAh). Różnice? Desire C ma odrobinę większy i lepszy ekran (3,5” zamiast 3,2”, dużo wyższy
kontrast, 16M kolorów zamiast 256K), większą pamięć wewnętrzną, nowszy system operacyjny i nakładkę. Do tego Desire C wspiera Beats Audio, jest
dostępny w większej liczbie kolorów i po prostu

szybszy. To czyni Desire C znacznie lepszym wyborem od Wildfire S.
Sęk w tym, że rolą tego telefonu jest bycie tanim i wystarczającym dla osób, które przesiadają się z jakichś prostych feature-phone’ów. Tutaj,
Desire C spełnia swoją rolę. Mam jednak żal do
producenta, że nie wykorzystał nazwy kodowej,
HTC Desire C
do której dotarłem dawwygląda trochę
no temu. Mógł go nazwać
jak… jajko-mydelniczka.
HTC Bonfire (bardzo ładŁadne jajko-mydelniczka
nie nawiązuje do marki
low-end).
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22Design i wykonanie
HTC Desire C wygląda trochę jak… jajko-mydelniczka. Ładne jajko-mydelniczka, żeby była jasność. Design tego telefonu to skrzyżowanie
HTC One X z Wildfire. Smartfon wykonany jest
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w całości z wysokiej jakości plastiku, który się
nie palcuje. Jest lekki, bardzo dobrze wyprofilowany i wygodnie trzyma się go w dłoni. Na plus
zasługuje dbałość o szczegóły, np. czerwień po
zdjęciu tylnej klapki, która wypełnia środek telefonu, a nawet pokrywa baterię.

22Ekran
Desire C został wyposażony w 3,5-calowy ekran
LCD z obsługą multitouch. Rozdzielczość 320 × 480,
taka sama jak w Wildfire S sprzed roku. Co ciekawe,
HTC nie zamierza z niej rezygnować w przypadku
low-endów, ponieważ chodzą słuchy, że następny tego typu telefon (o kodowej nazwie G2) będzie mieć identyczną rozdzielczość. Ot, stała już
cecha takich urządzeń. W Desire C mógłbym się
przyczepić do responsywności ekranu. Stoi ona
na dość przeciętnym poziomie, zdarzają się momenty, kiedy system musi się zastanowić dłuższą
chwilę nad tym, w co właśnie uderzyliśmy palcem.
Kąty widzenia? Przeciętne.

22Android, Sense UI i wydajność
Pamiętacie, jak w poprzednim numerze AMaga poruszyłem temat „najnowszego systemu operacyjnego” w telefonach? HTC Desire C wyposażony jest
w Androida 4.0.3 i z całą pewnością nie dostanie
już nic więcej. Bo nie musi. Sense UI 4.0, które go
uzupełnia, zapewnia przeciętnemu użytkownikowi praktycznie wszystko, czego mu trzeba. Kiedy
patrzę na urządzenia tego pokroju, wyposażone
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w Androida 2.3, czy nawet 4.0, ale bez żadnej nakładki, to czuć ogromną różnicę w funkcjonalności. Oczywiście, na korzyść HTC Desire C.
Sense UI 4.0 to dokładnie to samo, które znamy
z innych nowszych modeli HTC, okrojone z mniej lub
bardziej istotnych dodatków. Można je porównać
do Sense UI 4.0, które znajduje się obecnie w HTC
One V. Nakładka jest lekka i to czuć. Na klawiaturze pisze się szybko, pulpity przewijają się płynnie, podobnie jak menu aplikacji czy przeglądarka
internetowa. A jednak coś tu nie gra…
I nie chodzi o wydajność. Raczej o wydolność.
Wydaje się, że 600 MHz to troszkę za mało na Androida 4.0. Niemal każda operacja, otwarcie aplikacji, odczytanie maila, uruchomienie aparatu itp.
Wymaga nieco czasu. Nie mam tu na myśli kilku
sekund – po prostu, podczas korzystania z telefonu czuć, że procesor czasem ciężko myśli i nieco się dławi.
Spodobało mi się natomiast to, że w trakcie
ostatnich testów HTC wypuściło 3 aktualizacje,
w tym poprawiającą wydajność oraz osobne poprawki – dla poszczególnych aplikacji. Jak to się
mówi – zawsze coś.
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22Bateria
To chyba największa zaleta tego telefonu. Jak można się domyślać, nie zagramy na Desire C w wymagające gry 3D, nie uruchomimy aplikacji, które
będą ciągle obciążać procesor, nie będziemy nim
kręcić długich filmów itd. To telefon do dzwonienia, pisania i zaglądania do Internetu. Oczywiście
nie tylko, ale po prostu ciężko zmusić go do jakiejś
specjalnie niewolniczej pracy.
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Dzięki temu właśnie dwa dni działania non-stop na jednym ładowaniu baterii, to dla Desire
C żadne osiągnięcie. Gdy aparat zacząłem wykorzystywać jako zwykły telefon, do sporadycznego
zajrzenia, co tam na Twitterze czy na Facebooku,
bohater tego tekstu wytrzymywał spokojnie trzy,
a nawet cztery dni bez
wołania o podpięcie do
Dzięki temu
ładowarki. To wynik niewłaśnie 2 dni
wyobrażalny, praktycznie
działania non-stop
dla wszystkich topowych
na jednym ładowaniu
smartfonów na rynku.
baterii to dla Desire C
Oczywiście, nie jest to
żadne osiągnięcie
żadne wielkie osiągnięcie konstruktorskie HTC,
biorąc pod uwagę moc i możliwości Desire C. Dobrze jednak wiedzieć, że na tym polu low-endowy
smartfon HTC radzi sobie po prostu całkiem nieźle.

Desire C to smartfon
przeznaczony dla osób
niewymagających, ale jednocześnie cieszący oko,
oferujący dość sporą funkcjonalność, niezłą jakość
dźwięku i spory czas pracy
na baterii. Jednocześnie,
osoby te nie mogą wymagać od tego telefonu wysokiej wydajności czy jakości aparatu. To są cechy
zarezerwowane dla droższych urządzeń. Tak właśnie działa rynek. 5
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22Dla kogo?
No właśnie. Oceniając telefon, muszę zawsze brać
poprawkę na to, ile kosztuje, do kogo ma trafić
i w jakich abonamentach jest oferowany za przysłowiową złotówkę. Biorąc na to wszystko poprawkę muszę przyznać, że telefon wypada całkiem nieźle.
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HTC Desire C
Ocena: Design: 4/6
Jakość wykonania: 4/6
Oprogramowanie: 3/6
Wydajność: 3/6
Ocena końcowa: 3,5/6
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Długo wahałem się nad tym, czy nie wystawić Desire C czwórki. Prawda
jest jednak taka, że po czwórce oczekiwałbym więcej niż po telefonie
bardzo zbliżonym do modelu sprzed roku. Najwidoczniej producenci nie
są jeszcze gotowi stworzenia takiej „czwórki” w kategorii low-end. Może
w tym roku to się zmieni?

2/3/2013 2 SPRZĘT 2 Sony Xperia T

042

The name is Xperia T.
Sony Xperia T
Michał Zieliński

Aston Martin na parkingu,
w dłoni Martini, wstrząśnięte,
nie mieszane, na ręce Omega lub Rolex, Walther w kaburze a dookoła grupka kobiet. To właśnie Bond, James
Bond. Najlepszy szpieg MI6,
agent 007, z licencją na zabijanie. Telefon dla niego nie
musi być najwydajniejszy,
mieć najlepszego ekranu czy
aparatu. Musi być specyficzny, tak jak i on sam. Na przykład Sony Xperia T.
22Garść historii na początek
Linia Xperia powstała w 2008 roku, pierwszym
modelem zaś był Sony Ericsson Xperia X1, działający w oparciu o system Windows Mobile. Na
pierwszego smartfona z Androidem na pokładzie
– X10 – trzeba było czekać do 2010 roku. Niecałe dwa lata później Sony wykupiło całą spółkę
i wypuściło pierwszy telefon pod własną marką.
Była to Xperia S, z której korzystałem przez półtora miesiąca.
Niestety, smartfon – jak na swoje czasy – był
bardzo zacofany. Stary procesor, ekran o słabych
kątach widzenia, przeciętny czas pracy na baterii
a także sama konstrukcja urządzenia (grube i ciężkie) mocno zraziło mnie do tej marki. Wszystkiego
dopełniły beznadziejne przyciski dotykowe, które działały jak chciały. Model T to następca eSki.

Czy literka, która przyniosła sukces Fordowi, sprawi się i w tej roli?

22Q, co tam dla mnie masz?
Takimi słowami mógł powitać swojego kwatermistrza, gdy ten wręczył mu do rąk nieduże pudełko.
Wierzch zdradza, z czym mamy do czynienia – na
białym tle producent umieścił duże zdjęcie Xperii
T, na tyle wymienione zostały najważniejsze cechy
produktu. Niestety, samo pudełko jest wykonane
dosyć tandetnie i przywodzi na myśl tanie telefony.
W środku – poza samym smartfonem – znajdziemy akcesoria: dwuczęściową ładowarkę, słuchawki dokanałowe z pilotem oraz dodatkowymi wkładkami i ulotki. Wszystko jest przykryte tekturową
tacką, na której leży urządzenie. Muszę przyznać,
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że konkurencja dużo bardziej się przykłada do pudełek, co dla mnie jest dość istotną sprawą. Porównując do poprzednika, Sony oszczędziło na
Smart Tagach (pozwalających na włączanie/wyłączanie konkretnych opcji przy użyciu NFC) oraz
kablu HDMI. Dopiero po chwili zorientowałem się,
dlaczego nie ma tego drugiego.
Najzwyczajniej w świecie, Xperia T nie ma portu
microHDMI. Zostało tylko microUSB na lewej krawędzi urządzenia. U góry znajdziemy złącze Jack
3,5 mm. Prawy bok to klapka przysłaniające slot
na karty pamięci i SIM, a także cztery przyciski:
regulacja głośności, aparat oraz blokada ekranu.
Nie mam pojęcia, dlaczego zostały umieszczone
one w dolnej połowie telefonu, przez co obsługa
ich nie należy do wygodnych.
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elegancko, szczególnie z wygaszonym ekranem.
Idealnie pasuje zarówno do garnituru, jak i plażowych szortów, dzięki czemu, może być z nami przez
cały czas, prawda, 007? Tył telefonu został wykonany z gumowanego plastiku. Jakość materiałów
oraz ich spasowanie zadowolą nawet najbardziej
wymagających klientów. Nie ma tu mowy o jakichkolwiek luzach czy trzaskach. Przyczepić się można grubości urządzenia – 9,4 mm w najcieńszym
miejscu to nienajlepszy wynik. Tak, najcieńszym
miejscu, ponieważ plecki telefonu są wklęsłe, zupełnie jak w modelu Xperia Arc. Jak się okazuje,
ratuje to sytuację, a Xperia T leży w dłoni zaskakująco dobrze. Wpływ na to ma też zapewne waga,
która wynosi niecałe 140 gram.

22Ekran, czyli okno na świat
22Pokaż no się, elegancie!
Już na pierwszy rzut oka widać, że Sony pozbyło
się wkurzających przycisków dotykowych z Xperii
S. Front telefonu zdominował wielki, prawie 4,6-calowy ekran o rozdzielczości 1280x720 pikseli i to
on wyświetla przyciski, podobnie jak w Nexusach
czy telefonach Motoroli. Za to olbrzymi plus. Nad
wyświetlaczem znajduje się głośnik, małe logo
Sony oraz kamerka do wideo rozmów obsługująca 720p. Na drugim końcu dumnie widnieje napis
„XPERIA” przypominający, z czym mamy do czynienia. Całość sprawia, że Xperia T wygląda bardzo

Najważniejszym, na co zwracamy uwagę podczas
korzystania ze smartfona jest ekran, dlatego od
niego zaczniemy. Topowe modele linii Xperia zawsze wyróżniały się wysokim stężeniem pikseli na
cal – już nawet model X1 oferował gęstość na poziomie 311 ppi w czasach, gdy Apple chwaliło się
swoim 163 ppi w iPhone’ie 3G. Rozdzielczość 720p
na ekranie 4,55 cala daje dokładnie 323 ppi, czyli
mniej więcej tyle, co najnowsze iPhone’y, wyprzedzając nieznacznie konkurencję. Efekt jest taki, że
wszystkie czcionki oraz (co dla mnie bardzo ważne) ikony są ostre, zaś pojedyncze piksele stają się
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niewidoczne dla gołego oka. Również czułość na
dotyk jest na wzorowym poziomie. Niestety, tutaj
dobre słowa się kończą. Podobnie jak w modelu
S, Xperia T ma beznadziejne kąty widzenia: przy
obróceniu telefonu o 45 stopni niektóre elementy
stają się zupełnie niewidoczne! Również odwzorowanie barw pozostawia wiele do życzenia. Wiele kolorów jest po prostu wyblakłych. Najnowsze
S-LCD czy Super AMOLED-y po prostu spisują się
dużo lepiej.

22Nakładka
Smartfon przyszedł do mnie z Ice Cream Sandwich 4.0.4 na pokładzie i, na ten moment, jest to
najnowsza wersja systemu od Google, którą oficjalnie można zainstalować na Xperii T. Jeszcze
w tym kwartale właściciele tych telefonów powinni się spodziewać aktualizacji do Jelly Bean przynoszącej, między innymi, Google Now oraz Project Butter.
Czysty Android na telefonie od renomowanego
producenta praktycznie nie występuje w naturze.
Wyjątek stanowią urządzenia z Nexus w nazwie,
te jednak przygotowywane są na zamówienie samego Google. Co więc serwuje nam Sony? Nie jest
to tak głęboka modyfikacja jak Sense od HTC czy
pełny bajerów Touchwiz. UXP NXT zdaje się być
wariacją na temat Holo. Z jednej strony jest czysto i schludnie, zachowane są najważniejsze elementy, a aplikacje nie wyglądają różnie od reszty
systemu, z drugiej widać, że całość została skrojona do smartfonów Xperia. Oczywiście efekt nie
wszystkim musi się podobać, jednak mi przypadł
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do gustu. Głównym celem twórców tej nakładki było
uproszczenie komunikacji z ludźmi, a także jeszcze większa integracja sieci społecznościowych
w telefonie. Dlatego też zdecydowana większość
preinstalowanych widżetów to siatki kontaktów,
strumienie z Facebooka, Twittera, a nawet widżet
pozwalający słuchać muzyki polecanej przez naszych znajomych. Spodobał mi się także zmodyfikowany menedżer ostatnio używanych aplikacji. Nie dość, że wygląda ciekawie od tego z Holo,
to został wzbogacony o panel „small apps”. Są
to aplikacje otwierane w osobnych oknach, czyli prawdziwy multitasking na telefonie. Okienkiem
można dowolnie przesuwać, minimalizować je czy
powiększać. Jeżeli natomiast chodzi o programy
od Sony, to na uwagę na pewno zasługuje Timescape, czyli jeden strumień dla wszystkich naszych sieci społecznościowych. Niestety, w czasie
trwania testu sama aplikacja miała spore problemy z działaniem.
Jak już wspomniałem, korzystanie z UXP NXT
(swoją drogą, kto wymyślił tę nazwę?!) jest przyjemne. Ładne ikony, ciekawe widżety oraz użyteczne aplikacje, a także small apps sprawiają, że nie
chce się wracać do czystego Androida. Dodatkowo, producent umieścił cztery przełączniki najczęściej zmienianych ustawień w belce powiadomień.
Jeżeli cenicie sobie wygląd oraz dużo korzystacie z sieci społecznościowych, to nakładka z Xperii przypadnie Wam do gustu. Czy Bond docenił jej
zalety? Szczerze wątpię. Nie wygląda na osobnika,
który ma wielu przyjaciół, chociaż, kto wie? Gdybym miał strzelać, to myślę, że programiki otwierane w osobnych oknach mogły przypaść do gustu agentowi Jej Królewskiej Mości.
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22A siły Panu nie brakuje?
James wpatruje się w tył pudełka od Xperii T, na
którym producent chwali się dwurdzeniowym procesorem o taktowaniu 1,5 GHz. Wiedząc, na co stać
konkurencję, agent spogląda na Q z politowaniem.
„Och, sprawdź ją najpierw, 007!”. Jak zwykle kwatermistrz świetnie wie, co spodoba się jego ulubionemu gadżeciarzowi. Dzięki świetnej optymalizacji,
interfejs smartfonu po prostu pływa: nie ma mowy
o żadnych przycięciach czy klatkowaniu animacji.
Na pewno wpływ na to ma również
niemała ilość pamięci RAM, bo jest
to 1 GB. Zarówno proste gry, jak i te
bardziej zaawansowanie nie stanowią żadnego wyzwania dla flagowca z Japonii. Fanów cyferek i wykresów zapraszam do krótkiej galerii
zrzutów ekranu pokazujących wydajność Xperii T w liczbach.

22Do you expect me to talk?...
Czas włożyć kartę SIM do telefonu
i zobaczyć jak sprawdzi się w akcji.
Tutaj pierwszy, jeszcze do niedawna, zgrzyt. Sony postawiło w swoich telefonach na karty micro SIM
i nie inaczej jest to w tym przypadku.
Wprowadzony przez Apple niecałe
3 lata temu typ kart stał się już prawie standardem. To jednak nie koniec problemów. Pomimo że odkąd
wyciągnąłem smartfon z pudełka
na pasku powiadomień była ikonka
wskazująca na nową wersję systemu, to nie zaktualizowałem go od
razu. Efekt był taki, że co jakiś czas
musiałem restartować urządzenie,
abym mógł zadzwonić – w przeciwnym wypadku nie miałem żadnego
połączenia z siecią. Aktualizacja do
najnowszej wersji systemu poprawiła jednak ten problem.
Poza tym, jak to mówią, cud, miód
i orzeszki. Xperia T bez problemu
wykrywa i łączy się z sieciami bezprzewodowymi, oferując przy tym
naprawdę świetne prędkości. Podobnie jest z siecią komórkową:
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tutaj, teoretycznie, prędkość podbierania może
dochodzić nawet do 42 Megabitów na sekundę.
W praktyce jest to około 20 Megabitów na sekundę, czyli, cały czas, świetny wynik. Poza tym flagowiec od Sony może łączyć się z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth 3.1 oraz NFC. Wszystko
działa bez najmniejszych problemów.

22…No, Mr Bond! I expect you to smile!
W przedostatnim filmie o przygodach Jamesa
Bonda, Quantum of Solace, bohater ukrywa się za
kulisami opery i robi zdjęcia swoim wrogom, będącym wtedy na widowni. Do całej operacji wykorzystuje telefon, więc realność tej sceny jest bardzo
wątpliwa. Nawet Xperia T nie ma takich możliwości. Zdjęcia robione 13-megapikselowym aparatem
zadowolą praktycznie każdego klienta. Sama aplikacja do jego obsługi nie ma jakichś porażających
możliwości – detekcja uśmiechu, zmiana rozdzielczości robionego zdjęcia, samowyzwalacz czy panorama nie rzuca na kolana. Moją ulubioną funkcją
w Xperiach jest Szybkie uruchamianie. Dzięki niej
możemy wyciągnąć telefon, przytrzymać przycisk
aparatu a smartfon w mgnieniu oka ustawi ostrość
i zrobi zdjęcie – wszystko dzieje się tak szybko, że ekran wybudza się w trakcie całej operacji!
Co ciekawe, kamera posiada dużo więcej opcji.
Możemy wybrać jedną z 6 scenerii, ustawić ekspozycję, tryb ostrości, balans bieli, włączyć stabilizator
obrazu, a także zmienić rozdzielczość nagrywanego obrazu (maksymalnie 1920×1080, czyli Full HD).

22Chwila przerwy w pracy
Poza kwestiami społecznościowymi, Sony kładzie
duży nacisk na muzykę oraz zdjęcia. Do obsługi tej pierwszej producent poleca własną aplikację, o świetnie znanej nazwie: Walkman. Program
pozwala na edytowanie informacji o piosenkach,
w tym pobieranie okładek do albumów – to jest
zdecydowanie najrzadziej występująca opcja u konkurencji. Poza tym mamy możliwość ustawiania
kolejki, włączenia wizualizacji, dodawania utworów do ulubionych, a także tworzenia playlist. Na
wspomnienie zasługuje opcja „Muzyka od znajomych” – wyświetla ona wszelkie utwory, do jakich
linkowali znajomi z Facebooka, a także pozwala na
odsłuchanie ich na YouTube. Dla mnie Walkman
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ma jeszcze jedną, istotną opcję. Jest to widżet do
kontroli playlisty w Panelu Powiadomień oraz na
Lock Screenie, oczywiście mamy do dyspozycji
również widżet na pulpit.
Do Xperii T producent dołączył autorskie słuchawki dokanałowe z pilotem. Nie znam się na
dźwięku, ale te z zestawu, na moje ucho, dobre nie
są, ciężko je nazwać nawet przeciętnymi. Słychać
wyraźne trzaski przy wyższej głośności, basu praktycznie w ogóle nie ma. Moja rada – po zakupie
tego telefonu udać się na spacer do sklepu i sprezentować sobie jakieś lepsze słuchawki.
Same zdjęcia wyświetlane są w dość zwykły
sposób, bez żadnych udziwnień. Album obsługuje
Geotaging fotografii, a także serwisy typu Picassa
czy Facebook. Jednak przy filmach widać ciekawe rozwiązanie od Sony. Wspominałem o zaletach
przycisków wyświetlanych na ekranie – tutaj one
najbardziej wychodzą. Oglądając wideo z trybie
pełnoekranowym, przyciski zupełnie znikają dzięki
czemu obraz zapełnia praktycznie cały przód telefonu! Pozwala to skupić się na oglądanym filmie.
Będąc agentem MI6 nie zawsze można pozwolić sobie na komfort doładowania telefonu w trakcie dnia roboczego. A już na pewno utrata kontaktu
ze światem jest nie do pomyślenia. Xperia S była
pierwszym telefonem, w którym okazyjnie włączałem Wi-Fi, GPS czy 3G – w przeciwnym przypadku
bateria kończyła się w mgnieniu oka. Całe szczęście
inżynierowie Sony również zauważyli ten problem
i rozwiązali go w modelu T. Smartfon wytrzymuje około 12 godzin naprawdę intensywnego użytkowania (gry, słuchanie muzyki z chmury, bardzo
dużo Internetu). Wolniejsze dni kończyłem z, mniej
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więcej, 40 proc. ładunku. Podejrzewam, że zupełne
wyłączenie Internetu, zarówno 3G jak i Wi-Fi, pozwoliłoby na ładowanie telefonu co kilka dni. Myślę, że nawet Bonda zadowoliła bateria w Xperii T.

22Dla 007 czy może dla 07?
„This is the end” – takimi słowami rozpoczyna się
tytułowy utwór do Skyfall w wykonaniu Adele. Model T niczego nie kończy. Do jego opisu pasuje raczej druga linijka utworu: „Hold your breath and
count to ten”, bo jest to zapowiedź świetnych telefonów, które zbliżają się wielkimi krokami. Sony
poprawiło praktycznie wszystko, co przeszkadzało
mi w Xperii S, dopieściło swoją bardzo dobrą nakładkę. Na ten moment przyczepić się mogę jedynie ekranu, poza tym telefon polecam w 100 proc.,
również jako alternatywa dla high-endów od Samsunga czy HTC.
Znamy już następcę recenzowanego telefonu –
będzie to Xperia Z, urządzenie absolutnie zaskakujące i topowe, zbierające najwyższe noty. Xperią T Sony pokazało, że chce zawalczyć o podium.
Pytanie tylko, czy nie obudzili się zbyt późno? To
już zweryfikuje rynek.
Xperia T to zdecydowanie telefon dla 007. Szybka, elegancka, specyficzna. Razem tworzą idealną parę. 5

Sony Xperia T
Ocena: Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5/6
Ocena końcowa: 5/6
Plusy: +
+
+
+

555555

ekran wysokiej rozdzielczości z przyciskami systemowymi
świetny aparat
wysoka jakość wykonania
zaskakująca wydajność

Minusy: – słabe kąty widzenia
– słabe odwzorowanie barw
– wątpliwa przyszłość aktualizacji
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Michał Mynarski

Telefon Bonda
i trzy grosze
Mynarskiego

Tak się miło wydarzyło, że Xperia T jednak do mnie trafiła. Co prawda, nie na testy,
a na przechowanie. Nie uchroniło jej to jednak od spędzenia 2 tygodni w mojej
kieszeni i werdyktu, który możecie przeczytać poniżej, w postaci „trzech groszy”
do recenzji Michała Zielińskiego.
Xperia T to przede wszystkim sprzęt, niejako odzwierciedlający agenta 007. Jest elegancka i ma
styl. Nie jest pstrokata i nie rzuca się w oczy.
Przykuwa wzrok, dzięki temu swojemu stonowaniu. I to w niej bardzo cenię. Świetnie leży w ręce,
wklęsły tylny panel i gumowany plastik sprawiają, że „T” trzyma się pewnie i nie ma obaw, że wyleci z dłoni. Telefon też swoje waży i ma całkiem
spore gabaryty. Wykonanie stoi na wysokim poziomie, ale nie najwyższym. Mam wrażenie, że
Nie jest to
zaślepka od slotów mismartfon idealny...
croSIM i microSD szybale dobry, nawet z plusem.
ko się wyrobi.
Widać, że Sony stara
Jednak najłatwiej bęsię przekonać do siebie
dzie po prostu napisać,
użytkowników
co mi się podobało. A tu
jest sporo do wymienienia. Świetny design i ergonomia, naprawdę niezły
aparat, który świetnie radzi sobie w trudniejszych
warunkach oświetleniowych, równie dobra kamera, Sony UXP NXT (nakładka), słuchawki, głośniki, oprogramowanie w wersji na OS X i moc, której
jest naprawdę pod dostatkiem.

9

Z drugiej strony, mamy epicko kiepską baterię. Ekran, który ma koszmarne problemy z czernią przy większej jasności. System, który wyżej
wspomnianą moc dławi i tworzy głupie problemy. Przykłady? Niemożność zainstalowania NFS:
Most Wanted, podczas gdy na modelu „P” śmigał
bez problemu. I nie dlatego, że „T” go nie uciągnie
– po prostu Sklep Play nie daje takiej możliwości.
Fatalnie działający Walkman, który się wysypywał, zawieszał, gubił piosenki, a czasem wyciszał
muzykę na 20 sekund, by odebrać powiadomienie. Masakra.
Jednak pomimo tych wad, chętnie bym wrócił do Xperii T. Nie jest to smartfon idealny... ale
dobry, nawet z plusem. Widać, że Sony stara się
przekonać do siebie i stara się uczyć na błędach
(chociaż w przypadku baterii, bardzo im nie idzie).
Mam nadzieję, że kolejne modele będą coraz bardziej udane. Xperia T, oceniając na chłodno, mógłby na dłużej zagościć w mojej kieszeni. 5
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AKG K-495 NC
Ktoś, kto wymyślił słuchawki, zasłużył sobie na pomnik, życie wieczne
i „niewysychające” konto w banku.
Samotność. Zazwyczaj kojarzy się nam z czymś
negatywnym i smutnym. Myśląc o samotności,
wyobrażamy sobie kogoś bardzo nieszczęśliwego. Czy jednak jest tak zawsze? Przecież każdy
z nas wiele razy marzył właśnie o tym, żeby choć
przez chwilę być sam na sam tylko ze sobą. Odłączyć się od całego świata i być gdzieś sto milionów lat świetlnych od cywilizacji. Często zdarza
mi się cieszyć z chwili dla siebie, kiedy nie muszę
nikogo słuchać i z nikim rozmawiać. Mogę po prostu być nieobecnym.

22Cudowny wynalazek… słuchawki
Dla ludzi takich jak ja niewątpliwie cudownym wynalazkiem są słuchawki. To dzięki nim możemy

decydować o tym, co w danym momencie dociera
do naszego mózgu. Ktoś, kto wymyślił słuchawki
zasłużył sobie na pomnik, życie wieczne i „niewysychające” konto w banku.
Nie wiadomo, niestety, kto wymyślił słuchawki.
Data ich powstania pokrywa się z datą powstania
telefonu oraz radia, a pierwsze słuchawki telefoniczne powstawały na początku XX wieku. Wiadomo
natomiast, że dwie osoby miały szczególny wpływ
na rozwój akustyki: Georg Simon Ohm oraz Heinrich Rudolf Hertz. Oba nazwiska nie są nam obce
i skojarzenie ich nie jest trudne. Nieprzypadkowo
więc, mówiąc o parametrach słuchawek, mówimy
właśnie o Ohmach i o Hercach. Przez ponad sto lat
elektronika mocno ewoluowała i słuchawki zmieniły
się diametralnie zarówno z wyglądu, jak i poziomu
zaawansowania technologicznego. Doczekaliśmy
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się nawet takiego wynaK-495 NC to
lazku jak aktywna redukdynamiczne
cja hałasu, co jest absosłuchawki nauszne,
lutnie cudownym krokiem
stworzone do miejsc
ku doskonałość.
głośnych i zatłoczonych,
Słuchawki, które dotakich jak samolot,
tarły do naszej redakcji
pociąg czy korytarz
to nowość od firmy AKG.
przychodni zdrowia
Najważniejszą cechą testowanego modelu K-495
NC jest właśnie funkcja
aktywnej redukcji hałasu. K-495 NC to dynamiczne słuchawki nauszne, stworzone z myślą o tych,
którzy przebywają w miejscach głośnych i zatłoczonych, takich jak samolot, pociąg czy korytarz
przychodni zdrowia. Zacznijmy jednak od wytłumaczenia, czym jest redukcja i dlaczego to taki
dobry wynalazek.

9

22Aktywna reedukacja szumów
Aktywna redukcja szumów polega na skutecznym
wyeliminowaniu jak największej ilości dźwięków
dobiegających z zewnątrz. Odbywa się to dzięki
dość skomplikowanemu rozwiązaniu. Słuchawki bowiem posiadają wbudowane mikrofony, które zbierają hałasy otaczające nas i przekazują je
do cyfrowych procesorów. Tam wycinane są bardzo skutecznie i dopiero wtedy trafiają do naszych
uszu, tworząc tzw. anty-dźwięk. W modelu K-495
NC już samo włączenie tego systemu powoduje,
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że jak najszybciej chce się je założyć na głowę
i przetestować jak to działa. Srebrny pierścień lewej słuchawki jest delikatnie przekręcany, co powoduje zapalenie się pięknej zielonej diody, która
informuje nas o włączeniu NC (noise canceling).
Efekt jest piorunujący, a uczucie co najmniej dziwne. To tak jakbyśmy zanurkowali pod wodę albo
jakby ktoś mocno przyłożył nam łopatą w tył głowy.
Możliwość odizolowania niepożądanych dźwięków
z zewnątrz to marzenie każdego faceta w wielu życiowych sytuacjach. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że te słuchawki powinien dostawać każdy mężczyzna zaraz po wyjściu z urzędu stanu
cywilnego.
Kończąc temat redukcji szumów, podsumuję go
dużym plusem. Jest nim możliwość korzystania
ze słuchawek nawet po wyczerpaniu baterii i wyłączeniu funkcji NC. W przypadku konkurencji, np.
BOSE, nie jest to możliwe. Tak samo jak nie jest
możliwe naładowanie ich przez ładowarkę USB.
W przypadku AKG taka możliwość istnieje i za to
właśnie dodaję tę duży plus.
Samo to, że K-495 tak rewelacyjnie izolują nas
przed niepożądanymi dźwiękami, to już dużo. Jednak jak wiadomo słuchawki na tym poziomie cenowym muszą jeszcze solidnie grać. Oto jednak nie
Efekt jest
obawiałem się w ogóle, bo
piorunujący,
firma AKG to sprawdzona
a uczucie co najmniej
marka o solidnej historii
dziwne. To tak jakbyśmy
i odpowiednim podejściu
zanurkowali pod wodę
do nagłośnienia.

9

albo jakby ktoś mocno

przyłożył nam łopatą w tył
głowy
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22Pazur na plecach
Pierwsze, co usłyszałem i co od razu przykuło moją
uwagę, to ich niewiarygodnie duża dynamika. Czujemy ją od samego dołu do samej góry, gdzie jakość muzyki nadal pozostaje na zadawalającym
poziomie. Bardzo lubię jak słuchawki, już podczas
cichego odsłuchu, pokazują swoje pazury, a w tym
modelu poczułem te pazury na plecach. Wszystkie
dźwięki są bardzo ostre i wyraziste. Być może jest
to spowodowane redukcją hałasu. Nie będę się jednak nad tym zastanawiał. Najważniejsze, że brzmi
tak jak sobie tego życzyłem. Lubię dźwięk taki jak
daje K-495, bo nie jest oszukany dużym basem
i uderzającymi sopranami, ale nie jest też to całkowicie płaskie pasmo dla zwariowanych audiofilów. Świetne wypośrodkowanie to chyba najlepsze
rozwiązanie, które zadowoli dużą rzeszę odbiorców. Jakbym miał określić jednym słowem to jak
grają AKG K-495 NC to wybrałbym słowo Ciepło.
Zauważyłem też, że jakość dźwięku zdecydowanie bardziej podoba mi się przy włączonej redukcji
szumów i właśnie w takiej sytuacji polecam Wam
sprawdzanie tego modelu.

050

fajne wrażenie i są super praktyczne. Równie praktyczny, jak i efektowny jest sposób składania K-495,
dzięki temu idealnie sprawdzają się w podróży.
Jedyną rzeczą, do której mogę się przyczepić to
sposób, w jaki ściskają uszy. Ciężko mi to opisać,
bo sama gąbka jest bardzo miła i wygodna, ale po
dłuższym czasie trochę przeszkadza mi mocny nacisk na uszy. Kolejnym minusem jest oczywiście
cena, za którą możemy nabyć te słuchawki. No ale
cóż, tak jak to często w życiu bywa „coś za coś”.
Teraz tylko czeka mnie ciężka rozmowa z drugą
połową, bo niby jak mam jej to powiedzieć?! „Kochanie, kupiłem słuchawki za 1299zł…”.
Trudno, idę poćwiczyć przed lustrem, a później
najwyżej założę słuchawki i nie będę kompletnie
nic słyszał, niech się dzieje, co chce. I takim sposobem wracamy do początku tekstu, czyli do samotności, która w tych słuchawkach jest tą samotnością pozytywną. 5

22Skórzane obicia i szczotkowany metal
Sposób wykonania oraz wygląd słuchawek. Te perełki zostawiłem sobie na koniec, bo to właśnie te
cechy spowodowały, że gdy tylko słuchawki trafiły w moje ręce bardzo je polubiłem. Już samo
etui wykonane z przyjemnego miękkiego materiału wskazuje na rzecz cenną i wartą uwagi. Nie
inaczej jest po dostaniu się do środka i rozłożeniu samych słuchawek. Wysokiej jakości świetnie
wykorzystane materiały, takie jak skórzane obszycia czy szczotkowany metal muszą spodobać się
każdemu. Z jednej strony są bardzo stonowane
i eleganckie, z drugiej strony połączone są w taki
sposób, że pasują tak samo dobrze do garnituru, jak i do krótkich luźnych szortów. Podobają mi
się również rozwiązania,
które ułatwiają nam żyBardzo lubię
cie. Materiałowy nie pląjak słuchawki,
czący się kabel jest odłąjuż podczas cichego
czany i w zestawie mamy
odsłuchu, pokazują swoje
go w dwóch długościach.
pazury, a w tym modelu
Duże litery „L” i „R” adepoczułem te pazury
kwatnie umieszczone wena plecach
wnątrz słuchawek robią
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AKG K-495 NC
Konstrukcja: Zamknięta z układem aktywnej redukcji szumów
Przetworniki: dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 20–20000 Hz
Czułość: 121 dB
Imepedencja: 26 Ohm
Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
Waga bez kabla: 235 g
Połączenie: wtyk jack 3,5 mm stereo + przejściówka lotnicza
Czas pracy na bateriach: Około 40 godzin

Najwyższej klasy
bezprzewodowy zestaw głośnikowy
z dźwiękiem przestrzennym

Obsługa wszystkich zgodnych
urządzeń stereofonicznych
Bluetooth.
Doskonała jakość przesyłanego
w technologii Bluetooth dźwięku,
gwarantowana dzięki kodekowi
apt-X.
Oglądaj ﬁlmy i graj, ciesząc się
dźwiękiem 5.1 po podłączeniu
systemu do portu USB komputera
PC, netbooka lub noteboka!
Dźwięk przestrzenny dzięki
regulacji kąta położenia głośników.
Głębokie basy dzięki
trójprzetwornikowemu
subwooferowi Creative SLAM™.
Dodatkowe możliwości połączeń
dzięki gniazdu Aux-in oraz wyjściu
liniowemu.

KUP TERAZ

SLAM™ Subwoofer Delivers Deep, Tight Bass

Modułowy głośnik bezprzewodowy
Możliwość sparowania głośnika
z każdym urządzeniem
wyposażonym w Bluetooth smartfonem, tabletem,
notebookiem czy odtwarzaczem
MP3.
Elegancka i nowoczesna forma
głośnika, która pasuje do każdego
wystroju wnętrza.
Sterowanie za pomocą panelu
dotykowego.
Technologia umożliwiająca
równoczesne połączenie ze sobą
aż trzech głośników D5x w tym
samym czasie.
Możliwość sparowania
z kompatybilnym subwooferem
ZiiSound DSx zapewnia jeszcze
większą moc dźwięku.

KUP TERAZ
Głośniki można odsłuchać i kupić w sklepie dbramante1928 Powered by CREATIVE
przy ul. Wiejskiej 17 w Warszawie. Zadzwoń (22) 622 17 04 i umów się na ekskluzywny
pokaz, po którym przy zakupie głośników D5x, otrzymasz dedykowany subwoofer DSx
za jedyne 100 zł.*
* Liczba urządzeń ograniczona
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Model Pro 300 to podstawowe,
najniższe słuchawki z nowej serii.
Pomimo to kosztują 949 zł, muszą
więc coś sobą reprezentować.

Yamaha – Pro 300
Yamaha kojarzy mi się z muzyką poważną. Myśl
taka narodziła się w mojej głowie już dosyć dawno i tak po prostu zostało. Muszę przyznać, że nie
należałem nigdy do zwolenników tej marki. Kiedyś
nawet, gdy sprzedawałem sprzęt hi-fi, zdarzało mi
się doradzać kupno konkurencyjnych produktów.
Jednak każdy „normalny” człowiek rozwija się, poszerza swoje horyzonty, jest otwarty na poznawanie
czegoś nowego… Dlatego przenigdy nie zamykałem się na nic, szczególnie jeśli chodzi o muzykę. Uważam, że w każdym gatunku muzycznym
można znaleźć swoje dźwięki i perełki. Gdy tylko
dostałem słuchawki Yamaha z nowej serii Pro, od
razu wiedziałem, że będę je testował głównie na
muzyce poważnej, klasycznej i ogólnie rzeczach
instrumentalnych.
Mimo że seria Pro to słuchawki mobilne przeznaczone dla iUrządzeń, z którymi współpracują, a całe to gadanie o muzyce poważanej w tym
przypadku może jest trochę śmieszne, to i tak zrobiłem to, co wcześniej postanowiłem. Model Pro
300 to podstawowe, najniższe słuchawki z nowej
serii. Pomimo to kosztują 949 zł, muszą więc coś
sobą reprezentować.

22Świetne wykonanie i dbałość o szczegóły
Już sam sposób, w jaki słuchawki są zapakowane
świadczy o profesjonalnym podejściu do tematu.
Duże, porządne i atrakcyjne pudełko to dobry początek. Po jego rozpakowaniu wszystko, co jest
w środku urzeka świetnym wykonaniem i dbałością o szczegóły. Słuchawki posiadają solidny i –
co najważniejsze przy ich rozmiarze – bardzo mobilny pokrowiec. Jest to możliwe dzięki temu, że
ich konstrukcja jest sprytnie składana. Niewielkie etui to niewątpliwy plus w przypadku gdy słuchawki będą z nami podróżować, a przecież do
tego cała seria została stworzona.
Gdy już rozłożymy Pro 300, od razu w oczy rzuca
nam się duże, w kolorze srebra, logo firmy umieszczone na każdej ze słuchawek. Trzy skrzyżowane
kamertony na logo dumnie pokazują, z jaką firmą
mamy do czynienia i zdecydowanie przyciągają spojrzenie każdego przechodnia na ulicy. „Dizajn” serii Pro nawiązywać ma do sekcji motorowej,
a konkretnie motocykli, jakie firma produkuje z powodzeniem od blisko 60 lat. Agresywna, błyszcząca
konstrukcja dostępna jest w trzech kolorach: biały,

2/3/2013 2 SPRZĘT 2 Yamaha – Pro 300

9

Ciężko wydawać
opinie o wyglądzie,

bo jak wiadomo wszystko
zależy od gustu, a każdy
ma inny. Mogę jednak
napisać, że moja druga
połowa, jak je zobaczyła,
powiedziała: „Jakie
śliczniutkie”

czarny i niebieski, tak
żeby każdy mógł wybrać
odpowiedni pod siebie.
Ciężko wydawać opinie
o wyglądzie, bo jak wiadomo wszystko zależy od
gustu, a każdy ma inny.
Mogę jednak napisać, że
moja druga połowa jak je
zobaczyła powiedziała:
„Jakie śliczniutkie”.

22Funkcjonalność
Bardziej od wyglądu zajmuje mnie jednak funkcjonalność słuchawek. A ta posiada zarówno
plusy, jak i minusy. Na plus można zapisać płaski nieplączący się kabel, na którym umieszczony jest mały pilot z wbudowanym mikrofonem.
Pilot – jak pisałem wcześniej – współpracuje
z urządzeniami Apple. I uwaga, tylko z nimi. Możemy nim pogłaśniać, ściszać, przełączać numery
i odbierać połączenia, a dodatkowo obsługuje on
funkcję VoiceOver. Na minus muszę tu niestety
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zapisać to, że Pro 300
„Dizajn” serii Pro
– w przeciwieństwie do
nawiązywać ma
swoich starszych braci –
do sekcji motorowej,
są słuchawkami nausza konkretnie motocykli,
nymi, co akurat w moim
jakie firma produkuje
przypadku nie jest wyz powodzeniem
godne. Solidna konstrukod blisko 60 lat
cja pałąka – w połączeniu z moimi nie małymi
uszami – powoduje, że
przy dłuższym użytkowaniu słuchawki stają się
niewygodne uciskając moją głowę. Mimo że poduszka jest miękka, a obszycie bardzo przyjemne w dotyku, to niestety wolałbym zdecydowanie
rozwiązanie z modeli wyższych 400 i 500, gdzie
konstrukcja jest wokółuszna. Na szczęście nauszna budowa całkiem dobrze radzi sobie z wyciszaniem dźwięków z zewnątrz, więc nie ma co
się martwić w autobusie o zrzędzenie chytrej
baby z Radomia.
Teraz przejdźmy do muzyki poważnej, o której
pisałem na wstępie. Jako, że w moim iTunes takiej muzyki brak na ratunek przyszedł mi iTunes
Store, gdzie z działu Classical zakupiłem „Top
200 Classics”, czyli pierwszą pozycję z Top Albums.

9
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22Na klasykę czas…
Nigdy wcześniej tak długo nie słuchałem muzyki poważnej. Piękno i bogactwo instrumentów, jakie mnie spotkało, sprawiło, że się zapomniałem.
Prawdopodobnie nie jest to zasługa słuchawek, a tego, że najzwyczajniej
w świecie chciałem otworzyć
się na taką muzykę. Jednak na
Pro 300 brzmi ona cudownie.
Pierwsze, co zauważyłem, to
świetne stereo, separacja lewego z prawym kanałem brzmi
fantastycznie. Druga sprawa
to dynamika, co chwilę pogłaśniałem, żeby jeszcze mocniej
poczuć tę siłę i nawet przy bardzo głośnym słuchaniu słuchawki nie straciły wigoru. Najmocniejszą stroną dźwięku są wysokie partie
częstotliwości – to tam Yamaha zrobiła na mnie
największe wrażenie. Wróćmy jednak na ziemię
i dajmy spokój mojej chorej psychice. Odłożyłem muzykę poważną i oczywiście przetestowałem słuchawki, słuchając także innych gatunków
muzyki. Okazało się, że Pro 300 są bardzo uniwersalne, zaskoczył mnie ładny, nieprzesadzony
bas, oraz ciepło, jakiego wcześniej w sprzętach
Yamaha nie słyszałem.
40-mm przetworniki dynamiczne z magnesem
neodymowym oraz impedancja 53 Ohm dają solidną moc nawet z iPhone’a, a to zasługuje na duże
pochwały.
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40-mm
przetworniki

dynamiczne z magnesem
neodymowym oraz

Mam wrażenie, że Yamaimpedancja 53 Ohm
ha, tworząc całą serię słudają solidną moc nawet
chawek Pro chce włamać
z iPhona, a to zasługuje
się do świata młodzieży.
na duże pochwały
I nie jest to pierwszy taki
krok tego producenta. Tak
jak człowiek, tak i twór, jakim jest firma nie chce
zamykać się w pewnych ramach, tylko chce otwierać się na wszystko i dla wszystkich. Dlatego moje
wcześniejsze uprzedzone myślenie muszę puścić
w niepamięć i już nigdy nie kierować się swoimi,
własnymi starymi stereotypami. Yamaha Pro 300
to mocna pozycja na rynku słuchawek przenośnych dla wszystkich, i dla każdego rodzaju muzyki, koniec, kropka. 5
Sprzęt do testów dostarczył Audio Klan
www.audioklan.com.pl

Yamaha – Pro 300
Impedancja: 53 Ohm przy 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
SPL: 107 dB ± 3dB (1 kHz, 1 mW)
Moc maksymalna: 300 mW
Kabel: Płaski 1,2 metra, łamany jack 3,5 mm w zestawie
pozłacany adapter ¼”
Waga: 220 g
Kolory: Biały, Czarny, Niebieski
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Przetestuj
Zostawmy na moment Androida i zerknijmy, co słychać u konkurencji. Nie
mówię tu jednak o tej najbardziej oczywistej – iOS czy Windows Phone – ale
o tej, która dopiero powstaje i dopiero
ma na rynku namieszać. O Firefox OS.

Uwielbiam testować wszystkie nowe, „niszowe” (nie
chcę obrażać kibiców Firefoxa, ale chyba oczywiste jest, że system ten będzie dużo mniej popularny, przynajmniej na starcie, niż np. bada Samsunga) systemy operacyjne, szczególnie mobilne
– i bardzo im kibicuję. W dzisiejszym świecie systemów mobilnych bardzo trudno jest się wybić –
trzeba zaprezentować coś naprawdę nowego, „rewolucyjnego”, coś, czego nie ma konkurencja. Dać
światu coś nowego.
iOS dał sklep z aplikacjami (i nie tylko) oraz prostotę, nieznaną w czasach Windows Mobile. Android – możliwości niedostępne w iOS i sposób
dystrybucji przyjazny producentom sprzętu. Windows Phone – nowy, świeży interfejs oraz integrację z nowymi usługami Microsoftu, jak Xbox Live.
Także wspomniane „małe” systemy, jak MeeGo
(świetny, rewolucyjny interfejs, co wieczór opłakuję jego śmierć...) czy Ubuntu for phones, pokazują nowe podejście do sterowania smartfonem.
A co takiego ma do zaoferowania Firefox OS?

22R2D2B2G
Już dzisiaj możemy się o tym przekonać – a przynajmniej sprawdzić, jak mniej więcej ten system
będzie się prezentował. Podejrzanie brzmiący, ale
jakże dźwięczny śródtytuł, to nazwa „symulatora” nadchodzącego systemu Mozilli (B2G – Boot
to Gecko – to poprzednia, kodowa nazwa Firefox
OS). Symulator ten uruchamiamy jako dodatek do
Firefoxa.
Na początku musimy zdobyć samego Firefoxa.
Jeśli korzystacie z tej przeglądarki na co dzień, zamiast z Chrome... no dobrze, oszczędzę sobie tych
prymitywnych żartów. W końcu mogło być gorzej
– mogliście korzystać z IE.
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Pobieramy więc przeglądarkę z mozilla.org.
Nie musi to być żadna wersja rozwojowa – wystarczy standardowy Firefox. Następnie ściągamy rozszerzenie ze strony http://people.mozilla.
org/~myk/r2d2b2g/ lub sklepu dodatkami do Firefoxa https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/firefox-os-simulator/. Ja wybrałem tę drugą
opcję. Po instalacji symulatora od razu powinna
pojawić nam się stosowna karta, gdzie możemy
go uruchomić (znajdziemy ją też w menu Narzędzia / Dla twórców witryn). Przestawiamy przełącznik widoczny po lewej stronie karty i... zaczynamy przygodę z Firefox OS!
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odbicia, ale moim zdaniem wygląda to bardzo słabo i wyjątkowo sztucznie. Strasznie nie podobają mi się też użyte fonty (szeryfowe i w ogóle nie
pasujące tu dosłownie do niczego), ale mogą one
wynikać z jakiś standardowych czcionek używanych przez przeglądarkę, w ramach której przecież ten symulator pracuje. Dlatego przymykamy
na to oko.
Ogólnie – system prezentuje się właściwie jak
strona internetowa, która udaje system operacyjny
smartfona. To widać i mam nadzieję, że na prawdziwym smartfonie będzie już lepiej, zostanie poprawiony i doszlifowany, czy, mówiąc dobitniej –
po prostu zyska na urodzie.

22Wrażenia
22Taki Android w przeglądarce
Trudno oceniać system na podstawie takiego symulatora. Pamiętajmy, że nie jest to pełnoprawny
Firefox OS, a tylko jego pewnego rodzaju reprezentacja – szkic. Dowiemy się z niej wiele o samym projekcie (szczególnie o jego warstwie estetycznej), ale to, co widzimy w nowo otwartej karcie
może (i za pewne będzie) mocno różniło się od finalnej wersji systemu, dostarczanej z „firefoxofonami”. Chociaż... nie wiadomo.
To, co ma wyróżniać system Mozilli, to przygotowanie go w całości przy użyciu HTML5, oczywiście wspomaganego odpowiednimi API. Dlatego
aplikacje, jak i cały system to bardziej „webaplikacje” (chociaż działające w pełni lokalnie), a sam
system to jedna wielka „przeglądarka” (w dużym,
bardzo dużym uproszczeniu).
Rozejrzyjmy się więc. Niestety, Firefox OS (a dokładniej – to, co prezentuje jego symulator) estetycznie niespecjalnie mi odpowiada. Te nieproporcjonalnie duże (a przez to „upchane” na ekranie),
okrągłe ikony na pulpicie w ogóle do mnie nie trafiają. Niektóre elementy interfejsu (np. ikony) starają się udawać trójwymiarowość, przez symulowane

Każdy androidziarz poczuje się tu „jak w domu”.
Chociaż system korzysta z tylko jednego przycisku
fizycznego, bardzo przypomina naszego Zielonego,
zarówno pod względem sterowania, jak i ogólnej
koncepcji (poza warstwą estetyczną, która, jak już
podkreślałem, jest moim zdaniem straszna). Czy
może raczej tak – gdybym miał opisać go jednym
zdaniem byłoby to: iOS zmieszany z MIUI.
Mamy tu więc jeden główny pulpit, na którym
wyświetla się widżet zegara i na którym, o dziwo,
nie możemy umieszczać żadnych dodatkowych
ikon. Po prawej zaczynają się pulpity z ikona aplikacji (nie ma znanej z Androida szuflady), po lewej
jest jeden pulpit, przypominający, ten odpowiedzialny za wyszukiwania w iOS – Spotlight. Tam są też
foldery z webapkami, zarówno tymi, które mamy
na urządzeniu, jak i zdalnymi (czyli, mówiąc prościej – najczęściej po prostu mobilne wersje stron
internetowych). Jest też oczywiście dock, w którym możemy dowolnie umieszczać ikony.
I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o główny „launcher”. Firefox OS posiada też system
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powiadomień (podobny do naszego, androidowego,
łącznie z paskiem powiadomień wysuwanym spod
górnej krawędzi ekranu) i multitaskingu, który jednak nie przypadł mi do gustu – zupełnie jak w HTC
Sense widzimy tylko jedną ostatnią aplikację.

22Aplikacje
Wygląd aplikacji systemowych to również mieszanka iOS z Androidem. Dialer wygląda tragicznie,
ale jest to wina głównie wspomnianej już, straszliwej czcionki. Kontakty prezentują się już lepiej i wydają się pozwalać na całkiem sprawne zarządzanie znajomymi, ale brak synchronizacji z kontem
Google w moich oczach dyskwalifikuje cały system jako taki. Apka ta w ogóle nie udostępnia większych możliwości importu – możemy jedynie pobrać listę... naszych znajomych z Facebooka. To jest
synchronizacja z czymś takim, a nie ma z Google?!
Kalendarz, również brzydki, przynajmniej pozwala już na pobranie danych z serwerów Google
(i nie tylko). Właściwie wszystkie programy posiadają pasek tytułu (bardziej iOS-owy, niż androidowy), na którym znajdziemy też często kilka przycisków sterujących (w tym „wstecz”), a czasami, jak
w nowych Androida – przycisk rozwijający dodatkowy ekran (niezajmujący jednak całego widoku).
Mówiłem – jak w domu.
O innych programach (kliencie pocztowym,
ustawieniach itp.) nie ma co się przesadnie rozpisywać. Ot są, chociaż nie zachwycają. Proste
do bólu, co jakiś czas tylko urozmaicone delikatną animacją otwierania nowego widoku, czy okna
dialogowego. Jedyna aplikacja, która naprawdę
mi się spodobała, to odtwarzacz muzyki. Ma własny, ciekawy styl i ładny ekran główny zbudowany z kafelków, którymi są okładki albumów. Także tu brakuje jednak jakiegoś ostatecznego szlifu.
Jak pisałem – system to strona internetowa udająca system. Ale i strony bywają ładniejsze i bardziej dopracowane.
A aplikacje niezależne? Nie ma tu zaskoczenia
– to oczywiście mobilne strony internetowe. Jeśli chcecie zobaczyć, jak się prezentują na smartfonie, wystarczy pobrać przeglądarkę Firefox dla
Androida w wersji rozwojowej Aurora, by móc korzystać ze sklepu – i to chyba nawet tego samego, co tutaj.
Symulator ma niestety w kwestii aplikacji kilka
błędów i ograniczeń. Programy, czyli spreparowane
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strony, często nawet nie pobierają się na pokład
„urządzenia”, a są tylko linkiem. Zdarza się też, że
niektóre webapki zamiast uruchamiać się w widoku mobilnym wyświetlają po prostu pełną wersję
stronę, przystosowaną do dużych erkanów. W kwestii aplikacji niezależnych wiele się więc nie dowiemy – Firefox OS Simulator musi nam wystarczyć do podziwiania samego systemu.

22Trzymamy kciuki?
We wstępie zauważyłem, że każdy nowy system mobilny daje światu coś nowego – inaczej nie
zostałby zauważony. Co takiego da Firefox OS?
Po samej zabawie z symulatorem trudno odpowiedzieć na to pytanie. To, co widzimy, korzystając z tego narzędzia to dość brzydki, ograniczony
i pozbawiony aplikacji, niespecjalnie zachęcający twór.
Ale chyba nikt nie ośmieliłby się oceniać potencjału nowego systemu na podstawie takiego
narzędzia jak przeglądarkowy symulator. Ja również się nie odważę. Pokazałem Wam to narzędzie,
byście sami mogli wyrobić sobie pierwsze, wstępne zdanie o Firefox OS. O jego wyglądzie, o tym,
jaka idea mu przyświeca, jaki jest ogólny pomysł
na ten system. Jednak do ostatecznej oceny musimy poczekać na pierwsze urządzenia działające pod jego kontrolą.
Na pewno wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Może
potęgą systemu Mozilli będzie małe zapotrzebowanie na zasoby? Może do płynnego i zapewniającego wygodę działania będzie wymagał pamięci
RAM, liczonej w dziesiątkach megabajtów – a nie
w gigabajtach? Może wykorzystanie HTML 5 okaże
się strzałem w dziesiątkę i świat pójdzie w kierunku webaplikacji, porzucając natywne rozwiązania?
Nie wiemy, co ostatecznie pokaże Firefox OS,
chociaż już niedługo pierwsze dwa smartfony z nim
mają trafić do sprzedaży (jako „Dev phone”, czyli urządzenia przeznaczone dla twórców oprogramowania). Będę kibicował temu systemowi „dla
zasady” – jednak dużo większe nadzieje pokładam w zbliżającym się wielkimi krokami Ubuntu
for phones, którego już 21 lutego będą mogli przetestować wszyscy posiadacze Nexusa 4 i Galaxy
Nexusa. „Pokładam w nim nadzieje”, co nie znaczy,
że wierzę w jego sukces. Myślę jednak, że Ubuntu
będzie ciekawszym rozwiązaniem i lepiej sprawdzi się na smartfonach. Chociaż – kto wie?! 5
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Carbon
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for Twitter

Duke Nukem Forever – prawdziwa legenda świata gier komputerowych. Jeśli chociaż trochę interesujecie się tą gałęzią multimedialnej rozrywki, nie mogliście przegapić tego tytułu. Tytułu, który zyskał zainteresowanie mediów, nawet spoza branży, bo... powstawał 15 lat. Dlaczego wspominam o tym w tekście, zatytułowanym
„Carbon for Twitter”? Ponieważ historia, jaka towarzyszyła powstawaniu tej aplikacji, wydaje się bardzo przypominać historię Księcia.
Prace nad grą rozpoczęły się w 1997 roku. Pierwszą datę premiery gry wyznaczono na rok 1998.
Później sukcesywnie ją przesuwano. Kolejne studia tworzące ten tytuł upadały, prawa otrzymywały inne, rozwijały to, co już było, lub zaczynały
całkowicie od zera – i tak aż do 2011 roku, kiedy
Książę wreszcie ponownie ruszył do walki.
Oczywiście w przypadku Carbon for Twitter,
oczekiwanie było dużo krótsze. Uczucia jednak,
jakich doświadczali fani i jednej, i drugiej produkcji są podobne. Zachwyt nad tym, co miało nastąpić. Irytacja po kolejnych przesunięciach daty
premiery. Niekończące się oczekiwanie przestało
wreszcie denerwować, a zaczęło śmieszyć – rodząc właśnie takie porównania Carbona, do niechlubnej historii Duke Nukem.

22Ta aplikacja do Twittera…
Oczywiście, nie na każdą aplikację czeka się z takim napięciem, nie każdą obdarza się aż takim zaufaniem. Twórcy, Dots & Lines, zyskali jednak przychylność androidowych mediów, obiecując coś
nowego, rewolucyjnego. Ostrożnie dawkowali jednak informacje, udostępniając wybranym portalom
tylko „wyrywki” swojego programu. To miała być
„ta aplikacja do Twittera”, której poszukuję także
ja. Przełom w – ostatnio dość nudnym (pomijając może świetnego Falcona Pro) i przymierającym

(porzucenie Boida, Tweet Lanes) – świecie androidowych klientów Twittera.
Materiały, które umieszczano w sieci, zdawały
się to potwierdzać – czysty, ale żywy (dzięki zastosowaniu delikatnych animacji) interfejs, szybkość i płynność nawet na starszych urządzeniach.
Obietnice sprawiały, że aż chciało się czekać! Jednak „syndrom Duke Nukem” ostudził trochę zapał
branży. Premiera była kilkukrotnie zapowiadana
na „po weekendzie”, po czym twórcy znikali z sieci i social media na długie tygodnie. Sam byłem
pewien, że projekt upadnie lub zostanie porzucony, ale jednak – myliłem się. Carbon jest już dostępny, co ciekawe – całkowicie za darmo, mimo
braku reklam czy oddzielnej wersji premium. Ale
czy warto było czekać?

22Ciemno, mrocznie, ale elegancko
Carbon robi świetne, wręcz piorunujące pierwsze
wrażenie. Już pierwszy ekran, który pojawia się
po kliknięciu w subtelną, minimalistyczną ikonę
sugeruje, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. I właściwie cały interfejs od strony estetycznej tak się prezentuje.
Jest ciemno. Trochę mrocznie, ale elegancko
– ta aplikacja to dobry, drogi garnitur (ostatni raz
takie skojarzenie nawiedziło mnie przy okazji zabawy z Nexusem 4). W tym momencie uśmiecham
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się szyderczo, w kierunku wszystkich przeciwników ekranów AMOLED-owych – mówicie, co chcecie, a dla takich aplikacji warto mieć urządzenie z ekranem, które do
kwestii czerni podchodzi
bezkompromisowo.
Twórcy aplikacji
Nawet nie chodzi o to,
zyskali jednak
że – jak w innych aplikaprzychylność mediów,
cjach ze skórkami dedyobiecując coś nowego,
kowanymi AMOLED+om
rewolucyjnego
– mamy tu czarne tło
i białe/szare litery. Nie,
tutaj wszystko jest o wiele bardziej subtelne, dopracowane. Przejścia z czerni w delikatne fale
szarości. Elementy (np. dolna belka) inspirowane
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teksturą kamienia. Tak – jeśli chodzi o szatę graficzną, niewiele można Carbonowi zarzucić.

22Wygląd
Skoro już jesteśmy przy elementach interfejsu
i omówiliśmy ich wygląd, czas zająć się budową.
Sam timeline odrobinę mnie drażni, ze względu na
– dla mnie – za małą czcionkę (o tym, dlaczego jej
nie zwiększyłem – za chwilę). Poza tą niedogodnością, lista tweetów prezentuje się dobrze – elegancko i szykownie, jak reszta interfejsu. Szybko
też „zaleją nas” delikatne animacje towarzyszące
podstawowym czynnościom. Przechodzenie między kolumnami (standardowe trzy – bez możliwości edycji) czy odświeżenie listy tweetów wiąże
się z ciekawym efektem pochylenia widoku (niczym teksty pojawiające się na początku każdego filmu z sagi Gwiezdnych Wojen). Na początku
bardzo mnie to irytowało, ale po pewnym czasie
nawet ten efekt polubiłem – zawsze to odrobina
życia w aplikacji, której jedynym celem jest wyświetlanie listy.
Zaznaczenie tweeta
Jeśli chodzi
wiąże się z przyciemnieo szatę graficzną,
niem i delikatnym poniewiele można Carbonowi
mniejszeniem pozostazarzucić
łych. Z kolei jeśli trafimy
do podglądu konwersacji, pierwotny tweet zostanie delikatnie przechylony, powiększony i stanie się tłem dla pozostałych. Wszystkie
te efekty bardzo przypadły mi do gustu, chociaż, jak wspomniałem – wymagały chwili na

9
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przyzwyczajenie, więc zakładam, że nie wszystkim będą się podobały.

22Beta wrażenie
Po serii zachwytów nad urodą Carbona, czas zająć się jego możliwościami. A tu niestety nie jest
już tak różowo. Na pochwałę zasługuje uzupełnianie wzmianek (podpowiedzi przy tagach brak),
obsługa rozszerzonych powiadomień czy możliwość dodania ostatnio wykonanego zdjęcia do
tweeta specjalnym przyciskiem (super pomysł,
działa także ze zrzutami ekranu!), a także zastosowanie jednego gestu – przesuwając w górę lub
w dół dwoma palcami, przenosimy się od razu na
szczyt listy, lub do ostatniego wczytanego tweeta.
Mimo wszystko jednak, aplikacja sprawia wrażenie później, ale jednak – bety.
No bo jak to możliwe, że w programie, którego
istotą jest prezentacja tekstu, nie mogę zmienić
wielkości czcionki? Osobiście, lubię wyświetlanie
mediów bezpośrednio na
timeline, ale wiem, że są
Carbon rozbudził
tacy, których to denerwuogromne nadzieje,
je – dlaczego nie mogą
których nie był w stanie
tego wyłączyć? Dlaczezaspokoić
go nie mogę wybrać serwera dla umieszczanych
w tweetach zdjęć, czy wyciszyć niechcianych tweetów? Dlaczego aplikacja
nie współpracuje z TweetMarkerem? Wreszcie –
dlaczego zabrakło wbudowanej przeglądarki, za
którą tak tęsknię po przesiadce z Falcon Pro? To
wszystko w dzisiejszych czasach podstawy, które powinna posiadać każda aplikacja do obsługi

9
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Twittera – a już na pewno taka, aspirująca do miana „idealnej”.
A niestety tego wszystkiego brakuje. Ustawienia ograniczają się do włączenia powiadomień
– a i tu nie mamy żadnych możliwości kontroli.
Sprawdzanie aktualności co 15 minut albo wcale
– oto całe menu ustawień Carbona.
A wystarczyło dopisać do nazwy aplikacji słówko „beta” i ta recenzja skróciłaby się o połowę.
Wiem i doceniam to, że twórcy zdecydowali się na
umieszczenie aplikacji w Sklepie Play za darmo, ale
mimo wszystko – jeśli uważają swój produkt za gotowy i ukończony (w co wątpię), powinien posiadać
te, naprawdę podstawowe funkcje i ustawienia. Lub
uczciwie poinformować użytkownika, co instaluje.
A tak mamy aplikację, której największą i chyba
jedyną przewagą nad innymi (także, niestety, moim
obecnie ulubionym Falconem), jest jej wygląd. Wrażenia z użytkowania są oczywiście ważne, ale to
w tym wypadku za mało, by zarobić na wysoką ocenę. Sam nadal używam Carbona (a właściwie „Carbon for Twitter”, ponieważ aplikacja „Carbon” już się
w Play Store znajduje i z produktem Dots & Lines nie
ma nic wspólnego) wierząc w jej rozwój, ale coraz
częściej zerkam z utęsknieniem na ikonę Falcon Pro
(na smartfonie, na tablecie używam go nadal – Carbon niestety nie doczekał się tabletowego interfejsu).

22***
Niestety, Carbon for Twitter skończył jak Duke
Nukem – rozbudził ogromne nadzieje, których nie
był w stanie zaspokoić. A to wszystko po wcześniejszym, solidnym sfrustrowaniu użytkowników
oczekujących na premierę. 5
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Filmowo

w Twojej kieszeni
Test aplikacji FilmWeb

Cieszę się, że FilmWeb wreszcie zrozumiał, że aplikacja mobilna bardzo im się przyda i wzorem największych portali w takową zainwestowano. I to całkiem niemało,
bo efekty są wymierne, by nie powiedzieć zadowalające.
Przede wszystkim, aplikacja jest naprawdę ładna. Utrzymuje się w stylistyce i kolorystyce portalu, ale jest grzeczna i strzela w naszą stronę wizualnymi fajerwerkami. Stawia na użyteczność,
aczkolwiek do ascetyczności wiele mu brakuje.
Aplikacja
Aplikacja odziedzijest świetnym
czyła również, po wersji
centrum dowodzenia
z iOS, prostotę obsługi
naszego profilu, jeżeli
i łatwość dostania się do
o takowy na FW dbamy.
jej najważniejszych opcji.
Szybko możemy
Na początku wita nas reorganizować filmy,
pertuar najbliższych kin,
które chcemy obejrzeć,
znalezionych na podstaoceniać i wrzucać
wie lokalizacji (możemy
do ulubionych
również wybierać inne
kina, poprzez szukajkę).

9

Przeciągając lewą krawędź, uzyskujemy dostęp do
głównego menu aplikacji. Miejsca, w którym możemy się zalogować, sprawdzić, co leci w telewizji (ta opcja jest naprawdę ok, tylko mam nadzieję,
że z czasem dojdzie więcej stacji), obejrzeć zwiastuny i programy stworzone przez redakcje oraz
zarządzać profilem.
Biblioteka trailerów i plików wideo FilmWebu
jest imponująca. Wszystko zostało posegregowane według serii, a zwiastuny możemy przeglądać
od najnowszych zaczynając. Wyszukiwanie w bazie FW jest szybkie i celne tj. jak na stronie internetowej (a przypominam, że ta baza zalicza się do
jednej z największych na świecie).
Poruszanie się po aplikacji jest szybkie
i intuicyjne - pod tym względem nie mogę nic jej
zarzucić.
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Czas odpowiedzieć
na pytanie - czy pomimo tych superlatyw,
aplikacja FilmWeb jest
użyteczna? Ależ oczywiście i to praktycznie dla każdego, kto
z kinem ma styczność.
Najbardziej podstawowe funkcje, jak repertuar i program TV, są
skierowane do każdego. Aplikacja jest
też świetnym centrum
dowodzenia naszego profilu, jeżeli o takowy na FW dbamy.
Szybko możemy organizować filmy, które chcemy obejrzeć,
oceniać i wrzucać do
ulubionych. Jest to
wszystko znacznie lepiej zorganizowane, niż na
stronie, gdzie pstrokate tabelki i przytłaczająca
mnogość funkcji skutecznie odrzucają od zmieniania czegokolwiek. Brakuje mi za to dostępu do
newsów i artykułów, recenzje przy filmach pojawiają się tylko od redakcji. Do forum są odnośniki
otwierane w przeglądarce - rozumiem, że klikanie
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na stronie to dla FW priorytet, ale przydałby się
chociaż jakiś konspekt dziennej porcji newsów,
chociażby z rozszerzeniem już na witrynie. Poza
tymi drobiazgami, nie mam nic do zarzucenia aplikacji FilmWebu. Podobnie jak w przypadku wersji
na iOS - jest całkiem nieźle.
Cena: Darmowy
Zobacz w Google Play
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Push Bullet
W telegraficznym skrócie. Aplikacja służy do przesyłania danych z komputera, na smartfona. Mimo
swojej prostoty, ten młody projekt wygląda bardzo obiecująco.
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji na telefonie, należy jej zezwolić na dostęp do konta Google
– w ten sposób odbywa się synchronizacja. Następnie, z tego samego konta, trzeba się zalogować na stronie pushbullet.com. Połączenie z Gmailem bardzo mi odpowiada, bo dla większości osób
zaoszczędza dodatkowego logowania. Alternatywą jest dodatek do Chrome’a, dzięki któremu nawet nie trzeba odwiedzać strony aplikacji. Szkoda, że zapomniano o Firefoksie.
Po wybraniu urządzenia, do wyboru jest pięć
możliwości: notatka, adres, lista, plik i link. Wszystkie z tych informacji (oprócz pliku) są w formie
tekstowej, a różnicą jest interakcja z przesłanymi
danymi. Adres będzie domyślnie otwierany w mapach, link w przeglądarce, a elementy listy można zaznaczać jako wykonane. W przypadku pliku

warto pamiętać, że jego maksymalny rozmiar
to 10 MB. Każdy element przychodzący z Push
Bullet jest wyświetlany na belce powiadomień.
Ciekawostką jest to, że dostęp do naszego
telefonu można dać innym osobom. Wymaga
to odrobiny zaufania, ale możliwości wykorzystania tej funkcji są ogromne.
Aplikacja na smartfonie jest rzadko używana.
Można na niej przejrzeć historię odebranych danych i przywrócić każde z nich na belkę powiadomień. Dodatkowo, program przestrzega zasad projektowania interfejsu na Androida i jest
nie tylko łatwy w użyciu, ale także bardzo ładny.
PushBullet powstał niedawno i ciągle jest
otwarty na sugestie od użytkowników. Osobiście wróżę mu duży sukces. Od teraz, chcąc
zapisać informację z komputera, już nie będę
musiał robić zdjęcia ekranu.
Push Bullet – darmowa
Zobacz w Google Play
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Sliding
Messaging
Nigdy nie byłem fanem programów do wiadomości tekstowych, które najczęściej
oferują ogrom niepotrzebnych opcji i fajerwerków. Sliding Messaging dałem szansę
wyłącznie ze względu na fajny wygląd i szybko stał się on moją główną aplikacją.
Na szczęście, design nie jest jedyną zaletą Sliding
Messaging. Interfejs rozmowy ma mniejszą czcionkę (co można zmienić), dzięki czemu mieści o wiele więcej treści, niż w standardowej aplikacji.
Po otrzymaniu wiadomości, na środku ekranu pokazuje się niewielkie okienko, gdzie możemy szybko
odpisać. W ustawieniach pojawia się opcja zmiany
powiadomień, a nawet koloru diody, ale i tak współpraca z Light Flow pozostawia wiele do życzenia.
Jednak kluczowym elementem jest design. Sliding Messaging bazuje na systemowej aplikacji
do SMS-ów, przestrzegając wskazówek dotyczących interfejsu.
Podobnie do Google Talk, pomiędzy konwersacjami przemieszczamy się przesuwając palcem na
boki. Lista konwersacji dostępna jest po wysunięciu jej z lewej krawędzi ekranu. Z drugiej zaś strony można wysunąć widok nowego SMS-a. Tak to
wygląda domyślnie, ale przejścia i sposób wyświetlania animacji można lekko modyfikować.
Standardowo aplikacja ma niebiesko-białą kolo
rystykę. Dostępne są dwa ciemne tematy – Dark

i Pitch Black, z czego ten drugi wyłącznie w wersji
Pro. Użytkownik może nawet zastosować własne
tło, również za wcześniejszą dopłatą.
Nie obyło się bez wad. Sliding Messaging ma
problemy z obsługą MMS-ów, które działają, a i tak
w bardzo ograniczonym stopniu, tylko w wersji
Pro. Aplikacja jest we wczesnym stadium rozwoju i zdarzają się mniejsze błędy.
Niestety, ze względu na „egoistyczne i niegrzeczne komentarze”, aktualizacje dla darmowej wersji zostały wstrzymane. Dziwne podejście
ze strony dewelopera, zwłaszcza że nie znalazłem żadnych tego typu komentarzy. Na szczęście, po tym wydarzeniu była jeszcze jedna aktualizacja i od tamtej pory program działa jak należy.
Sliding Messaging bardzo mi odpowiada. Ładna i prosta aplikacja do SMS-ów. Power userom
pewnie nie wystarczy, ale moje wymagania spełnia
w zupełności. 5
Zobacz w Google Play
Cena: za darmo
lub wersja pro – 3,04 zł
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SwipePad to kolejna próba polepszenia multitaskingu na Androidzie. Ponadto, dobrze sobie radzi ze zwykłym uruchamianiem aplikacji z dowolnego miejsca. Jakby
to nie wystarczyło, jest darmowy – czego chcieć więcej?
Program jest bardzo prosty w obsłudze. Zaczynamy od ustawienia hotspotu, czyli krawędzi ekranu,
po dotknięciu której aktywuje się launcher. Hotspotów może być kilka i każdy z nich może niezależnie uruchamiać panel domyślny (główny) lub jeden
z paneli dynamicznych – częste kontakty, ostatnie kontakty i ostatnie aplikacje. I tutaj dochodzimy do tego, jak bardzo darmowy jest ten program
– płaci się tylko za dodatkowe funkcje. Aby korzystać z paneli dynamicznych, trzeba zainstalować
aplikację z Google Play, która kosztuje 5 zł.
Na szczęście, już sam panel domyślny jest
bardzo użyteczny. Po dotknięciu hotspotu, należy przesunąć palec na jeden z 12 portali. Zgodnie
z intuicją, gdy jest on zajęty, zostanie wykonana
zdefiniowana akcja, a gdy przytrzymamy na nim palec dłużej, pojawi się możliwość edycji. Oczywiście
puste miejsca są domyślnie nastawione na edycje.
Można do nich przypisać: włączenie aplikacji, skróty, szybki post na Facebooka i/lub Twittera, Home,
przejście do siatki aplikacji, panel kontekstowy, widżety oraz Keypad S. Dwie ostatnie propozycje to
płatne dodatki. Pierwsza umożliwia wyświetlenie

widżetu nad aktualnie używaną aplikacją. Keypad S to o wiele ciekawszy dodatek – dialer wykorzystujący wyszukiwanie T9, nieograniczający
się wyłącznie do kontaktów, ale sprawdzający też
inne możliwości: aplikacje, adresy e-mail, zakładki. Wyjaśnienia wymaga również panel kontekstowy: wyświetla on informacje o aktualnie używanej
aplikacji i pozwala na podstawowe czynności, jak
podzielenie się nią lub odinstalowanie.
Warto także wspomnieć o ostatnim, oficjalnym
(i oczywiście płatnym) dodatku – MoreSpace. Przede
wszystkim pozwala na zwiększenie liczby wyświetlanych portali oraz tworzenie paneli, które można
przypisać do hotspotów. W ten sposób, użytkownik
jest w stanie tworzyć np. panel „gry”, pojawiający
się przy dotknięciu lewej krawędzi i panel „narzędzia”, powiązany z prawym górnym rogiem.
Jak widać, możliwości jest sporo, ale ogarnięcie aplikacji nie zajmie więcej, niż kilka minut. Co
najważniejsze, SwipePad działa bezbłędnie i bardzo szybko. Jest to zdecydowanie jedna z najlepszych aplikacji tego typu.
SwipePad– darmowa
Zobacz w Google Play

2/3/2013 2 porady 2 Dwustopniowa weryfikacja użytkownika

Porady
Porady

067

Mateusz Gryc

Dwustopniowa
weryfikacja użytkownika
Do wypróbowania dwustopniowej weryfikacji przekonał mnie jeden z testowanych
ostatnio programów. Umożliwia on synchronizację danych za pomocą Dropboxa,
jednak sposób logowania do chmury nie wzbudził mojego zaufania. Zamiast uruchomić standardowe okno przyznawania uprawnień z poziomu aplikacji Dropboxa
albo stronę internetową usługi, aplikacja wymagała ode mnie po prostu podania
adresu email i hasła w wyświetlonym formularzu.

Na 90 proc. oczywiście nic złego by się nie stało, gdybym to zrobił. Zawsze pozostaje jednak to
10-procentowe ryzyko, że podane przez nas dane
nigdy nie trafią do Dropboxa (czy innej usługi),
będą składowane w jakiejś bazie danych, bądź po
prostu przesyłane jako czysty tekst, co jest już
wystarczająco niebezpieczne. Stąd moje ostatnie
zainteresowanie systemami zwiększającymi poziom bezpieczeństwa i tym właśnie zajmiemy się
dziś – uruchomieniem dwustopniowej weryfikacji
na koncie Google i – przy okazji – na Dropboxie.
Jak sama nazwa wskazuje, taki system uwierzytelniania wymaga od nas wykonania dwóch

kroków podczas logowania. Pierwszym jest podanie loginu i hasła, drugim – udowodnienie, że
„my to my” poprzez wprowadzenie jednorazowego, wygenerowanego hasła udostępnionego tylko
nam – bo przesłanego na nasze najbardziej prywatne urządzenie. Na nasz smartfon. Dzięki temu,
nawet jeśli ktoś obcy (albo aplikacja) pozna nasze hasło – nic nie zdziała bez naszego telefonu.
Tak samo, jeśli zdobędzie tylko telefon, a nie zna
standardowego hasła.

22Google
Jako że w dziwniejszych czasach „nasze Google”
to klucz do ogromnej części „internetowego życia” wielu osób, warto co najmniej tutaj uruchomić
weryfikację opartą na dwóch
krokach. Nawet jeśli uważamy, że przecież nie ma tam
„nic tajnego”, może nam to
oszczędzić problemów i frustracji (nigdy tak naprawdę
nie wiadomo, jak upublicznienie hasła może nam zaszkodzić) niewielkim kosztem.
Zaczynamy od przejścia
do panelu ustawień konta (google.com/settings),
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następnie wybieramy zakładkę Bezpieczeństwo
i w niej wybieramy zmianę ustawień weryfikacji
dwuetapowej. System poprosi nas o podanie numeru telefonu, na który będą wysyłane (oczywiście za
darmo) SMS-y z kodami (mogą być też podawane
głosowo), ale nie jest to jedyny sposób ich dostarczania. Możemy także – co jest jeszcze wygodniejsze i przyda nam się także w przypadku Dropboxa – korzystać z aplikacji Google Authenticator.
Authenticator jest programem typu „Time-based
One-time Password”. Nazwa brzmi trochę przerażająco, ale chodzi tu po prostu o to, że generuje
jednorazowe hasło, bazując na dacie i wcześniej
wygenerowanym kluczu. Program dostępny jest
nie tylko na Androida, ale i iOS, Blackberry i inne
popularne platformy mobilne.
Aplikację możemy zsynchronizować już teraz,
w trakcie konfiguracji systemu, albo dodać później.
Całość sprowadza się do zeskanowania smartfonem wyświetlonego na ekranie kodu QR (uwaga
– smartfon musi być oddalony od ekranu o jakieś
pół metra – inaczej kod nie zeskanuje się poprawnie. Wiem, mnie też to zaskoczyło) lub przepisania długiego i skomplikowanego hasła.
Na podstawie tego hasła oraz aktualnej daty
(wyrażonej jako ilość sekund, które upłynęły od 1
stycznia 1970 roku – wygooglujcie „czas uniksowy”) generowane będą, zmieniane co 30 sekund,
hasła, które będziemy podawać podczas logowania na konto Google. Gratulacje, właśnie znacząco wzrósł poziom Twojego „internetowego
bezpieczeństwa”!
Po zakończeniu konfiguracji zostaniemy przeniesieni do nowego panelu ustawień, gdzie warto dodać jeszcze co najmniej jeden, awaryjny numer telefonu, na który mogą trafiać hasła w razie
zgubienia/stracenia naszego własnego smartfona. Dodatkowo możemy wydrukować listę dziesięciu niezmiennych haseł awaryjnych, w razie,
gdyby wszystkie możliwości zdobycia hasła generowanego zawiodły. Drukujemy ją
(lub – jak ja – dodajemy np. do bazy
1Password) i trzymamy w bezpiecznym miejscu (lub, jak radzi samo Google – w portfelu. W sumie same te
kody nie są żadną tajemnicą. I tak
trzeba wraz z nimi podać standardowe hasło).
A jak to się sprawdza w praktyce?
Bardzo dobrze – nie utrudnia aż tak
życia, a „psychicznie” (i faktycznie!)
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jesteśmy bezpieczniejsi. Jeśli jakieś urządzenie
jest dla nas „zaufane”, wystarczy podczas logowania zaznaczyć opcję „Nie chcę już podawać
kodów na tym urządzeniu”. Listę takich zaufanych sprzętów możemy edytować w ustawieniach
bezpieczeństwa.
Jeśli jakaś aplikacja do zalogowania na konto
Google posiada własny formularz (a nie wyświetla strony internetowej lub nie korzysta z natywnego, androidowego systemu przyznawania uprawnień niezależnym aplikacjom), gdzie oczywiście
nie ma miejsca na dodatkowy kod – i na to jest
sposób. Możemy wygenerować (w ustawieniach
bezpieczeństwa konta) „hasło aplikacji” – czyli
indywidualne hasło, którego podanie nie wymaga
potwierdzenia kodem. Takie hasło możemy później zdezaktywować, odbierając usłudze dostęp
do naszego konta.

22Dropbox
Podobną procedurę możemy przeprowadzić w przypadku Dropboxa. Przechodzimy do ustawień (Settings), a następnie zakładki dotyczącej bezpieczeństwa (Security) i klikamy na zmianę ustawień
weryfikacji dwuetapowej.
Wszystko przebiega praktycznie tak, jak podczas konfiguracji konta Google. Podajemy numer
telefonu, numer awaryjny oraz, co ciekawe – również tutaj możemy podpiąć Google Authenticatora (lub jedną z kilku innych aplikacji generujących
hasła jednorazowe), by ten jeden program dostarczał nam kody do obu usług. Jedyna różnica między weryfikacją na koncie Google, a tutaj jest taka,
że otrzymujemy tylko jedno niezmienne hasło awaryjne – musimy więc zachować je i pilnować, gdyż
tylko dzięki niemu możemy weryfikację dwuetapową wyłączyć w sytuacji awaryjnej.
Jeśli korzystacie jeszcze z jakiś kluczowych dla
Was usług – warto sprawdzić, czy nie
oferują one takiej weryfikacji dwuetapowej. Kiedyś pewnie drugi etap
zostanie zastąpiony weryfikacją danych biometrycznych (ale czy wtedy
podawanie normalnego hasła nadal
będzie konieczne?) – na razie jednak
korzystajmy z tego pomocy smartfonów To naprawdę prosty i nieinwazyjny sposób na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 5

2/3/2013 (4/5)

androidmagazine.pl

ISSN 2299-8586

android magazine
Sprzęt:

programowanie:

Felietony:

HTC One

Firefox OS

Sony Xperia T

Carbon for Twitter

Tablet uzupełnieniem
smartfona

Netbook Omega

Filmweb

HTC Desire C

Sliding Messaging

Plusy i minusy Jelly Beana
Deus ex machina

Yamaha – Pro 300

HTC ONE
SZYKUJE SIĘ
NAJLEPSZY
ANDROID
NA RYNKU?

TaNiE TablETy
Cz. 2
CZYm SIĘ
KIErować
prZY ZaKUpIE?
Felieton:
Przezorny
zawsze
ubezPieczony

Cykl:
tanie tablety

nowośCi:
akG k-495 nc,
yamaha
- Pro 300

porady:
dwustoPniowa
weryfikacja
droPboxa
i GooGle

www.androidmagazine.pl

