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Norbert Cała:
W praktyce wygląda to tak, że nie
docierają do Was żadne zwykłe
dźwięki środowiska w jakim jesteście. Wszystkie samochody są elektryczne, dzieci nie płaczą, a żony
milcząco akceptują wszystkie decyzje.

Kinga Ochendowska:
I pomimo tworzenia nowych, własnych tradycji, stare nie znikają.
Wszystko przenika się i łączy. I właśnie dlatego te święta będą wyjątkowe. Bo prawdziwe, a nie odegraGrudniowy numer oddajemy w Wasze ręce i na Wasze ekrany trochę wcześniej niż zwykle. Chcemy, aby to, co w nim prze-

ne zgodnie ze scenariuszem.

czytacie, było inspiracją, która pozwoli wybrać najlepsze świą-

Maciek Skrzypczak:

teczne prezenty dla bliskich – zarówno te mikołajkowe, jak

Proces ten udało mi się powtórzyć

i gwiazdkowe. Przedstawiamy Wam najciekawsze wybra-

łącznie 3 razy i jeszcze zostało na ka-

ne przez nas produkty, które będą świetnymi prezentami dla

wałek czwartego ładowania!

wszystkich Mac userów.
Życzymy inspiracji i udanych zakupów, a jednocześnie niech te
zbliżające się święta będą dla Was wytchnieniem od codziennego pędu i problemów. Niech będą rodzinne, ciepłe i smaczne.
Nie mamy nic przeciwko temu, żeby były również białe.
Wszystkiego najlepszego!

Paweł Hać:
Torby D.Bramante należą do tych
zdecydowanie bardziej eleganckich,
aczkolwiek nie sztywnych i nudnych.
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Po prostu inaczej
Każdy produkt 3.7.6. jest niepowtarzalny,
zaprojektowany i wyprodukowany ręcznie
z dbałością o najdrobniejsze szczegóły i funkcjonalność.
Marka dla wymagających indywidualistów.
Zapraszamy do zakupów w sklepie firmowym 3.7.6. & dbramante1928,
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skórzane etui
na iPad 2/3/4
wykonane z najwyższej jakości
naturalnej skóry barwionej w wielu kolorach,
wykończone tkaniną chroniącą
przed zarysowaniami
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JAK CZYTAĆ iMAGAZINE?
iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości
interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić
w interesujące nas miejsca.

Strona tytułowa
zawiera linki do
promowanych
w danym
wydaniu
artykułów.

iMagazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi Acrobat
Reader. Na iPadach lub iPhonie/iPodzie Touch, iMagazine jest możliwy do przeglądania poprzez aplikację iBooks lub eGazety Reader. W przypadku iBooks każdy numer iMagazine 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 iMagazine, informacja o tym pojawi się wewnątrz aplikacji i magazyn będzie można pobrać
bezpłatnie przez internet.

Spis treści
przygotowano
w taki sposób,
aby można
było od razu
przejść do
interesującego
nas artykułu
– wystarczy
kliknąć lub
dotknąć
na iPadzie/
iPhone’ie tytuł
artykułu lub
zdjęcie.

W każdym
miejscu
magazynu,
klikając w logo
iMagazine
w lewym
górnym rogu,
automatycznie
przechodzimy
do spisu treści.
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APLIKACJA IMAGAZINE JEST ZAINSTALOWANA NA
22 TYSIĄCACH IPADÓW!
Przejrzeliśmy nasze statystyki i chcemy pochwalić
się Wam, że aplikacja iMagazine zainstalowana jest
na ponad 22 tysiącach iPadów, z czego ponad 18 tysięcy ma najnowszą wersję! To jest więcej egzemplarzy niż nakład wielu drukowanych magazynów.
No i najważniejsze! Nasi nowi partnerzy, Embuk i zenbox.pl, dają radę z obsługą całości tego
przedsięwzięcia!
Informujemy, że od niedawna w naszej aplikacji znajdziecie też pełne archiwum trzydziestu pięciu wydań, które pojawiły się od początku istnienia
iMagazine. Od teraz macie już wszystko w jednym
miejscu. Polecamy czytanie naszego magazynu
w tej właśnie formie.
Dziękujemy za cierpliwość i za to, że jesteście
z nami.
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STARTUJE ADOBE GENERATION
Rusza Adobe Generation – seria darmowych kursów z obsługi aplikacji Adobe, skierowana
głównie do młodych twórców. Kursy podzielone są na pięć kategorii:
•

Photo Imaging,

•

Animation,

•

Video,

•

Game,

•

App Design.

Każdy z nich trwać będzie 5 tygodni, z którego pierwszy – Photo Imaging – czyli poświęcony profesjonalnej edycji zdjęć, rozpoczął się 19 listopada. Adobe Generation potrwa łącznie do
czerwca 2014 roku. Każdy kurs składać się będzie z pięciu sesji, których emisja będzie się odbywać w każdy wtorek o godzinie 20:00 przez 90 minut. Nie ma również obaw, że ktoś z Was opuści jakąś sesję, ponieważ wszystkie będą dostępne dla zarejestrowanych uczestników. Aby cotygodniowe lekcje nie wypadły nam z pamięci, zadawane będą prace domowe, które powinny
zająć nie więcej niż 3 godziny. Warto się do nich przyłożyć, ponieważ każdego tygodnia najlepsze prace będą nagradzane. Na koniec każdego kursu wszyscy uczestnicy otrzymają również
certyfikat od Adobe.
Przypominamy, że udział w kursach jest bezpłatny i chociaż przeznaczony jest głównie dla
uczniów i studentów, to każdy może wziąć w nim udział. Nie musimy brać udziału we wszystkich pięciu kursach.
Rejestracja oraz inne szczegóły dostępne są na stronie www.adobegeneration.com.

PHOTOSHOP I LIGHTROOM TANIEJ DLA WSZYSTKICH!
Od 20 listopada do 2 grudnia Adobe umożliwia abonament „Photoshop i Fotografia” dla
wszystkich chętnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Adobe jakiś czas temu uruchomiło subskrypcję „Photoshop i Fotografia”. Specjalnie dla użytkowników wcześniejszych
wersji (od CS3 wzwyż) przedstawiło bardzo atrakcyjną cenę – 9,99 EUR (+ VAT). Reszta musiała wyłożyć więcej pieniędzy. Jednak teraz, przez krótki okres, wszyscy chętni mogą skorzystać z promocyjnej ceny – 9,99 EUR netto (czyli brutto 12,29 EUR) przy subskrypcji rocznej. W przeliczeniu na naszą walutę roczny koszt to około 650 zł, czyli bardzo korzystnie.
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Przypominamy tylko, że w pakiecie znajdują się:
•

Photoshop,

•

Lightroom,

•

20 GB przestrzeni w chmurze,

•

usługa Behance ProSite do tworzenia profesjonalnego portfolio.

A do tego mamy gwarancję otrzymywania najnowszych aktualizacji w trakcie korzystania z subskrypcji. Dodatkowo, jak wynika z warunków oferty, po pierwszych 12 miesiącach
umowa zostanie automatycznie wznowiona z zastosowaniem aktualnej ceny oferty.
Biorąc pod uwagę, że na korzystanie z Photoshopa i Lightrooma trzeba było kiedyś wydać
grube pieniądze, obecna promocja powinna spotkać się z uznaniem wielu użytkowników.
Przypominamy tylko o ograniczonym czasie oferty dla wszystkich – do 2 grudnia 2013 roku.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://creative.adobe.com/plans/offer/
photoshop+lightroom

MOBILNY ROUTER TP-LINK M5350
WRESZCIE DOSTĘPNY W POLSCE
O mobilnym routerze TP-LINK M5350 pisaliśmy już kilkukrotnie. Jest to świetny sprzęt, który bardzo dobrze sprawdził
się w naszych testach. Wiele osób pytało, kiedy będzie dostępny – okazuje się, że
wreszcie od tego tygodnia.
O routerze możecie przeczytać w majowym iMagazine oraz w osobnym tekście na naszej stronie – polecamy lekturę. Czekając na certyfikację unijną, bez której nie można sprzedawać nawet
najlepszego sprzętu, TP-LINK M5350 nie próżnował i zdobył kilka prestiżowych nagród za wzornictwo: iF Design Award oraz International CES Innovations 2013 Design and Engineering Award.
Router TP-LINK M5350 objęty jest 24-miesięczną gwarancją i jest dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 349 zł brutto.
To jeden z naszych typów na dobry prezent gwiazdkowy – polecamy.
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LOGITECH POWERSHELL CONTROLLER DLA
IPHONE’A I IPODA TOUCH
W iOS 7 pojawiła się nowość, która ucieszyła wielu mobilnych graczy. Dodano bowiem możliwość
korzystania z zewnętrznych kontrolerów gier. Logitech wprowadził do sprzedaży jedno z pierwszych
urządzeń tego typu, o nazwie PowerShell Controller.
PowerShell Controller + Battery jest rozsuwaną nakładką na telefon lub odtwarzacz, która posiada
zestaw przycisków oraz wbudowaną baterię. Jest kompatybilna z iPhone’em 5 oraz 5c, a także z iPodem touch piątej generacji, łącząc się z nimi za pośrednictwem portu Lightning. Bateria urządzenia
ma pojemność 1500 mAh, co pozwoli znacznie przedłużyć czas grania bez podłączania do ładowarki. Obudowa nie zasłania aparatu, daje dostęp do wszystkich przycisków urządzenia. Do podłączenia słuchawek służy załączony w zestawie adapter.
Kontroler posiada czterokierunkowy krzyżak, cztery przyciski akcji oraz dwa spusty. Układ przycisków nie różni się od tego, jaki obecny jest w konsolach stacjonarnych. Wśród kompatybilnych obecnie gier producent podaje takie tytuły jak: Galaxy on Fire 2, MetalStorm Aces, Bastion, Fast & Furious
6: The Game czy Nitro. Sprzęt powinien działać też z innymi tytułami, które wykorzystują wprowadzone w iOS 7 API dotyczące obsługi kontrolerów.
PowerShell Controller w sprzedaży dostępny będzie w Apple Online Store w cenie 439,99 zł.
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NOWE WYDANIE KULTOWEJ BIOGRAFII STEVE’A JOBSA
Na rynku ukazało się właśnie nowe wydanie biografii Steve’a Jobsa, autorstwa Waltera Issacsona. Książka zastąpi poprzednią edycję
– odtąd ten kultowy tytuł dostępny będzie wyłącznie w tej wersji.
Nowa edycja zawiera niepublikowany dotąd w Polsce epilog, napisany przez Waltera Isaacsona tuż po śmierci Jobsa – opisuje on
m.in. ostatnie chwile jego życia, pożegnanie z bliskimi, ceremonię pogrzebową i to, jak odejście Steve’a uczcili jego przyjaciele. Jest to zatem naturalne zwieńczenie biografii, zapewniające jej
kompletność.
Druga zmiana w stosunku do pierwotnej edycji dotyczy już samego wyglądu książki. Z rynku znika wydanie w miękkiej oprawie – od tej pory tytuł będzie sprzedawany wyłącznie w oprawie twardej z obwolutą. Zmieniło się też zdjęcie Steve’a Jobsa na okładce – obecnie
widnieje na niej młody Jobs. Fotografia Normana Seeffa z 1984 roku zastąpiła tę z roku 2006, autorstwa
Alberta Watsona.
Wychodząc naprzeciw potrzebom tych czytelników, którzy na okładce biografii preferują zdjęcie dojrzałego Jobsa, które stało się już powszechnie rozpoznawaną ikoną, wydawnictwo Insignis postanowiło
zmienić oklejkę oprawy twardej, zastępując dotychczasową imitację płótna zadrukiem z grafiką pierwotnego wydania. Po zdjęciu obwoluty czytelnik otrzymuje książkę z okładką poprzedniej edycji. Z jedną
różnicą: zarówno obwolutę, jak i oklejkę nowego wydania, mimo że nadal są w skali szarości, wydrukowano w czterech przebiegach CMYK i pokryto bardzo przyjemną w dotyku i elegancką folią soft touch.
Dzięki tym zabiegom okładka nowego wydania stała się głębsza i intensywniejsza, co niewątpliwie znacząco polepszyło wygląd książki. Nie sposób również nie zauważyć, że zdjęciu młodego Jobsa na obwolucie i dojrzałego na oklejce twardej oprawy można przypisać również pewien symboliczny charakter.
Jeśli zaś chodzi o wydanie e-bookowe biografii Steve’a Jobsa, to wszyscy dotychczasowi właściciele tego
tytułu w wersji elektronicznej wejdą w posiadanie nowej edycji bezpłatnie. Wydawca rozsyła właśnie do
polskich dystrybutorów e-booków zaktualizowaną wersję.
W obsługiwanej bezpośrednio przez siebie księgarni iBookstore wydawnictwo Insignis wymieniło już pliki
z książką. Wystarczy zatem usunąć ze swojej biblioteki dotychczasową książkę i pobrać ją ponownie z iBooks.
Aktualizacja na innych platformach przebiegnie podobnie.
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TERAZ WSZYSTKO JEST AIR, NAWET DYSKI – WD MY
PASSPORT AIR

Western Digital zaprezentował swój nowy produkt – dysk przenośny WD My Passport Air 1 TB.
Jest on wyposażony w złącze USB 3.0 oraz aluminiową, dosyć cienką obudowę. Co ważne, dysk
jest gotowy do współpracy z Makami i Time Machine zaraz po wyjęciu z pudełka.
Dysk My Passport Air 1 TB jest objęty 3-letnią ochroną gwarancyjną producenta i jest dostępny
od zaraz w sklepie internetowym WD na www.wdstore.com. W Polsce dostępny będzie w grudniu 2013 w sugerowanej cenie detalicznej 499 zł. Więcej informacji o My Passport Air znaleźć
można na stronie producenta:
http://www.wd.com/pl/products/products.aspx?id=1040
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Teraz istotna informacja dla posiadaczy Mavericksa i wcześniejszych modeli WD. Ponieważ pojawiło się sporo informacji od użytkowników dysków WD o problemach
w najnowszym systemie OSX, udało nam się dostać oficjalne stanowisko w tej sprawie – ogólnie nie ma problemu, jeśli nie korzysta się z softu WD. Ci, którzy go używają, powinni na razie go odinstalować i poczekać na aktualizację – same dyski nie
mają z tym nic wspólnego:
On October 30th, 2013 Western Digital informed registered customers of affected products via E-mail regarding reports of Western Digital and other external
HDD products experiencing data loss when updating to OS X Mavericks (10.9).
Our investigation to date has found that for a small percentage of customers
that have the WD Drive Manager, WD Raid Manager and/or WD SmartWare
software applications installed on their Mac, there can be cases of a repartition
and reformat of their Direct Attached Storage (DAS) devices without customer
acknowledgement which can result in data loss.
WD has been tracking this issue closely through our WD Forum and through our
Technical Support hotline and the occurrence rate of this event has been very
low. A specific set of conditions and timing sequences between the OS and the
WD software utilities has to occur to cause this issue. Should this event occur,
the data on the product can likely be recovered with a third party software utility if the customer stops using the device immediately after the OS X Mavericks
(10.9) upgrade. WD will be issuing updated versions of these software applications that resolve this issue.
WD strongly urges our customers to uninstall these software applications before updating to OS X Mavericks (10.9), or delay upgrading until we provide an
update to the applications. If you have already upgraded to Mavericks, WD recommends that you remove these applications and restart your computer. If you
have already upgraded to Mavericks and are experiencing difficulty in accessing
your external hard drive, please do not save anything to the drive, disconnect
the drive from your computer, and contact Western Digital Customer Service at
http://support.wdc.com/contact/.
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AUDIOTEKA+ – AUDIOBOOK PLUS E-BOOK

Audioteka.pl zaprezentowała nową usługę, a w zasadzie rozszerzenie dotychczasowej – połączenie audiobooków z e-bookami. Audioteka+ łączy audiobook z możliwością czytania
e-booków, na przykład w miejscach i momentach, kiedy nie możemy słuchać wersji audio.
Według Marcina Beme, założyciela Audioteki, nowy system będzie wdrażany na wszystkie platformy i do wszystkich tytułów z obecnej oferty – czyli ponad 4000 pozycji. System Audioteka+
ma otwarte API, dzięki czemu możliwa jest integracja Audioteki z czytnikami e-booków firm
zewnętrznych, o ile zdecydują się na taki ruch.
W pierwszej kolejności Audioteka+ rusza na Androidzie, a w szczególności na Samsungach
w sieci Plus GSM – jest specjalna promocja (4 audiobooki + gratis) oraz możliwe płacenie za audiobooki w ramach rachunku telefonicznego.
Wersja iOS będzie uruchomiona w styczniu – choć według naszych informacji już jest gotowa
i wstrzymywana tylko ze względu na promocję z Samsungiem.
Codziennie do Audioteki loguje się ok. 150 tys. aktywnych użytkowników z poziomu urządzeń
z Androidem i ok. 30 tys. z iOS. Liczby te pokazują, jak zmienia się rynek – androidowcy zaczęli
korzystać z multimedialnych możliwości swoich smartfonów.

18
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PIĘKNY „OŁÓWEK” OD TWÓRCÓW APLIKACJI PAPER

Paper jest jedną z najlepszych według nas aplikacji
do rysowania na iPadzie. Jest banalnie prosta i chyba dzięki temu taka wygodna. Ostatnio 53 design
podpisało umowę z Moleskine, dzięki której można
zamawiać szkicowniki wydrukowane w formie notesów kultowej marki.
Teraz 53 design poszło o krok dalej. Zaprezentowali rysik w formie… stolarskiego ołówka, wykonany
w drewnie. Ale nie zwykły rysik, tylko wyposażony
w Bluetooth 4.0 (ten energooszczędny), dzięki któremu możemy swobodnie rysować, trzymając rękę
na ekranie, przez co wrażenie z rysowania jest bardzo bliskie tradycyjnemu.
Ołówek wygląda genialnie. Dostępny jest w dwóch
wersjach kolorystycznych – drewnianej i grafitowej.
Z czego ta pierwsza kosztuje 59 USD i ma wbudowany magnes, który w praktyczny sposób umożliwia „przyklejenie” naszego ołówka do Smart Coveru. Wersja grafitowa kosztuje 49 USD.
Niestety na razie wysyłka ma zacząć się tylko do
Kanady i USA. Kiedy będzie dostępna na cały świat,
a przede wszystkim w Polsce, jeszcze nie wiadomo
– można zapisać się do ich newslettera, aby otrzymać informacje z pierwszej ręki.
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PUMA SOUNDCHUCK – BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK
Soundchuck to jedyny w swoim rodzaju głośnik bezprzewodowy Bluetooth, wyposażony w specjalną obudowę odporną
na wstrząsy i niekorzystne warunki pogodowe. Wbudowana bateria oraz dwukanałowy wzmacniacz stereo pozwalają na
odtwarzanie muzyki w niespotykanej dotąd jakości, nawet przez 6 godzin. Puma
Soundchuck posiada w sumie aż 4 głośniki, których można używać również do rozmawiania przez telefon, wykorzystując
w tym celu bezprzewodowe połączenie ze
smartfonem Apple lub Android oraz zintegrowany mikrofon. Obie części obudowy można połączyć
ze sobą przy pomocy magnetycznych zaczepów lub używać ich w dowolnym położeniu na ziemi
lub w powietrzu. Głośnik ładowany jest przez USB i można go też podłączyć do dowolnego urządzenia wyposażonego w gniazdo 3,5 mm (odpowiednie kable znajdują się w zestawie).
Cena: 429 zł										www.pumasoundchuck.com

AKTUALIZACJA MICROSOFT OFFICE 14.3.9
W microsoftowych automatycznych aktualizacjach
znajdziecie nowy service pack do Office 2011. Naprawia on m.in. problem, jaki wystąpił z Wordem
w Mavericks.
Jeśli zastosowaliście naszą metodę naprawienia
Worda, warto przed instalacją aktualizacji ponownie zmienić nazwę katalogu z „en.proj” na „pl.proj”.
Paczka ma 115,2 MB.
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APPLE PRZYWRÓCI USUNIĘTE FUNKCJE PAKIETU IWORK
Nowa odsłona pakietu biurowego iWork na OS X wprowadziła wiele uproszczeń. Wraz z nimi,
z niewiadomych przyczyn, wyrzucono również wiele przydatnych funkcji. Apple ogłosiło, że
w ciągu najbliższych sześciu miesięcy przywróci część z nich.
iWork spotkał się z chłodnym przyjęciem użytkowników. Usunięto z niego tak podstawowe
funkcje jak eksport pliku do RTF, automatyczne uzupełnianie komórek czy też dostosowywanie
paska narzędzi. Zniknęły również liczne skróty klawiszowe. Apple zapowiedziało sukcesywne
dodawanie tych rzeczy do iWorka, szczegółowa lista planowanych zmian wygląda następująco:
Pages

Numbers

• dostosowywanie paska narzędzi

• dostosowywanie paska narzędzi

• poprzeczna linijka

• ulepszone powiększanie i umieszczanie okien

• ulepszone wyrównywanie elementów

• sortowanie według zakresu

• ulepszone umieszczanie obiektów

• automatyczne uzupełnianie komórek

• import komórek z obrazami

• nagłówki i stopki stron

• ulepszony licznik słów

• ulepszone wsparcie AppleScript

• skróty klawiszowe dla stylów
• zarządzanie stronami i sekcjami poprzez 		
widok miniatur

Keynote
• dostosowywanie paska narzędzi
• przywrócenie starych efektów przejść
• ulepszony widok prezentera
• ulepszone wsparcie AppleScript

Nadal nie jest to pełne przywrócenie funkcjonalności poprzedniej edycji, jednak wymienione
zmiany na pewno wyjdą pakietowi na dobre. Jeżeli zaktualizowaliście iWorka i chcecie powrócić do starszych wersji programów, powinniście wejść do katalogu Programy i odnaleźć w nim
kolejny katalog, nazwany iWork ’09. Znajdują się w nim aplikacje poprzedniej wersji pakietu.
Nowy iWork wymaga konwersji starszych dokumentów do nowego formatu. Jeżeli chcecie ponownie korzystać z nich w poprzedniej wersji pakietu, możecie otworzyć plik w nowym Pages,
Numbers lub Keynote, a następnie z paska statusu wybrać: Plik → Przywróć do. Teraz wystarczy
wybrać wersję dokumentu. Drugim sposobem jest wyeksportowanie pliku do formatu iWork
’09 (Plik -> Eksportuj do).
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SKÓRZANE RĘKAWICZKI OD MUJJO
Za oknem zaczyna się robić depresyjnie. Rano ciemno, po południu ciemno, pada deszcz, a najpewniej zaraz będzie jeszcze zimno i spadnie śnieg. Na domiar złego będzie trzeba znów nosem obsługiwać nasze iUrządzenia… No, niezupełnie. Są firmy, które pamiętają o nadchodzącej porze roku
i dbając o nasze nosy, zaopatrują nas w niezbędne akcesoria. Taką firmą jest między innymi Mujjo,
która niedawno zaprezentowała nową kolekcję skórzanych rękawiczek do obsługi iUrządzeń.
Leather Crochet Touchscreen Gloves to rękawiczki, które łączą w sobie piękny wygląd i funkcjonalność. Ich głównymi składnikami są skóra jagnięca z Etiopii oraz egipska bawełna w unikalnym
wzorze. Ta pierwsza znajduje się na całej wewnętrznej stronie dłoni oraz w postaci pasków w innych miejscach. W połączeniu z bawełną tworzą piękny design, który według producenta powstał
dzięki zbalansowaniu efektywności, estetyki oraz doświadczenia w pracy z ekranami dotykowymi. A dzięki zastosowaniu rewolucyjnych metod nanotechnologicznych podszyte skórą rękawiczki działają niezależnie od ludzkiej skóry, co pozwoliło na zastosowanie dodatkowej wewnętrznej
podszewki izolacyjnej, dzięki czemu możemy mieć pewność, że ręce nam nie zmarzną.
Po raz pierwszy w swojej ofercie Mujjo przygotowało również specjalną serię rękawiczek dla kobiet. Wykonane z tych samych materiałów, co wersja dla mężczyzn, przystosowane są do wysmukłych i delikatnych kobiecych rąk. A w odróżnieniu od wyżej wspomnianych te mają kciuki całkowicie wykonane ze skóry.
Oba rodzaje rękawiczek dostępne są w różnych rozmiarach i czarnym kolorze. Ich cena to niemałe
378,49 zł. Jednak znając produkty firmy Mujjo można być pewnym, że za tę kwotę otrzymamy naprawdę wyśmienity produkt!
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MYTAXI 5.0
NOWA ODSŁONA APLIKACJI
Dzięki możliwościom, jakie oferują
smartfony, zamówienie taksówki nie
musi ograniczyć się do wybrania numeru i podania adresu. Aplikacja mytaxi pozwala na znacznie więcej możliwości konfiguracji kursu, a w nowej
odsłonie zyskała również bardzo przejrzysty interfejs.
O mytaxi pisaliśmy już w majowym
wydaniu iMagazine. Nowa wersja aplikacji została odświeżona wizualnie,
dzięki czemu lepiej wpasowuje się w stylistykę iOS 7. Interfejs został uproszczony, co zwiększyło
jego czytelność. Program pozwala na zamówienie kursu na określony adres oraz godzinę, ponadto możliwe jest dostosowanie przejazdu do własnych potrzeb. W opcjach znalazła się między innymi stawka za kilometr, przewóz zwierząt, dojazd na lotnisko czy też przejazd kurierski.
Na mapie pokazywane są najbliższe taksówki, dostępny jest też podgląd ruchu zamówionego
pojazdu, wraz z danymi kierowcy oraz modelem samochodu. Program posiada również możliwość płatności za przejazd za pośrednictwem aplikacji. Zmiany w aplikacji szczegółowo przedstawia poniższe wideo.
Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na wszystkich urządzeniach z iOS.

Aktualizacje
Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje dla komputerów Apple:
• Digital Camera RAW Compatibility 5.01, 6,66 MB
• MacBook Pro Retina EFI Update v1.2, 5,22 MB
• MacBook Pro Retina EFI Update v1.3, 4,64 MB
• Mail Update for Mavericks, 32,46 MB
• iOS 7.0.4
• iOS 6.1.5 (dla iPod Touch 4G)
• Aperture 3.5.1

Użyteczna rada
polub nas

facebook.com/imagazinepl

Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić
back-up danych.
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TP-LINK TD-W8980
DWUZAKRESOWY ROUTER ALL-IN-ONE
TP-LINK rozszerzył ofertę urządzeń wyposażonych w modem ADSL+ o nowy model oferujący bezprzewodowe przesyłanie danych w dwóch zakresach częstotliwości - 2,4 oraz
5 GHz. Użytkownicy otrzymują do dyspozycji w pełni funkcjonalny, czteroportowy przełącznik gigabitowy oraz możliwość podłączenia zewnętrznych drukarek lub pamięci masowych do dwóch wbudowanych portów USB 2.0. Dzięki temu najnowszy produkt TP-LINK spełnia funkcje kilku urządzeń - modemu ADSL2+, routera NAT, 4-portowego
przełącznika oraz bezprzewodowego punktu dostępowego, zamkniętych w jednej eleganckiej obudowie. Co istotne, dzięki możliwości skonfigurowania jednego z portów
LAN jako portu WAN, router może być stosowany przy wszelkiego rodzaju łączach xDSL
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lub w lokalnych sieciach osiedlowych. Zatem
zmiana dostawcy łącza nie pociąga za sobą konieczności zmiany routera.
TD-W8980 to router bezprzewodowy pozwalający na jednoczesne przesyłanie danych
w dwóch zakresach częstotliwości - 2.4 GHz
i 5 GHz (sumaryczna przepustowość do
600 Mb/s). Rozwiązanie takie umożliwia optymalne wykorzystanie sieci – procesy i zadania nie wymagające wysokiej przepustowości
przyporządkowane są do pasma 2,4 GHz, natomiast strumieniowanie materiałów wideo w jakości HD, gry online czy przesyłanie dużych
plików odbywa się w zakresie 5 GHz. Oprócz
wysokiej wydajności TD-W8980 gwarantuje
także stabilny i mocny sygnał bezprzewodowy,
za który odpowiada aż pięć niezależnych anten – trzy zewnętrzne o uzysku 5 dBi oraz dwie
wewnętrzne o uzysku 3.5 dBi. Dodatkowo TDW8980 posiada wbudowany przełącznik gigabitowy, dzięki któremu możliwe jest zbudowanie bardzo wydajnej sieci LAN.
TD-W8980 wyposażony został w dwa porty
USB 2.0, dzięki którym użytkownicy mogą udostępniać drukarki, dane oraz multimedia w ramach sieci LAN oraz, przy użyciu funkcji serwera FTP, przez Internet. Router zapewnia pełne
wsparcie dla standardu IPv6.
TP-LINK TD-W8980 objęty jest 24-miesięcznym
okresem gwarancyjnym.
Model ten dostępny jest w sprzedaży sugerowanej cenie 399 zł brutto.
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MOBILE CENTRAL EUROPE
UNIKALNA KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA
PROGRAMISTÓW URZĄDZEŃ MOBILNYCH
Kilkunastu liderów technologii w dziedzinie aplikacji mobilnych z Ameryki Północnej i Europy
Zachodniej weźmie udział w unikalnej konferencji szkoleniowej Mobile Central Europe, która
odbędzie się 11 stycznia 2014 r. w Warszawie. Zagraniczni eksperci podzielą się z polskimi inżynierami i programistami praktyczną wiedzą na temat tworzenia aplikacji mobilnych.
W konferencji wezmą udział inżynierowie z Ameryki Północnej i Europy Zachodniej współpracujący z największymi graczami na światowym rynku. Goście podzielą się wiedzą na temat
programowania aplikacji pracujących m.in. pod kontrolą systemów iOS i Android, a także najnowszym trendom - interakcji innych urządzeń (tzw. Internet of Things) z telefonami komórkowymi. W programie są też wystąpienia poświęcone najnowszym trendom z zakresu designu
aplikacji i interakcji oprogramowania z użytkownikami.
Dzień przed Mobile Central Europe, 10 stycznia 2014 r., odbędzie się tzw. hackaton, czyli sesja
programowania urządzeń współpracujących z telefonami komórkowymi, np. czujników, komputerów wszywanych w ubranie czy Google Glass.
– Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących tworzenia aplikacji mobilnych na
niespotykaną dotąd w naszym kraju skalę – mówi Jarosław Potiuk, reprezentujący zespół Mobile Central Europe. – Polscy inżynierowie i programiści będą mogli wymienić doświadczenia ze specjalistami klasy światowej. Dotąd było to możliwe jedynie daleko poza granicami kraju, a nawet poza Europą. W efekcie na konferencję zgłaszają się programiści z Niemiec, Ukrainy
i państw nadbałtyckich – dodaje Jarosław Potiuk.
Więcej: mobilecentraleurope.com
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APPLE DLA KAŻDEGO
NIE TYLKO RESELLERZY I ALLEGRO!
W świecie IT niewiele jest firm, których premiery budzą ogromne emocje i kontrowersje.
Na ich czele od samego początku stoi Apple, którego prezentacja nowych modeli staje się
rokrocznie największym i najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem branży technologicznej. Wraz z kolejną premierą w użytkownikach Apple rośnie silna potrzeba wymiany starego sprzętu na nowy.

Zabójcze ceny!
Choć gigant z Cupertino nigdy nie słynął z budżetowych rozwiązań, każdy jego produkt
bije rekordy sprzedaży. Jak to możliwe? Poza zwiększającym się rynkiem konsumenckim
coraz prężniej rozwija się handel używaną elektroniką. Posiadacze poprzednich generacji iUrządzeń dziś, chętniej niż kiedykolwiek, decydują się na szybką sprzedaż swojego
sprzętu i wymianę na nowszy egzemplarz. Takie zachowanie popłaca; nowy model potrafi kosztować nawet ponad średnią krajową pensję, a sprzedając jego poprzednika, łatwo
zyskuje się sposób pieniądze na pokrycie znacznej części planowanego wydatku.
Aukcje i co jeszcze?
Najpopularniejszym rozwiązaniem są oczywiście tradycyjne portale aukcyjne. Miejsca będące rajem dla kupujących okazywały się jednak nieraz zmorą dla drugiej strony. Wystawione na licytacje przedmioty potrafiły „wisieć” tygodniami w serwisie, nie budząc żadnego zainteresowania. Brakowało na naszym rynku prostej platformy oferującej skup
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produktów, a zarazem nienarażającej sprzedawców na dodatkowe koszty związane z prowizją lub transportem.

Unikatowy model działania
W tym miejscu, w odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników, powstał serwis mBazaar.pl. Jego ideą jest maksymalne ułatwienie klientom dostępu do ich ulubionej marki, a także ugruntowanie pozycji Apple w Polsce. Dylematy użytkowników „jabłka” związane z decyzją, czy sprzedać swój telefon lub tablet, by zastąpić go nowszą generacją,
mogą zniknąć raz na zawsze. Już teraz, bez wychodzenia z domu i bez żadnych problemów, są oni w stanie wycenić swój egzemplarz w ciągu kilku minut. Wystarczy podać numer seryjny urządzenia (identyfikujący wiek i parametry techniczne sprzętu) oraz udzielić
odpowiedzi na kilka pytań odnoszących się do jego stanu fizycznego. Dodatkowo niedługo uruchomiona zostanie gałąź sprzedaży używanych urządzeń, która pozwoli na równie
szybki zakup czy wymianę sprzętu.

Gwarancja braku ryzyka!
W internecie nietrudno upolować okazję. Miłośnicy wszelkiego typu gadżetów, nie tylko
tych z owocem na obudowie, przeszukują sieć w poszukiwaniu wyjątkowo tanich ofert,

31

/ AKTUALNOŚCI /

32

które niestety coraz częściej okazują się nieuczciwe. System weryfikacji sprzedającego na
podstawie wystawionych mu komentarzy nie
gwarantuje stuprocentowej pewności. Choć niska cena jest często najważniejszym argumentem decydującym o zakupie, świadomi klienci wolą nie ulegać pokusie. To właśnie z tego
powodu serwis mBazaar.pl zdecydował się na
kooperację tylko z zaufanymi partnerami. By
jednak nie robić z bezpieczeństwa pustego sloganu, na platformie wykorzystano najnowsze
systemy ochrony transakcji oraz postawiono na
ścisłą współpracę z policją, ograniczając tym
samym ryzyko obrotu sprzętem nielegalnego
pochodzenia.
Rosnące potrzeby konsumentów zmuszają przedsiębiorców do wprowadzania zmian
w swoich modelach biznesowych. Dynamicznie rozwijający się rynek technologii nie pozwala jednoznacznie w chwili zakupu sprzętu
ocenić, na jak długo nam on posłuży. Dlatego
w 2013 roku z inicjatywy grona bliskich znajomych z wieloletnim doświadczeniem sprzedażowym powstała firma mBazaar Polska, pozwalająca na bezproblemowy obrót elektroniką
użytkową z Cupertino. Bez względu na to, czy
naszym celem jest sprzedaż starego sprzętu, zakup czy chęć wymiany na nowy, wszystko sprowadzono tu do jednego, nadrzędnego celu
– prostoty działania.
Kontakt dla mediów: 730 700 330 |
kontakt@mbazaar.pl | www.mbazaar.pl

B&O PLAY by BANG & OLUFSEN

/ salonu
/ IFA2013
/  konkur2013 NR
10 udział
Wejdź do naszego
i weź
w naszym
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sie, aby wygrać wspaniałe nagrody B&O PLAY! Gdy już tu
będziesz, koniecznie posłuchaj niezwykłych produktów
B&O PLAY!
Więcej informacji online: BEOPLAY.COM

H6

Wesołych
Świąt

Beolit 12

Bang & Olufsen Sadyba I Limanowskiego 11M I 02-943 Warszawa
Tel: 22 842 40 55
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ŚWIĄTECZNY KATALOG

APPLE

DOMINIK ŁADA I NORBERT CAŁA

Wyznaję zasadę, że lepiej dawać niż brać oraz że daję to, co sam chciałbym otrzymać. Dlatego
nigdy nikt nie otrzyma w prezencie ode mnie rękodzieła z gliny, ciepłych skarpetek lub perfum
z promocji w aptece. Zawsze za to możecie liczyć na coś od Apple, prezenty z tym logo
gwarantują jedno – będą trafione.
iPod shuffle, iPad mini lub, jeśli macie platynową kartę kredytową, to nowy Mac Pro. Cokolwiek
wybierzecie z poniższej listy i podarujecie komuś bliskiemu, macie gwarancję, że ich ucieszy
i będzie towarzyszyło na co dzień. Co zaś bardziej cieszy darczyńcę niż prezent, którego
obdarowana osoba stale używa? (NC)
Wszystkie prezentowane produkty Apple kupicie w iSpace. Klikając w przycisk przy
poszczególnych produktach przeniesiecie się bezpośrednio do sklepu internetowego.
Zapraszamy też do stacjonarnych sklepów iSpace w Warszawie na Nowym Świecie 45
i w Alei Krakowskiej 244, oraz w Rzeszowie na ul. Piłsudskiego 44.
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• Czas pracy na baterii: 9-12 godzin
• karta Wi-Fi w standardzie 802.11ac

Macbook Air

• Waga 1,08 kg 11" i 1,36 kg 13"
• Wyświetlacz LED o przekątnej 11" lub
13"
• Obudowa aluminiowa

Mobilność w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Supercienki komputer przenośny. Jest to propozycja dla ludzi w biegu, dla których nie jest najważniejsza wydajność, tylko rozmiar i waga. Najcieńszy komputer na rynku. Idealne narzędzie

Cena: 4399 zł (1,3, 128 GB SSD, 11");

do pisania tekstów czy pracy w internecie. Niestety jego roz-

5299 zł (1,3, 256 GB SSD, 11"), 4899 zł

miary powodują, że nie ma wbudowanego napędu optyczne-

(1,3, 128 GB SSD, 13"), 5699 zł (1,3,

go. Najnowsze wersje Airów mają po 2 złącza USB 3.0, przez co

256 GB SSD, 13")

ten komputer jest wyjątkowo wszechstronny. Od pecetowych
ultrabooków odróżnia go przede wszystkim jakość wykonania, aluminium oraz podświetlany LED-owy ekran w dwóch
rozmiarach – 11" i 13". Do tego podświetlana pełnowymiarowa klawiatura, głośniki stereo oraz złącze Thunderbolt. Tego-

DO KUPIENIA W:

roczne modele z procesorami Haswell pracują nawet powyżej 12 godzin na baterii – świetny wynik, chyba najlepszy na
rynku.
- Macbook Air dostępny jest teraz z procesorami Intel Core i5
1,3 i 1,7 GHz, 4-8 GB RAM, 128-512 GB HDD SSD, grafika to Intel
HD 5000, na zamówienie można mieć wersję z procesorem i7
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• Procesor i5 2,5/i7 2,9 13,3"
• Pamięć 4/8 GB (max. 8 GB, a nieofcjalnie 16 GB)
• Czas pracy na baterii: 7 godzin
• Waga 13,3": 2,04 kg
• Wyświetlacz LED o przekątnej 13,3"

Macbook Pro
Klasyczny Macbook Pro odchodzi do lamusa. W ofercie pozostał już tylko jeden model 13" (model 2012). Jest to w tej chwili ostatni i jedyny komputer w ofercie Apple posiadający jesz-

• Obudowa aluminiowa Unibody

cze napęd optyczny SuperDrive i klasyczny HDD (z opcją

Cena: od 5199 zł (13,3" 2,5 GHz)

płyty CD/DVD, a nie chcesz nosić ze sobą zewnętrznego na-

SSD). Tak że jeśli nadal potrzebujesz być mobilny i nagrywać
pędu, to produkt dla Ciebie. Należy pamiętać, że niestety
ekran ma bardzo niską jak na dzisiejsze warunki rozdzielczość
– 1280×800. Ma wbudowaną baterię, realnie zdolną nawet do
7 godzin pracy bez zasilania. Złącze Thunderbolt daje prędkość pracy z urządzeniami peryferyjnymi, jakiej wcześniej nie

DO KUPIENIA W:

znałeś. Dodatkowo wprowadzone złącza USB 3.0 i jeden FireWire 800 czynią go bardzo wszechstronnym. Za grafikę odpowiada karta Intel HD 4000. Zaletą tego komputera jest możliwość samodzielnej wymiany RAM (maksymalnie, nieoficjalnie
do 16 GB) oraz dysku na dowolny w rozmiarze 2,5".
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• Procesor i5 2,4, 2,6/i7 2,8 13,3"; i7
2,0/2,3/2,6 15,4"
• Pamięć 8 GB (max. 16 GB)
• Czas pracy na baterii: 9 godzin
• Waga 13,3" 1,6 kg; 15,4" 2,02 kg
• Wyświetlacz LED o przekątnej
13,3/15,4 cali
• Obudowa aluminiowa Unibody
Cena: od 5799 zł (13,3" 2,4 GHz) do
11 399 zł (15,4" i7 2,3 GHz)

Macbook Pro Retina
Jeśli macie grubszy portfel, choć nie aż taki jak rok temu, nie
zależy Wam na napędzie optycznym i możliwości samodzielnego rozbudowywania komputera, a najważniejsze są dla
Was mobilność oraz świetny ekran, to zastanówcie się nad
najnowszymi Macbookami Pro z ekranem Retina. W tym roku
do Macbooków z ekranem Retina trafiły procesowy Haswell
oraz karty graficzne Iris. Tutaj nie mamy żadnych kompromisów jeśli chodzi o jakość ekranu. Czysta rewelacja. Waga
– nieco ponad 1,5 kg za 13,3" oraz 2 kg za 15,4" robi wrażenie.
Poza tym dwa złącza Thunderbolt, czytnik SD, USB 3.0, HDMi.

DO KUPIENIA W:

Wszystko czego potrzeba dla mobilnego profesjonalisty.
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• Procesor Intel Core i5 2,9 GHz do i7
3,5 GHz (w wersji na zamówienie)

iMac

• Grafika Intel IrisPro / NVIDIA GT750M/
GT755M/GT775M

Komputer dla domu. Idealny. Ekran panoramiczny po raz

• Pamięć 8 GB (max. 32 GB)

pierwszy w proporcji 16:9. Ekran podświetlany LED-owo. Dwa

• Dysk 1 TB

rozmiary 21,5" oraz 27". Większy może służyć jako… zewnętrz-

• Waga 21,5" 5,68 kg; 27" 9,54 kg (dużo

ny monitor. Czyli dwa w jednym – kolejny powód, aby ku-

lżej niż poprzedni model)
• Wyświetlacz LED o proporcjach 16:9
i przekątnej 21,5 i 27 cali

pić go w prezencie świątecznym. iMaki są wyjątkowo cienkie – w najcieńszym miejscu mają tylko 5 mm. W zestawie
znajdziecie bezprzewodową klawiaturę oraz magiczną mysz.
Komputer iMac to niesamowicie wydajna maszyna, któ-

Cena: od 5999 zł (21,5" i5 2,7 GHz)

ra spokojnie może już zastępować Maca Pro. Możliwość za-

do 8999 zł (27" i5 3,4 GHz)

instalowania aż 16 GB RAM czyni z niego prawdziwego woła
roboczego.

DO KUPIENIA W:
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• Procesor od 4-rdzeniowego Xeon E5
3,7 GHz do…

Mac Pro

• Grafika AMD FirePro D300 – D700
• Pamięć max. 64 GB

Wreszcie jest. Król jest teraz czarny i w formie walca. Niesa-

• Dysk SSD 256 GB i możliwość pod-

mowita moc, w niesamowitym wydaniu. Czekaliśmy dosyć

łączenia dowolnej wielkości przez

długo, ale wreszcie jest, tzn. mamy nadzieję, że jak będziecie

nowe złącze Thunderbolt2

czytać ten poradnik, to już będzie, bo gdy piszemy te słowa,
to w sklepie nadal widnieje „Dostępny w grudniu”. Najpotęż-

Cena: od 13 299 zł do …

niejsza maszyna dla profesjonalistów. 4 lub 12 rdzeni w standardzie. Szczyt ergonomii i genialnej myśli projektantów.
Idealny porządek w środku maszyny i rozwiązania nigdzie

DO KUPIENIA W:

niespotykane. Jesteś profesjonalnym grafikiem, muzykiem
lub filmowcem, to powinieneś mieć taki komputer. Jeszcze
go nie masz? Już niedługo gwiazdka… Piękny, prawda?
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Mac mini
Najmniejszy członek rodziny Mac nie doczekał się tym roku
uaktualnienia. Pozostaje nadal jedynym modelem, poza profesjonalnym Mac Pro, którego można podłączyć do jakiegokolwiek monitora, myszki i klawiatury – dla wielu to najprostsza i najtańsza metoda przejścia na OS X, która jednocześnie
umożliwia powolny upgrade pozostałych urządzeń peryferyjnych. Mac mini ma aż 4 złącza USB 3.0, jeden Thunderbolt,
HDMI, SDXC i ethernet oraz jeden FireWire 800.
Dane techniczne:
Procesor: Intel Core i5 Ivy Bridge dual-core 2,5 GHz (Turbo
Boost do 3,1 GHz) lub Core i5 Ivy Bridge quad-core 2,3 GHz
(Turbo Boost do 3,3 GHz) Pamięć: 4 GB, 1600 MHz, DDR3 Dysk:
Cena: od 2699 do 3599 zł,

500 GB HDD 5400 rpm lub 1 TB HDD 5400 rpm Wymiary: 19,7

4499 zł (server)

× 19,7 × 3,6 cm (szer. × gł. × wys.) Waga: 1,22 kg Układ graficzny: Intel HD 4000 Złącza:

DO KUPIENIA W:

• Thunderbolt
• cztery USB 3.0
• HDMI
• 3,5 mm słuchawkowe
• czytnik kart SDXC
• FireWire 800
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• Pamięć 16 GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 30

iPod nano

godzin
• Wymiary 76,5 × 39,6 × 5,4 mm

iPod nano siódmej generacji to idealny prezent pod choinkę. Ta

• Waga 31 g

generacja kształtem nawiązuje do pierwszych generacji nano,

• Panoramiczny wyświetlacz TFT

jest bowiem podłużna. Sterowanie jest jednak już zupełnie inne.

o przekątnej 2,5 cala
• Kolory: czarny, srebrny, fioleto-

Nie mamy kółeczka sterującego, tylko dotykowy ekran i przycisk
Home. Ikonki na jego ekranie jako żywo przypominają te z iPho-

wy, niebieski, zielony, żółty, różowy,

ne’a, choć są okrągłe, nie kwadratowe. Niestety system operacyj-

czerwony

ny to nie iOS. Jednak samo sterowanie jest tak samo wygodne, jak
w przypadku iPhone’a. iPod zbudowany jest z aluminium, z przed-

Cena: od 729 zł

nią szklaną ścianą. Do wyboru mamy 8 kolorów, wraz ze specjalną
wersją Product RED. Z ciekawych funkcji warto wymienić interfejs
Bluetooth, dzięki któremu podłączysz bezprzewodowe słuchawki

DO KUPIENIA W:

oraz radio FM z funkcją Live Pause, która pozwala nagrywać ulubione audycje i odsłuchiwać je ponownie w wolnej chwili. iPod
nano posiada także krokomierz, który liczy Twoje kroki. Możesz
do tego dodać buty do biegania Nike+ oraz zestaw sportowy Nike
+ iPod. Dzięki temu iPod nano stanie się Twoim idealnym partnerem do ćwiczeń. Dostępny tylko w pojemności 16 GB.
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• Pamięć 160 GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 36 godzin, wideo do 6 godzin
• Wymiary 103,5 × 61,8 × 10,5 mm
• Waga 140 g
• Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem diodowym o przekątnej
2,5 cala
• Kolory: srebrny, czarny
Cena: 1129 zł

DO KUPIENIA W:

iPod classic
iPod classic to kontynuator klasycznej linii iPodów. Ceniony
jest za niezawodność i ogromną pamięć, pozwalającą zmieścić całą bibliotekę muzyczną. Obecna wersja nie doczekała się zmian od przeszło dwóch lat. Jest jednak grupa odbiorców, która ten brak zmian bardzo sobie ceni. Podobnie
zresztą jak ogromną pamięć dyskową 160 GB i długi czas pracy bez ładowania. Duży 2,5-calowy wyświetlacz pozwala na
komfortowe oglądanie filmów i videocastów. Duża pamięć
dyskowa, doskonała jakość dźwięku i możliwość odtwarzania
bezstratnych formatów dźwiękowych powoduje, że ten iPod
równie często gości w kieszeniach fanów muzyki, jak i w profesjonalnych studiach nagraniowych.
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• Pamięć 2 GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 15
godzin
• Wymiary 29 × 31,6 × 8,7 mm

iPod shuffle
iPod shuffle, najmniejszy na świecie odtwarzacz mp3, to do-

• Waga 12,5 g

skonały upominek dla ludzi aktywnych, którzy nigdy nie

• Kolory: czarny, srebrny, fioleto-

chcą się rozstawać z muzyką. iPod shuffle przypomina mały

wy, niebieski, zielony, żółty, różowy,

znaczek pocztowy. Ma formę klipsu, który możemy przy-

czerwony

piąć do ubrania w czasie uprawiania sportów. Przednią ścianę iPoda zajmują przyciski sterujące, ale to nie jedyna me-

Cena: 219 zł

toda sterowania. Można użyć też pilota, umieszczonego na
kablu słuchawek. Shuffle jest dostępny w 8 kolorach. Pojem-

DO KUPIENIA W:

ność wbudowanej pamięci to 2 GB – niby mało, ale do biegania wystarczy. Mimo niewielkich rozmiarów iPod shuffle kryje
w sobie wiele interesujących funkcji. Jedną z nich jest VoiceOver,
dzięki której shuffle potrafi odczytać nazwę utworu, wykonawcy czy playlisty i to w ponad 20 językach, w tym polskim.
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• Pamięć 32, 64 GB
• Czas odtwarzania dźwięku do 40 godzin, wideo do 8 godzin
• Wymiary 123,4 × 58,6 × 6,2 mm
• Waga 88 g
• Wyświetlacz Retina o przekątnej
4 cale z interfejsem dotykowym
• Kolory: czarny, srebrny, różowy, żółty,
niebieski, czerwony
Cena: od 1349 do 1799 zł

iPod touch
iPod touch to doskonały prezent, który ucieszy szczególnie fanów
mulitmedialnej rozrywki. To nie tylko fantastyczny odtwarzacz muzyki, filmów, podcastów czy przeglądarka zdjęć. iPod touch to przenośna konsola do gier. Gry na iPodzie touch korzystają z wbudowanych rozwiązań, takich jak przyspieszeniomierz, obsługa gestów
Multi-Touch, interfejs Wi-Fi oraz Bluetooth. Efekty graficzne i animacje można podziwiać na 4-calowym ekranie dotykowym. Ekran jest
wyjątkowo wyraźny, bowiem został wykonany w technologii Retina
i ma rozdzielczość 1136×640 pikseli. Najnowsza wersja tego iPoda
wyposażona jest w dwie kamery. Przednia kamera może być wyko-

DO KUPIENIA W:

rzystywana do wideo rozmów w systemie FaceTime między dwoma iPodami lub między iPodem a iPhone’em lub komputerem. Tylna kamera pozwala zaś na kręcenie filmów w rozdzielczości Full HD
1080p. Dostępny w dwóch wersjach: 32 i 64 GB. Najnowsza generacja, oprócz zmiany wyświetlacza, doczekała się także 6 wersji kolorystycznych i specjalnego uchwytu na pasek.
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• Powierzchnia dotykowa Multi-Touch
• Sensor laserowy
• Połączenie Bluetooth do 10 m
• Waga 105 g
• Zasilanie dwie baterie AA

Magic mouse
W Magic Mouse Apple po raz pierwszy na świecie zastosowało technologię Multi-Touch. Obudowa myszki zachowuje się
dokładnie tak samo, jak ekran iPhone’a lub touchpad w naj-

Cena: 299 zł

nowszych MacBookach. Dzięki temu możemy np. w dowolny
sposób przesuwać obraz na ekranie gestami. Cała powierzchnia myszki jest czuła na dotyk i może być używana do sterowania kursorem. Magic Mouse ma dość nietypowy kształt,
jest bardzo płaska, co w pierwszej chwili wydaje się bardzo

DO KUPIENIA W:

niewygodnie, po dłuższej chwili jednak ręka się przyzwyczaja
i trudno potem się przestawić do używania normalnego gryzonia. Myszka komunikuje się z komputerem poprzez technologię Bluetooth, a czytnik powierzchni wyposażony jest
w sensor laserowy.
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• Liczba klawiszy 78
• Połączenie Bluetooth do 10 m
• Waga 105 g
• Zasilanie dwie baterie AA
Cena: 299 zł

Klawiatura bezprzewodowa
Bezprzewodowa klawiatura Apple to bardzo dopracowana
konstrukcja. Na tyle dopracowana, że jej nowa wersja posiada
tylko jedną zmianę – zamiast trzech baterii AAA do zasilania
używa tylko dwóch. Taka zmiana była możliwa dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu zarządzania energią. Klawiatura konsumuje energię tylko w trakcie pisania, jeśli żaden
klawisz nie jest wciskany przechodzi w tryb czuwania.
Reszta się nie zmieniła, dostajemy wiec ultracienką, aluminio-

DO KUPIENIA W:

wą klawiaturę o pełnym układzie klawiszy. Mimo że układ klawiszy jest tak samo wygodny jak w standardowej klawiaturze,
to zajmuje ona o 24 procent mniej miejsca, w porównaniu do
zwykłej konstrukcji. Jedyną jej wadą może być brak bloku numerycznego, jeśli więc jesteście księgowymi, to musicie się
zdecydować na wersję z kabelkiem.
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• Wymiary 13,13 × 13,01 cm
• Waga 140,05 g

Magic Trackpad

• Kolor srebrny
• Kształt pasujący do klawiatur Apple

Nowy Magic Trackpad to pierwszy gładzik Multi-Touch zaprojektowany do pracy z komputerami stacjonarnymi Mac. Będzie

Cena: od 299 zł

się doskonale prezentował w towarzystwie bezprzewodowej
klawiatury, bo kształtem jest bardzo do niej zbliżony. Zastosowano w nim tę samą technologię Multi-Touch, którą znajdziemy w laptopach MacBook. Tyle że jego powierzchnia pracy jest
o 80% większa niż w laptopach. Obsługuje za to kompletny zestaw gestów, oferując zupełnie nowy sposób sterowania komputerem oraz interakcji z elementami na ekranie. Przechodzenie
między stronami internetowymi przypomina teraz przerzucanie
kartek książki lub czasopisma, a przewijanie dynamiczne jest naturalniejsze. Magic Trackpad łączy się z komputerem Mac przez

DO KUPIENIA W:

bezprzewodowy interfejs Bluetooth. Moim zdaniem przypadnie do gustu głównie przeglądaczom internetu na dużych ekranach iMaków. W takim zastosowaniu Magic TrackPad sprawdzi się
znakomicie. Równie dobrze spełni swoje zadanie na zawalonym
biurku dziennikarza. Najdalej mu zaś będzie do zastąpienia tabletu lub dobrej myszki w warsztacie architekta lub grafika.
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• Niski pobór mocy w stanie bezczynności 30 miliwatów
• Ładowanie dwóch akumulatorów
naraz
• Sześć akumulatorów w standardzie
• Kolor biały
Cena: 119 zł

Ładowarka baterii Apple
Coraz więcej produktów Apple jest zasilanych z baterii AA. Takie
urządzenia jak bezprzewodowa myszka, klawiatura czy trackpad
konsumują spore ilości energii. Tutaj firma wychodzi nam naprzeciw
i wprowadza do oferty ładowarkę do akumulatorów AA. Robi to ze
znaną sobie dużą elegancją w formie (bardzo mała i podobna do innych produktów Apple) oraz z ekologicznym podejściem. Ta ładowarka baterii wyznacza nowy standard branżowy: charakteryzuje się
najniższym poborem mocy w stanie bezczynności, spośród wszystkich podobnych ładowarek dostępnych na rynku. Większość z nich
pobiera energię nawet wtedy, gdy baterie zostały całkowicie naładowane. Ta ładowarka baterii wykrywa zakończenie ładowania i automatycznie redukuje pobór mocy. W komplecie z tym produktem
dostaniemy również 6 akumulatorów skonstruowanych w taki spo-

DO KUPIENIA W:

sób, aby zachowywały dużą pojemność po setkach cykli ładowania,
dzięki czemu już nigdy nie będziemy musieli się martwić, że zabraknie nam nagle prądu w klawiaturze czy myszce. Oczywiście te akumulatory będziemy mogli wykorzystać w dowolnym urządzeniu, tak
samo jak będziemy mogli w niej ładować baterie (akumulatory) AA
NiMH innych firm.
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• Częstotliwość jednocześnie 2,4 GHz i 5 GHz
• Protokoły sieci bezprzewodowej IEEE

AirPort Extreme

802.11a/b/g/n/ac
• Jeden port WAN Gigabit Ethernet do

Wszystkie komputery Mac mają wbudowaną kartę sieci bez-

podłączenia modemu DSL lub mo-

przewodowej, naturalny więc jest właśnie ten rodzaj połącze-

demu sieci telewizji kablowej

nia. Najlepiej do zbudowania takiej sieci wykorzystać AirPort

• Trzy porty LAN Gigabit Ethernet do

Extreme. Najnowsza jego wersja pracuje teraz jednocześnie

podłączania komputerów lub urzą-

w zakresach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz i obsługuje stan-

dzeń sieciowych

dard 802.11ac, zapewniając jeszcze lepszą wydajność i zasięg.

• Port USB 2.0 do podłączania drukarki

Niektóre urządzenia jak np. iPhone i iPod touch zgodne są ze

USB lub zewnętrznego dysku twar-

standardem 802.11b/g i pracują w zakresie 2,4 GHz. Inne nato-

dego USB

miast korzystają z pasma 2,4 GHz lub szybszego 5 GHz, jak np.

Cena: 879 zł

DO KUPIENIA W:

najnowsze komputery Mac zgodne ze standardem 802.11ac.
Dodatkowe złącze USB pozwoli na współużytkowanie dysku twardego, do którego będą mieli bezprzewodowy dostęp
wszyscy użytkownicy sieci oraz, co jest nowością, zdalni użytkownicy za pośrednictwem internetu. Zamiast dysku, do złącza USB możemy podłączyć drukarkę, aby korzystać z niej
z dowolnego pomieszczenia w domu.
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• Częstotliwość pracy 2,4 GHz
• Protokoły sieci bezprzewodowej IEEE

AirPort Express

802.11a/b/g/n
• Jeden port Ethernet 10/100 do DSL,

AirPort Express to niedroga stacja bazowa dostępna z szybkim stan-

modemu lub istniejących sieci

dardem 802.11n. Dzięki niej będziemy mogli zbudować domową sieć

Ethernet

Wi-Fi i udostępniać internet. Jest przy tym tak mała, że bez problemu

• Port USB do podłączania drukarki
USB5
• Gniazdo mini jack audio 3,5 mm do
przesyłania sygnału dźwiękowego
• Wbudowany zasilacz

zabierzemy ją na przykład do domku letniskowego. Z sieci bezprzewodowej utworzonej przy pomocy AirPort Expressu będzie mogło
korzystać nawet 10 użytkowników. Wbudowany port USB pozwoli na podłączenie drukarki, która od tej pory stanie się wspólną drukarką dla wszystkich komputerów w domu. Rozwiązanie AirTunes,
czyli streaming muzyki, zastosowane w tym urządzeniu, pozwala na

Cena: 399 zł

słuchanie muzyki z iTunes w dowolnym miejscu w mieszkaniu. Wystarczy podłączyć stację bazową AirPort Express do gniazdka elek-

DO KUPIENIA W:

trycznego w pobliżu głośników, a potem podłączyć głośniki przewodem audio. W programie iTunes możesz wybrać zestaw głośnikowy,
na którym ma być odtwarzana muzyka. Co więcej, posiadając iPhone’a lub iPoda touch, możesz używać go do sterowania swoją biblioteką iTunes z dowolnego pomieszczenia w swoim domu. Wystarczy
pobrać bezpłatny program Remote z App Store.
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• Dysk twardy 2 TB lub 3 TB
• Częstotliwość jednocześnie 2,4 GHz i 5 GHz

Time Capsule

• Protokoły sieci bezprzewodowej IEEE
802.11a/b/g/n/ac
• Jeden port WAN Gigabit Ethernet do

Jeśli jeden port w AirPort Extreme Wam nie wystarcza, bo
chcielibyście podłączyć zarówno dysk twardy, jak i drukar-

podłączenia modemu DSL lub mo-

kę, to musicie pomyśleć o Time Capsule. To rewolucyjne urzą-

demu sieci telewizji kablowej

dzenie do tworzenia kopii zapasowych, które drogą bez-

• Trzy porty LAN Gigabit Ethernet do

przewodową współpracuje z Time Machine w systemie Mac

podłączania komputerów lub urzą-

OS X Leopard. Automatycznie kopiuje wszystkie dane, więc

dzeń sieciowych

nie musisz już obawiać się, że stracisz wszystkie cenne doku-

• Port USB 2.0 do podłączania drukarki

menty zebrane na swoich komputerach. Jednocześnie Time

USB lub zewnętrznego dysku twar-

Capsule spełnia wszystkie funkcje AirPort Extreme. Tak wiec

dego USB

jest to stacja bazowa Wi-Fi 802.11ac, pracująca jednocześnie

Cena: od 1299 do 1699 zł

w dwóch zakresach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, zapewniając maksymalną wydajność i zasięg sieci wszystkim Twoim

DO KUPIENIA W:

urządzeniom Wi-Fi. Urządzenie występuje w dwóch wariantach – o pojemności 2 TB lub 3 TB. Tak ogromna powierzchnia
dyskowa wystarczy do zmagazynowania danych z wielu domowych komputerów.

51

/ PORADNIKI ZAKUPOWE / Świąteczny katalog Apple

• Pamięć 16, 32, 64 GB
• Czas rozmów do 10 godzin, czas czu-

iPhone 5s

wania do 250 godzin
• Czas odtwarzania dźwięku do 40 godzin, wideo do 10 godzin

iPhone’a chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, a dwa nowe modele iPhone w jednym roku – tyle szczęścia fani Apple jeszcze ni-

• Wymiary 123,8 × 58,6 × 7,6 mm

gdy nie mieli. iPhone 5s to doskonała aktualizacja poprzedniego

• Waga 112 g

modelu. Z zewnątrz praktycznie nie dopatrzymy się zmian w sto-

• Szerokoekranowy wyświetlacz Reti-

sunku do iPhone 5, a nowy model od starszego odróżnią tylko naj-

na o przekątnej 4 cala z interfejsem

więksi fani Apple. Za to w środku – duże zmiany. Znajdziemy tam

dotykowym

nowy procesor A7, czyli pierwszy 64-bitowy procesor w smartfo-

• Kolory: szary, srebrny, złoty

nach, wspomagany koprocesorem M7, rejestrującym dane z czujni-

• Cena: od 2949 zł do 3849 zł

ków ruchu. Oprócz tego, nowszy moduł kamery potrafiący kręcić

DO KUPIENIA W:

filmy slow-motion w trybie 120 kl/s oraz pierwszy raz dobrze zaimplementowany skaner odcisków palców Touch ID. Te aktualizacje
może nie są przełomem w stosunku do poprzedniej wersji, ale więcej niż zdecydowanie odświeżają ten model. Dodatkowo, jeśli chcemy się wyróżniać z tłumu, możemy nabyć model w kolorze złotym.
Osoby niegoniące za nowinkami w ofercie ciągle znajdą starszy model – iPhone 4s.
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• Pamięć 16, 32 GB
• Czas rozmów do 10 godzin, czas czu-

iPhone 5c

wania do 250 godzin
• Czas odtwarzania dźwięku do 40 godzin, wideo do 10 godzin

Drugi z modeli pokazanych w tym roku to iPhone 5c. Tym razem
mamy zupełnie nową obudowę, bowiem jest to pierwszy kolorowy

• Wymiary 124,4 × 59,2 × 8,97 mm

telefon firmy. Początkowo wszyscy myśleli, że będzie to tani model,

• Waga 132 g

jednak okazało się, że tani nie jest, choć jest plastikowy. Nie obawiaj-

• Szerokoekranowy wyświetlacz Reti-

cie się jednak, bo jest to jednak najlepiej wykonany plastikowy tele-

na o przekątnej 3,5 cala z interfejsem

fon, jaki miałem w ręku. Całość jest zwarta i bardzo porządnie wyko-

dotykowym

nana. Ten model jest jednak zdecydowanie przeznaczony dla osób

• Kolory: zielony, niebieski, żółty, różowy, biały
• Cena: od 2499 zł do 2949 zł

młodych, które chcą się wyróżnić jednym z pięciu kolorów: zielonym,

DO KUPIENIA W:

to kropka w kropkę iPhone 5 z szybkim procesorem A6, świetnym

niebieskim, żółtym, różowym i białym. Mimo że jest to plastikowy
iPhone, to nie musicie się jednak obawiać o jego możliwości. Środek
ekranem oraz rewelacyjnym aparatem 8 Mpix. Wyposażenie i kolorowe obudowy sprawiają, że jest to najlepszy smartfon dla młodych,
chcących się wyróżniać z tłumu, osób.
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• Pamięć 16, 32, 64, 128 GB
• Czas pracy do 10 godzin

iPad Air

• Wymiary 240 × 169,5 × 7,5 mm
• Waga 469 g (Wi-Fi), 478 g (Wi-Fi LTE)

iPad Air to zdecydowanie najbardziej gorący gadżet ostatnich mie-

• Szerokoekranowy wyświetlacz

sięcy. Piąta generacja dużego iPada, czyli posiadającego ekran

o przekątnej 9,9 cala z interfejsem

9,9 cali, zdecydowanie zmieniła się względem poprzedniej. Taki

dotykowym

sam został tylko ekran Retina. Cała reszta uległa zmianie. Przede

• Kolory: czarny i biały

wszystkim mamy zupełnie nową obudowę. Mniejsza ramka i zdecydowanie niższa waga powodują, że iPada Air zdecydowanie wy-

Cena: od 2099 zł do 3799 zł

godniej trzyma się w ręku niż poprzednią generację. Zmiany zaszły też w środku – mamy więc nowy procesor A7 z koprocesorem
ruchu M7, nowy moduł kamery o rozdzielczości 5 Mpix oraz lepszą
baterię. To wszystko razem powoduje, że iPad Air będzie dla większości osób najlepszym wyborem, rozsądnym kompromisem mię-

DO KUPIENIA W:

dzy wielkością ekranu a ergonomią użytkowania. Jeśli używacie
iPada głównie w domu i raczej nie ruszacie się z niego bez plecaka/torebki, to kupujcie Air. Jeśli jednak często jesteście w ruchu, to
wybierzcie nowego mini. Jeśli już zdecydujecie się na wersję Air, to
macie do wyboru jedną z czterech pojemności oraz możliwość zakupu wersji z modemem LTE lub bez.
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• Pamięć 16, 32, 64, 128 GB
• Czas pracy do 10 godzin

iPad mini z Retiną

• Wymiary 240 × 169,5 × 7,5 mm
• Waga 469 g (Wi-Fi), 478 g (Wi-Fi LTE)

Jeśli Waszego iPada chcecie mieć zawsze ze sobą, to powinniście

• Szerokoekranowy wyświetlacz

przyjrzeć się wersji mini, która w tym roku nie zmieniła swojego ze-

o przekątnej 7,9 cala z interfejsem

wnętrznego kształtu, ale dostała między innymi ekran Retina. iPad

dotykowym

mini po raz pierwszy pojawił się w tamtym roku i zachwycił swoimi

• Kolory: czarny i biały

rozmiarami, które pozwalały włożyć go do większej kieszeni. Niestety, mimo świetnych rozmiarów, pierwsza generacja Mini miała spore

Cena: od 1699 zł do 3399 zł

wady, te największe to słaby ekran oraz mała wydajność. W drugiej
generacji wszystkie wady zostały poprawione. iPad mini jest teraz
pod względem technicznym prawie identyczny z iPadem Air – ten
sam procesor, ta sama wydajność, ta sama pamięć, ten sam moduł

DO KUPIENIA W:

kamery. Jedyna różnica to wielkość ekranu. Ten w iPadzie mini ma
7,9 cala i jest jednocześnie bardzo czytelny i dostatecznie mały, aby
całe urządzenie można było bez problemów zabrać ze sobą, gdy jesteśmy w drodze. Jeśli już zdecydujecie się na wersję mini, to również macie do wyboru jedną z czterech pojemności oraz możliwość
zakupu wersji z modemem LTE lub bez.
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• Skóra – kolory: jasnobrązowy, czarny,
granatowy, kremowy, czerwony

Smart Cover

• Poliuretan – kolory: jasnoszary, ciemnoszary, niebieski, zielony, różowy

Smart Cover to taki „must have” dla każdego posiadacza iPada Air lub Mini. Jest to, jak sama nazwa mówi, sprytna nakład-

Cena: od 169 zł do 299 zł

ka na ekran iPada. Została zaprojektowana tak, aby nie było
żadnego problemu z jej używaniem. Wystarczy ją przyłożyć do iPada i sama się do niego przyczepi, za pomocą wbudowanych magnesów. Na tym dopiero zaczyna się jej spryt.
Gdy tylko otworzysz nakładkę Smart Cover, iPad się włączy,
gdy ją zamkniesz, iPad automatycznie uśnie. Nakładkę można też złożyć w trójkąt i od tego momentu staje się podstaw-

DO KUPIENIA W:

ką dla iPada. Podstawka ta pozwala na pracę zarówno w pionie, jak i w poziomie. Dla mnie największą zaletą Smart Cover
jest jego niewielka waga, która w żaden sposób nie wpływa
na użytkowanie urządzenia. Smart Cover występuje w dwóch
wariantach: skórzanym i poliuretanowym. Każdy z nich dostępny jest w pięciu kolorach.
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• Łączność Wi-Fi n i Ethernet
• Połączenia HDMI (wideo i audio),
Optyczny port audio
• Waga 0,27 kg
• Kolory: czarny

Apple TV
Apple TV to swoistego rodzaju przedłużenie iTunes do naszego salonu. W tym roku wreszcie możemy się nim w pełni cieszyć, bo po pierwsze Apple TV jest dostępne oficjalnie

Cena: 479 zł

w Polsce, a po drugie – jest go jak wykorzystać. Wszystko to
za sprawą otworzenia dla Polaków prawie wszystkich zasobów sklepu iTunes Store. Obecne, w czarnej wersji Apple TV
dostało też duży zastrzyk nowości, dzięki nowemu systemowi
iOS 7. Przynosi on np. funkcję AirPlay mirroring. Dzięki temu
możemy bezprzewodowo przerzucić obraz z naszego iPada
Air lub iPhone’a 5s bezpośrednio na telewizor. Wszystkie starsze urządzenia mogą bezprzewodowo odtwarzać filmy i pokazywać zdjęcia. Wszystko to razem sprawia, że Apple TV
staje się obowiązkową pozycją dla każdego posiadacza urządzeń Apple.
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Cena: od 349 do 1499 zł

AppleCare
W moim przekonaniu jest to obowiązkowy dodatek do każdego Maka oraz iPada. Firmowane przez Apple rozszerzenie
gwarancji do 3 lat od momentu zakupu produktu. Mnie osobiście uratowało to już dwukrotnie. Zawsze jest tak, „złośliwość przedmiotów martwych” – niektórzy powiedzą, że zaraz
po zakończeniu gwarancji fabrycznej coś się dzieje – a to dysk

DO KUPIENIA W:

pada, a to zasilacz. Jeśli kupujemy komputer lub iPada z założeniem używania go dłużej niż rok, to z AppleCare mamy
gwarancję i spokój, że nasze urządzenia będą sprawne przez
cały ten czas – według mnie jest to wartość sama w sobie.
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LISTA PREZENTÓW

ANNO DOMINI 2013
NORBERT CAŁA

Z biegiem lat facetowi coraz trudniej dobić się do prezentów. Imieniny
– nikogo, no chyba, że dane nam na chrzcie było Jan, Andrzej lub Steve.
Urodziny po 30? Już nawet faceci wolą unikać tematu. Pozostaje jedynie
rocznica ślubu lub gwiazdka.

Rocznica odpada, bo rok temu zapomnieliśmy dać żonie goździka, więc skupmy się na gwiazdce, czyli prezentach pod choinką. Od kilku lat tworzę dla iMagazine swoją listę wymarzonych
prezentów, które także Wam mogą się przydać podczas szukania tego jednego, wyjątkowego,
dla wyjątkowej osoby. Moim bliskim ta lista niejednokrotnie pomogła, choć nie zawsze (niestety!) adresatem prezentu byłem ja. Mam nadzieję, że w tym roku nie tylko z niej skorzystacie, ale
również pomyślicie o mnie!
P.S. Dawanie jest równie fajnie jak otrzymywanie, ale wiecie o tym, prawda?

Książka „Apple Design”
Produkty Apple to nie tylko dobrze skrojona na potrzeby użytkowników technologia, ale również przykuwający wzrok wygląd. Apple, za sprawą Jonathana Ive’a, doskonale połączył te dwa światy.
Książka „Apple Design” opowiada właśnie o tej drugiej stronie. Nie
o wydajności i możliwościach produktów, ale o tym, jak są projektowane, z jakich materiałów i z jaką dbałością o szczegóły. Na ponad 300 stronach książki „Apple Design” znajdziemy ponad 200
produktów Apple, opisanych i ślicznie zilustrowanych, które stały się ikonami wzornictwa przemysłowego. Pierwsze iPody, koloro-
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we iMaki czy tak niszowe produkty jak Twentieth Anniversary Macintosh. Wielu z nich nie będzie
nam dane zobaczyć na żywo, tym bardziej cenna to publikacja. Bardziej dociekliwi będą mogli
zobaczyć, jak przebiegał proces ewolucji produktu, np. wyglądu iPhone’a oraz zobaczyć urządzenia zaprojektowane przez guru Ive’a, czyli Brauna.
Wydanie książki koresponduje z opisywaną tematyką. Zarówno papier, jak i poziom edytorski
stoją na najwyższym poziomie. Ta książka to pozycja obowiązkowa w bibliotece każdego fana
Apple i dobrego wzornictwa przemysłowego.

Cena – około 150 zł

Słuchawki Creative Sound Blaster EVO ZxR
Nazwa mocno skomplikowana, ale doskonale oddająca zarówno wygląd, jak i możliwości tych
słuchawek. Ten produkt przeznaczony jest dla gracza i dokładnie tak wygląda. Czerwono-czarna
obudowa i wnętrze naszpikowane elektroniką. Oczywiście bezprzewodowa transmisja dźwięku
i wsparcie dla NFC. W tych słuchawkach nikt nie kładł największego nacisku na wierność dźwięku, jaki będzie docierał do naszych uszu. Ma być widowiskowo, mocno i spektakularnie. I jest tak,
począwszy od wyglądu słuchawek, a skończywszy na dźwięku.
Jak napisałem, słuchawki przeznaczone są głównie dla graczy, docenią oni zarówno system wyciszania dźwięków otoczenia, jak i wbudowany mikrofon, pozwalający na prowadzenie rozmów
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w czasie rozgrywki multiplayer. Jeśli dodatkowo jesteście gadżeciarzami, to docenicie możliwość
sterowania parametrami słuchawek bezpośrednio z aplikacji na smartfonie. Sound Blaster EVO
ZxR to jednak produkt bardzo wszechstronny. Gdy już zakończycie grę, to będziecie mogli użyć
słuchawek do zwykłego słuchania muzyki bądź prowadzenia rozmów telefonicznych.
Dobre wszechstronne słuchawki to zawsze trafiony prezent, choć biorąc pod uwagę wygląd powyższych, raczej dla młodszych osób.

Cena – około 1200 zł

Karnet GOLD Rajd Polski 2014
Do Rajdu Polski zostało wprawdzie jeszcze ponad pół roku, ale już w tej chwili można powiedzieć, że będzie to najważniejsza impreza dla fanów sporów motorowych w 2014 roku w Polsce. Są ku temu przynajmniej dwa powody. Po pierwsze, Rajd Polski znów będzie eliminacją
Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC). Mamy nadzieję, że tym razem na stałe zagości w kalendarzu. Po drugie, w tym roku prawie na 100%, obok takich kierowców jak Sébastien Ogier,
Dani Sordo i Mikko Hirvonen, zobaczymy także Roberta Kubicę. Wszystko wskazuje, że to właśnie rajdową drogę kariery wybierze Robert. Oczywiście rajd najlepiej ogląda się, mając odpowiedni karnet wejściowy. Kupując karnet GOLD będziemy mieli zapewnione wejście do
wszystkich szczególnie atrakcyjnych miejsc. Dodatkowo możliwość parkowania na najlepiej
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położonych parkingach, miejsce na trybunie w sektorze VIP Gold przy Torze Mikołajki oraz wejście na teren parku serwisowego. Nie do przecenienia jest też wejście
do strefy VIP Gold, w której jest serwowany catering oraz welcome drink. Tylko dla
widzów, kierowcy rajdowi nie piją!

Cena – około 500 zł

IN1 Case
Każdy mężczyzna lubi mieć przy sobie scyzoryk, to zostało nam chyba z dziecięcych
lat. Przecież jako młody chłopak każdy z nas miał go prawie obowiązkowo w kieszeni. Lata przybywają, ale chęć posiadania scyzoryka wcale nie jest mniejsza. Tyle że
głupio się wygląda, gdy na biznesowym spotkaniu niechcący wyleci nam z kieszeni
scyzoryk. Na szczęście jest na to rada, czyli obudowa dla iPhone 5/5s, a wkrótce także iPhone 5c. Jest to niby zwykła obudowa zakładana na plecy naszego telefonu, ale
w krytycznych sytuacjach może uratować nam życie lub przynajmniej pozwala nam
poczuć się prawie jak MacGyver. W obudowie znalazło się bowiem miejsce na dwa
śrubokręty, dwa długopisy, pilniczek do paznokci, nożyczki, wykałaczkę i podstawkę
pod iPhone’a. Zestaw przyznacie całkiem zacny jak na obudowę, która jest dość cienka. Wszystkie narzędzia są wsuwane w obudowę.
W czasie zakupu możemy wybrać jedną z trzech wersji kolorystycznych (przezroczysta, biała i czarna) oraz dobrać do niej narzędzie w kilku kolorach. Trafiony prezent
dla każdego dużego chłopca.

Cena – koło 150 zł
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Skok Dream Jump
Skok na bungee większości kojarzy się
z ekstremalnym doznaniem. Czy wiecie
jednak, że maksymalny czas swobodnego spadania przy takim skoku to 4 sekundy? Tymczasem w Polsce możecie doznać
efektu swobodnego spadania przez ponad 8 sekund. Policzcie do ośmiu. 1… 2…
3… 4… 5… 6… 7… 8… To kupa czasu!
Jest to możliwe za sprawą Dream Jump,
czyli opatentowanego przez Polaków skoku ze specjalnie ustawionym systemem
lin, które zamieniają nasze pionowe spadanie w ruch poziomy. Dzięki temu możemy dolecieć ekstremalnie blisko ziemi. Ci najbardziej odjechani potrafią przy takim skoku podnieść butelkę z ziemi. Ja wykonałem skok Dream Jump z wysokości około 30 metrów, w warszawskim centrum 2wieże i naprawdę jest co wspominać. Ale Wy możecie się pokusić o wyjazd do Głogowa i skok z rekordowej wysokości
222 m, który zapewni Wam owe 8 sekund przepełnione adrenaliną – od początku do końca. Wierzcie
mi na słowo, tego nie da się zapomnieć.

Anki DRIVE
Pewnie każdy facet po cichu marzył kiedyś, aby zasiąść
za kierownicą szybkiego samochodu i przejechać kilka
kółek po torze w wyścigowym tempie. Większości z nas
zostają gry na iPadzie lub tor gokartowy, jeśli akurat będziemy mieli na to czas. Opcja gry na iPadzie jest oczywiście najbardziej kusząca, ale też dostarcza najmniej adrenaliny – rozwiązaniem jest Anki DRIVE. Projekt gry został
pokazany przy okazji prezentacji Apple WWDC 2013.
Anki Drive to zestaw składający się z toru i standardowo dwóch samochodów – maksymalnie może
być ich cztery. Oczywiście samochodami możemy kierować za pomocą iPada lub iPhone’a i ścigać się
z kolegą po torze. Świetne, ale to dopiero początek. Samochody zbierają za pomocą czujników informacje o tym, gdzie się znajdują i dzięki tym informacjom mogą stać się autonomiczne. Czyli możemy
fizycznym samochodem ścigać się nie z kolegą, tylko z komputerem. To elektroniczna rozrywka na zupełnie nowym poziomie i jak dla mnie wymarzony prezent.
Cena – około 700 zł
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POMYSŁ NA PREZENT

BLUE LOUNGE
Kii
Kompaktowe złącze Lightning lub złącze
30-pinowe w kształcie klucza, aby zawsze mieć
je przy sobie.
Cena: 149 PLN (Lightning), 79 PLN (30-pin)

Milo
Mały, poręczny i piękny stojak dla iPhone’a,
korzystający z japońskiej technologii mikro
przyssawek, które nie zostawiają śladów,
a bezpiecznie trzymają urządzenie na miejscu.
Cena: 119 PLN (aluminium), 59 PLN (plastik)
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CableClip
Zarządzanie kablami nigdy nie było prostsze
– klips ogólnego zastosowania pozwalają
rozwiązać problem plączących się kabli.
Cena: 39 PLN

Saidoka
Saidoka dba o to, aby iPhone był naładowany
oraz cały czas pod ręką, ułożony pod
wygodnym kątem na biurku, aby móc z niego
korzystać.
Cena: 149 PLN (Lightning), 119 PLN (30-pin)

Mika
Wysokiej jakości aluminiowy stojak dla iPada
i innych tabletów lub laptopów – utrzyma
zarówno Nexusa 7, jak i MacBooka Pro
z ekranem Retina.
Cena: 149 PLN
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POMYSŁ NA PREZENT ZGSKLEP
ZAGGkeys Folio Black
Stylowa konstrukcja połączona z trwałą
podszewką z mikrofibry – imponująco cienki
i lekki, wielofunkcyjny case do Apple iPad Air.

OSO Mount 360 Grip
Dzięki sprężynowemu mechanizmowi
chwycisz dowolny telefon z ekranem do 5".

Evouni Crystal Case
Precyzyjnie dopasowane i krystalicznie czyste
etui dla Twojego iPhone'a 5c – pozwala cieszyć
się oryginalnym wyglądem telefonu i jego
kolorem.
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ZAGG Perimeter
Ten bumper, pomimo swojego delikatnego
wyglądu, stanowi pewne zabezpieczenie dla
Twojego iPhone’a 5.

JCPAL Mac Guard
Dyskretna folia, która nie zmieni Twojego
ukochanego komputera – zachowane
zostają poczucie dotyku i jego wymiary,
a jest zabezpieczony przed zarysowaniami.

Szkło ochronne JCPAL
Najwyższej jakości szkło w technologii 0,15 mm
i jedyne na rynku, które współpracuje
z iPhone’em 5s oraz TouchID. Nie odczujesz
różnicy w dotyku, a jednocześnie
zabezpieczysz ekran swojego iPhone’a przed
wszelkimi rysami i potłuczeniem.
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PODRÓŻE Z MOIM KOTEM CZ. II
CZYLI PRZYCZYNA
WIELU GROŹNYCH CHORÓB
SŁAWOMIR DURASIEWICZ

Pojęcie „mój kot” wydaje
się trochę nie na miejscu.
„Moje” to mogą być rzeczy
– podarowane czy kupione.
Dzieci też mogą być moje –
chociażby ze względu na więzy
krwi. Ale kot ze swoją naturą?

M

„Mój pies” – to już brzmi bardziej zrozumiale, ale „mój kot”?

Tym bardziej, że koty, inaczej niż psy – nie
manifestują swojego przywiązania do
człowieka. Ten koci manifest jest mniej
napastliwy. A obserwatorowi z zewnątrz
trudno dostrzec, do kogo należy kot. Kot
właściwie nie należy do nikogo. Raczej,
zgodnie z prawdą, można by określenie
„mój kot” zastąpić określeniem „kot, który
u mnie mieszka”. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że owo określenie byłoby raczej niezrozumiałe. Ale nie mam żadnego
innego zamiennika.

ilustr. Marta Sławińska
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Kot, który u mnie mieszka, jest jednak trochę dziwny, jak na kota. Pomijam to, że sobie popija. Poskromcie swoją wyobraźnię – on popija oliwę z oliwek, a nie jak inne koty
– mleczko. Potrafi samowolnie położyć się na kolanach albo przytulić do pleców. Uwielbia aportować klocek i jak zwykły domowy pies – spać w nogach. Ma dużą dozę empatii. Potrafi wczuć się w nastrój domownika i w chwilach bardzo ważnych zachowywać
się współczująco, a kiedy indziej zachęcać do zabawy. Czyli jak pies. Czyli „mój kot”.
Mój kot poluje. Wydaje się to naturalne – kot to przecież drapieżnik. No, może nie od
razu predator, ale jednak zawsze drapieżnik. Natura wyposażyła go w ostre zęby i ostre,
mocne pazury oraz w to, czego nawet przez kilkanaście tysięcy lat zamieszkiwania
z człowiekiem kot się nie wyzbył – w instynkt łowiecki.
Mój kot najczęściej poluje… na moment kiedy siadam przy komputerze. Przy czym odróżnia kiedy piszę, a kiedy tylko szlajam się po internecie.
Kiedy piszę, spokojnie zasypia, nie patrząc na ekran. W ten sposób wyraża swoje desinteressment i wykorzystuje moment, aby sobie pospać w bliskości i ciepłocie nowoczesności. Kompletna ignorka. Natomiast kiedy na ekranie pojawia się internet – kot ożywa. Budzi się, przeciąga, wykonuje tak zwany grzbiet i przesłania mi ekran. Budzi się
w nim obserwator. Rozpoczyna się rodzinne oglądanie zawartości portali. Rodzinne, bo
mój kot to taki adoptowany członek rodziny tyle, że na etacie kota. No więc, podczas
tego rodzinnego oglądania, kocie łapki dotykają ekranu, ale widzę, że posługuje się samymi opuszkami bez użycia pazurów. Delikatny cwaniaczek.
Najbardziej aktywny jest przy różnorodnych dynamicznych aplikacjach, a przewijanie
strony to wprost ulubiona sprawa. Sam by poprzewijał.
Co ciekawe, chłop zupełnie inaczej reaguje na lustro – ten tam po drugiej stronie to
jakiś nieznajomy, którego trzeba postraszyć, natomiast koty na zdjęciach i filmikach
w komputerze już nie wzbudzają tyle emocji – raczej chłodne zainteresowanie.
Wyciągam wniosek, że mogłyby istnieć specjalne aplikacje dla zwierząt wspomagające nie
tylko zwierzęcy rozwój intelektualny, ale i rozrywkę fizyczną. Nie mam pomysłu dla koni
i wielbłądów, ale dla kotów można by napisać proste gry z polowaniem na piłeczkę. Nie
od razu musi to być „Wordament”. „Takie tam małe kartofelki”, w sam raz na czas podróży
samochodem. Aby się chłop nie zanudził. W końcu ileż można wyglądać przez okno.
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Jak sądzę, nie ekscytowałby się zdobywaniem punktów, ale jakieś miłe kociemu uchu,
wbudowane dźwięki mogłyby być rodzajem nagrody. Może mrucząca aplikacja zachęcająca do empatii.
Odrobinę fantazjuję, ale tak naprawdę zastanawiam się, kiedy pojawią się takie aplikacje dla zwierząt, bo przecież nie ja jeden obserwuję towarzystwo „braci mniejszych”
przy oknie na świat. Jak mniemam, jasna przyszłość rysuje się przed iUrządzeniami
z ekranem dotykowym. W końcu fantazja ludzka nie ma granic.
Obecnie mój kot zaznajomiony jest z telewizorem, przed którym aktywnie ogląda Ligę
Mistrzów, jest też w bliskiej znajomości z 27-calowym iMakiem oraz zaprzyjaźnił się
z iPadem. Pierwsze próby pogryzienia się z pokrowcem ma już za sobą. Na tę chwilę śpi
ufnie na iPadzie, ale niewykluczone, że ich znajomość osiągnie wkrótce wyższy etap.
Chwilowo oddalę się od iPada, bowiem chciałem cofnąć się wspomnieniem w całkiem
nieodległą przeszłość. Wspominam z nostalgią czas, gdy pojawiły się w latach osiemdziesiątych pierwsze ZX Spektrum i gdy, jak inni młodzi ludzie, stałem przyklejony do
szyby Składnicy Harcerskiej, pożerając wzrokiem to cudo. Chyba nikt wtedy nie sądził,
że takie „małe co nieco” za parę lat znajdzie się na biurkach pracowniczych i z powodzeniem zastąpi nie tylko maszynę do pisania, kalkulator czy jeszcze parę innych rzeczy, których nikt wtedy sobie nie uświadamiał. Ba, wprowadzi nowinki, o których nikt
wcześniej nie miał pojęcia, bo przecież nie istniały żadne papierowe arkusze kalkulacyjne, które zaadoptowałby popularny PC. To właśnie komputer osobisty je wprowadził.
Aby całej trójce stało się zadość (Boh trojcu lubit) prezentacje foliowe na epidiaskop
to i owszem PC skradł. Ale pojawiły się na ekranie w takiej formie, jakby przedtem nie
istniały. Poczta na biurku pracownika to już wymysł typowo komputerowy, o którym
trudno powiedzieć, że został jedynie przysposobiony przez PC. Projekty, szkice, zarządzanie projektami, kancelaria czy obieg dokumentacji – to wszystko ogarnął (i zagarnął) system komputerowy. No i informacja telefoniczna, która przejęła systemy komputerowe, tworząc centra telemarketingowe wraz z programami do gromadzenia danych
(CRM). A programowanie sterowników binarnych, które bez PC byłoby niemożliwe czy
tworzenie wielopłaszczyznowych projektów konstrukcyjno-architektonicznych poza
deską kreślarską? Można wymieniać sobie jeszcze inne urządzenia, które choć nie są
oficjalnie uznane za komputery, to w jakimś sensie nimi są i bez nich wykonywanie pra-
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cy też nie byłoby możliwe. Choćby takie, którymi posługują się kurierzy i dostawcy
– terminale, czytniki, POS-y.
Z jednej strony mamy rozwój sprzętu – kineskopowe monitory, które zostały wyparte przez płaskie matryce i coraz mniejsze komputery wyposażone w coraz bardziej wymyślne systemy jak GPS, czujnik ruchu czy inny Bluetooth. A z drugiej strony – ingerencje softu w coraz to nowe dziedziny.
Śmiem zapodać teorię, że gdyby nie rozwój aplikacji biurowych, to tak właściwie komputer nie zajrzałby pod strzechy. To właśnie „arbeit”, „job”, „travail” czy co tam jeszcze
o takim wydźwięku, uczynił z komputera maszynę ogólnie określaną jako „komputer
osobisty”. No i paradoksalnie, ta nazwa nie współgra mi z maszyną, która zdominowała
biurka pracownicze. Bo raczej powinna nazywać się: „komputer pracowniczy”. Przynajmniej tak by się wydawało. A potem z tych biurek owa maszyna powędrowała do domów, teczek, plecaków i kieszeni.
I tu drażliwe pytanie – czy byłby możliwy ruch wstecz? O tak: budzimy się rano i komputery nie działają. Nie ma internetu i sieci lokalnych. Nie działa poczta internetowa
i programy komunikacyjne. I co my wtedy robimy? Mam takie wrażenie, że nie tylko zostałby sparaliżowany świat pracy, ale również nasze dobre samopoczucie. Nerwica poraziłaby chyba wszystkich.
Jak mało zdajemy sobie sprawę z tego, że wraz z rozwojem komputeryzacji, człowiek
coraz bardziej brnie w dobrowolne bycie cyborgiem. Rozstanie ze smartfonem, tabletem czy komputerem staje się bolesne i może być, i to wcale nie jest śmieszne, przyczyną wielu groźnych chorób. Ale odwrót od tej tendencji jest już niemożliwy. Że
co – przesadzam? Że komputer to uzależnienie, które można przezwyciężyć? No to
spróbujcie.
I teraz powróćmy do naszego iPada. Nie do tabletu jako takiego, ale właśnie do iPada
jako profesjonalnego narzędzia pracy. Tablet kupiony w przysłowiowej Biedronce raczej jest urządzeniem do zabawy. iPad jest narzędziem profesjonalnym, o czym zdają
się zapominać niektórzy specjaliści od porównań, których fantazje w ujawnianiu kolejnych kilerów sprzętu z Cupertino zakrawają o groteskę.
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No więc ten iPad. Po pierwsze należy stwierdzić, że iPad pisze historię komputeryzacji
(a może iPadyzacji albo tabletyzacji) na nowo. Komputer osobisty napisał ją w oparciu
o biurko pracownicze, a iPad pisze ją w oparciu o ideę mobilną i rozwój osobisty. No i teraz czas na kolejny zwrot akcji. Zastanawiam się, ilu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak
wiele przedsiębiorstw i przedsiębiorców wykorzystuje iPada w pracy zawodowej. I nie
mam tu na myśli przeglądania internetu czy skorzystania z poczty albo napisania jakiegoś pisemka podczas podróży lub nawet skorzystanie z iPadowego systemu nawigacyjnego. Tu nawet nie chodzi o zjawisko, jakie pojawiło się w naszym parlamencie, czyli
o „iPadyzację posła”, w którym poseł (podobno) dostaje całą masę dokumentów sejmowych wprost na swój tablecik zamiast sterty papierów. Nie. Tu chodzi o coś innego. Chodzi o wpisanie iPada w procedury przedsiębiorstwa. W jego system działania i zarządzania. iPada jako profesjonalnego narzędzia wykorzystywanego przez pracowników. Tak,
narzędzia z dedykowanym softem, którego na próżno szukać w iTunes Store. Macie to?
Tu chodzi o narzędzie pracy, jakim choćby dla wcześniej wymienionego kuriera jest
czytnik zaopatrzony w procesory i modem wykorzystujący kanał łączności bezprzewodowej. No i właśnie tę ideę chciałbym ukazać. Otóż iPad od urządzenia osobistego i rozrywkowego spod strzech przekształca się w narzędzie pracy. Za tym stoją jego
zalety. I to, że iPad jest cały czas w sieci, i że cały czas jest „pod prądem”, i że jest urządzeniem niebywale mobilnym, i że jego ekran umożliwia pracę ludziom nawet z dużą
wadą wzroku.
Pracownik przychodzi do klienta i za pomocą iPada oraz zmyślnego softu prezentuje
towar lub usługę, profesjonalnie namawia i dokonuje sprzedaży. Klient wyraża zgodę,
dokonuje płatności i zamyka sesję sprzedaży. Oczywiście nie musi to być tak jak opisałem. Wyobraźnia ludzka jest nie do ogarnięcia, więc świat jest nieprzewidywalny.
I ja właśnie o tym procesie odwrotnym – z kieszeni, plecaków i toreb maszyna zwana
iPadem wędruje do przedsiębiorstw. iPad sam na siebie zarabia i nie tylko przynosi zyski, ale ogranicza koszty działalności i czas przeznaczony na wypełnianie różnych dokumentów. Pozostaje tylko znaleźć innowacyjne przedsiębiorstwo lub dokonać kolejnej
rewolucji elektronicznej w dotychczasowym, aby stać się właścicielem iPada Air. Co Wy
na to? iPad „dla każdego”. I tak przy okazji można by zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy
z domowego budżetu. Więc gra warta świeczki. Nowego iPada raczej mi nikt nie podaruje, więc tak sobie myślę, że jakbym w pracy otrzymał nowego iPada Air, to mojego
iPada 3 mógłbym podarować mojemu kotu. Pod choinkę. Tylko co z tym softem?
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EKO-ŚWIĘTA
KINGA OCHENDOWSKA

Coraz częściej, zamiast papierowych kartek świątecznych i pocztówek, wybieramy
pocztę elektroniczną. Bo łatwiej, wygodniej i bardziej ekologicznie.

W

Większość firm wdrożyła rozwiązania elektroniczne i już na dwa miesiące przed świętami zaczynają rozsyłać życzenia. Oczywiście powiązane z jakąś smakowitą ofertą. Bo przecież prezentem
gwiazdkowym może być wszystko. Wycieczka na Karaiby i ubezpieczenie na życie. W razie, gdyby z tą wycieczką coś poszło nie tak. Oczywiście, w wewnętrznych notach dla pracowników motywują to przede wszystkim ekologią i dbałością o przyszłe zdrowie planety. A tak faktycznie
chodzi o oszczędności, bo przecież papier i znaczki kosztują. No i za skórą ciągle jeszcze tli się
iskra wielkiego i globalnego kryzysu. Co ugramy teraz, tego nikt nam już nie zabierze.

Ja też wysyłam elektroniczne kartki. Niezbyt często, ale wysyłam. Za każdym razem jednak mam wrażenie, że idę na łatwiznę. Bo przecież, co by nie mówić, poczta elektronicz-
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na to nie to samo, co tradycyjne listy. Na papierze, wypisane atramentem. Nie to
samo. Nie i koniec.
Elektronicznego listu nie można znaleźć w kufrze na strychu. Można go oczywiście
znaleźć w komputerze, ale jak długo? I jak szybko zostanie zapomniany? Elektronicznych listów nie można przewiązać wstążeczką i schować razem z innymi skarbami.
No dobrze, można je sobie wydrukować. Takie bezosobowe. Wystukane komputerową czcionką. Szczerze mówiąc – żadna pamiątka.
Z tą ekologią, to jest trochę przewrotnie. Wszyscy trąbią o ratowaniu drzew, a przecież właśnie w czasie świąt wyprodukujemy taką ilość śmieci, że wystarczyłoby na kilka miesięcy. Bo kartek nie wysyłamy, ale prezenty pakujemy. Potem opakowania rozrywamy i wyrzucamy. Razem z opakowaniami fabrycznymi, dostarczonymi przez
producenta. Upychamy w śmieciach misternie i maszynowo utkane kokardki, podklejone taśmą samoprzylepną, żeby oszczędzić nam mozolnego wiązania. I opakowania
po dokupionych w ostatniej chwili plastikowych ozdobach choinkowych. Zanieczyszczenia wywołane ich produkcją nadal unoszą się w powietrzu. Opakowania półproduktów, których w czasie świąt zużywamy krocie, by przyspieszyć wigilijne przygotowania. Kosze będą pękały w szwach, a my nadal przejmujemy się świątecznymi
kartkami. Bo z papieru. Bo z drzewa.
Bo bardziej przemawia do naszej logiki prosta informacja dotycząca papieru niż konieczność przyjrzenia się temu, co robimy na co dzień, w szerszej, bardziej globalnej
perspektywie. Kartki bowiem, zwłaszcza te wysłane do osób dla nas ważnych, będą
miały długie życie. Podczas gdy reszta produkowanych przez nas odpadów będzie
miała jeszcze dłuższe. Tyle że na wysypisku.
Warto więc wprowadzić pewne priorytety. Nie do wszystkich musimy koniecznie wysyłać kartki papierowe. Są mniej lub bardziej zobowiązujące relacje, które wystarczy
pogrupować. I zachowywać się zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.
Co roku staję przed ścianą zapełnioną świątecznymi kartkami. U nas to trochę
inna tradycja, bo kartki są nieodzowną częścią świątecznego galimatiasu. Wręczają je sobie znajomi w pracy, sąsiedzi, dzieci w szkołach. A w supermarketach stoją specjalne kosze, w których można spokojnie pozbyć się owych „dowodów” pamięci. Życie takiej kartki jest wyjątkowo krótkie. Może dlatego, że sprzedawane są
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w opakowaniach po 20-50 sztuk, przód zadrukowany schematycznym obrazkiem
a w środku bezosobowe, sezonowe życzenia, zwykle opatrzone po prostu podpisem nadawcy. Z tych mogłabym spokojnie zrezygnować. Jeszcze przed wrzuceniem ich do pojemnika w supermarkecie. Chociaż dochód z ich sprzedaży zwykle przekazywany jest na konto różnych organizacji charytatywnych. Przynajmniej
tyle wynika z tego marnowania papieru.
Są jednak i inne kartki – dla tych ludzi, którzy naprawdę znaczą coś w naszym życiu.
Specjalnie wybrane i zaopatrzone w życzenia płynące prosto z serca. To właśnie takie kartki warto wysyłać, by życzenia nie zostały zapomniane, a elektroniczny plik nie
zginął w odmętach twardego dysku komputera.
Zrozumiecie, jeśli kiedykolwiek znaleźliście w starych papierach kartkę lub list opatrzony egzotycznie wyglądającym stemplem pocztowym. To z pewnością nie jest
makulatura ani zabijanie drzew. To historia, odnajdowana pomiędzy kartkami stojących na półce książek. I może to właśnie tę kartkę znajdą kiedyś Wasze wnuki? Nieco spłowiałą, trochę wytartą i zagiętą na rogach. Gdzie będą wtedy mieszkać? Jak będzie wyglądało ich życie? Jakie uczucia w nich wzbudzi?
A jeśli bardzo gryzie Was sumienie, to wystarczy, że w ramach pokuty za papierowe kartki zużyjecie mniej papieru do pakowania świątecznych prezentów. On,
w porównaniu do świątecznej kartki, ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Możecie również uważnie przyglądać się produktom, które kupujecie i wybierać te, których zawartość właściwa jest adekwatna do wielkości opakowania. Często przecież
mniej znaczy więcej.
I odpuście tym elektronicznym przejawom ekologii na chwilę. Produkujemy taką ilość
odpadów, że kartka wysłana do rodziny za granicą, mimo że trzeba będzie wyłożyć na znaczek i zaplanować wysyłkę z wyprzedzeniem, niczego w kwestii ratowania
przyrody nie zmieni. A stoi za nią czas, myśl i dobra intencja. To przecież najważniejsze. I ta radość z otwierania koperty. Przyglądanie się starannie wybranej ilustracji. To
wszystko ma znaczenie, mimo że korpo-propaganda stara się nas przekonać, że jest
inaczej. Oni starają się oszczędzać fundusze, my nie musimy oszczędzać emocji. Bo
w końcu to właśnie one pozostają.
Często w częściowo wyblakłych, zatartych literach na starej pocztówce sprzed lat.
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KINGA OCHENDOWSKA
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RETRO

O tym, jak będą wyglądały nasze święta, coraz częściej decydują supermarketowe trendy.

Eleganckie święta, pełne sztucznego blichtru, srebra i złota. Święta w stylu amerykańskim, ze sweterkami z Mikołajem i reniferami. Święta szwedzkie. Święta hipsterskie. Co roku supermarkety dyktują nam najnowsze trendy.
Czarno-złote. Srebrno-niebieskie. Czerwono-zielone.
Po raz pierwszy od wielu lat czuję atmosferę świąt. Taką prawdziwą, mimo że
za oknem nie ma jeszcze śniegu. Wcale nie związaną z przygotowaniami czy
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prezentami. Bez ekscytacji nowym iPadem Air czy iPhone’em. W zasadzie nawet wykluczając te wszystkie fascynacje. To takie głębokie uczucie, gdzieś
w okolicy serca, związane ze słowem „Dom”. Nie budynek, nie miejsce. Dom.
Pewnie dlatego, że od zeszłego roku wiele się zmieniło. Pewnie dlatego, że
ostatnie miesiące były burzliwe i niespokojne. Trudno powiedzieć. W czasie tegorocznych świąt potrzebuję spokoju, chwilowego zatrzymania w czasie. Dlatego w tym roku postanowiłam, że święta będą zupełnie retro. I wcale nie
oznacza to, że będą to tradycyjne, polskie święta. Wręcz odwrotnie.
Postanowiłam wybrać z poprzednich lat te elementy, które najlepiej się sprawdziły i połączyć je w jedną całość. Swobodną, bez stresu i świątecznej gorączki. Skupioną na uczestniczących w nim ludziach, nie wymuszonej oprawie. Na
spędzaniu razem czasu, nie siedzeniu przy stole. Nie na wystawnych prezentach, a na emocjach i poczuciu więzi. Tak to sobie w tym roku wymyśliłam.
Będzie więc strój swobodny – może nawet te sweterki w świątecznym stylu, w których po naciśnięciu nosa Rudolfa zapalają się światełka i gra „Jingle
Bells”. Żadnych eleganckich kiecek i wymyślnych fryzur. Będzie pachnąca choinka w doniczce. Taka, którą można potem wynieść do ogródka i będzie sobie
tam mieszkała, do kolejnych świąt. Będą drewniane i słomiane ozdoby na choince. Będą świece. Nie będzie tradycyjnego stołu. Będą za to filmy ze świętym
Mikołajem i masa śmiechu. I zakaz włączania komputera, iPada czy iPhone’a.
Wirtualny świat pozostaje za drzwiami.
Będzie gorąca czekolada, z piankami i bitą śmietaną. Zupełnie nie tradycyjna.
Ale przecież to do nas należy, żeby tworzyć własne, rodzinne tradycje. Można śpiewać kolędy, można wspólnie grać albo opowiadać historie. Wszystko
po to, żeby święta pozostawały w pamięci na dłużej niż trzy dni. Zwłaszcza te
przesiedziane przy stole.
Od dziecka święta kojarzyły mi się z rodziną. Ze zgromadzeniem osób, które
zazwyczaj nie przebywały w tym samym miejscu. Z zapachem pasty do podłogi i pomarańczy. Z gwarem. Z uśmiechem. Z przygotowaniami. Ze smażonymi pieczarkami. Ze szpicem na choince, który zawsze opierał się na suficie.
Z bombkami w kształcie łabędzi. Z kolorowymi lampkami, co roku takimi sa-
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mymi. W kształcie skrzatów, grzybków, choinek i żabek. Ze śniegiem na ulicach i wirującymi płatkami w świetle latarni.
Od dawna nie mogłam już tego znaleźć, zwłaszcza że od lat nie spędzam już
świąt z rodziną, od której dzieli mnie pół Europy. Okazuje się jednak, że to poczucie związku czy świątecznej atmosfery nie znajduje się na zewnątrz – w dekoracjach na sklepowych witrynach czy powierzchownych podobieństwach.
Tylko głęboko w sercu. Czyli dokładnie tam, gdzie powinno być.
I pomimo tworzenia nowych, własnych tradycji, stare nie znikają. Wszystko
przenika się i łączy. I właśnie dlatego te święta będą wyjątkowe. Bo prawdziwe,
a nie odegrane zgodnie ze scenariuszem.
Pies dostanie wielką kość, którą będzie gryzł przed kominkiem. Ponieważ
pies nie umie czytać, to niczego nie zdradzam! Kot będzie się bawił piszczącą myszką. A my, ludzie, będziemy cieszyli się swoim towarzystwem. A jeśli będzie padał śnieg, to pójdziemy na spacer, pozostawiając ślady butów na czystym, białym śniegu.
I takie będą właśnie nasze retro-święta.
Mam nadzieję, że i Wasze święta będą udane. Pełne rodzinnego szczęścia,
uśmiechu i radości. Że uda się Wam zatrzymać na chwilę w codziennym pędzie i sprawić, że czas spędzony z rodziną będzie najzupełniej wyjątkowy.
A ponieważ nie spotkamy się już przed sylwestrem, chciałabym podziękować
wszystkim naszym Czytelnikom za kolejny wspólnie spędzony rok. Zwłaszcza
moim Czytelnikom – zarówno tym krytycznym, jak i tym bardzo wspierającym. Również i Wy jesteście częścią naszej redakcyjnej rodziny.
W nowym roku życzę Wam spełnienia marzeń, osiągania celów, przekraczania
granic, a nade wszystko – szczęścia. Szczęście oznacza spełnienie, a spełnienie
oznacza, że macie wszystko, czego Wam w życiu potrzeba.
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia w 2014!
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PIONEERS FESTIVAL 2013

RELACJA

ŁUKASZ MIROCHA

„Dolina Krzemowa nie jest miejscem, jest stanem umysłu”. Przez ponad dwa dni, tak jak 2,5
tysiąca uczestników festiwalu, byłem przekonany, że nie może być inaczej.

F

Festiwal Pioneers Vienna, obok irlandzkiego Web Summit, jest największym europejskim
wydarzeniem, na którym spotykają się inwestorzy, przedsiębiorcy z branży nowych tech-

nologii, jej entuzjaści oraz start-upowcy. Wziąłem udział w tegorocznej edycji imprezy
jako przedstawiciel iMagazine oraz Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.
Pioneers Festival jest miejscem spotkania doświadczonych twórców rozwiązań i sprzętu
z tymi, którzy dopiero szukają inspiracji lub też poszukują inwestorów dla swoich projektów. Tegoroczną edycję odwiedzili m. in. Charles Adler (współzałożyciel serwisu Kickstarter), Adam Cheyer (twórca Siri), Phil Libin (szef Evernote), Vishal Sharma (twórca Google
Now), Brad Templeton (badacz z Singularity University i konsultant projektu autonomicz-
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nych samochodów Google). Pojawili się także ewangeliści dużych graczy, takich jak: Konica Minolta, Samsung, Microsoft oraz szefowie tak gigantycznych przedsięwzięć jak
Mars One czy SeaOrbiter.
Podczas debat i wykładów omówiono kluczowe rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne, ale
także kreślono nowe wizje rozwoju elektroniki konsumenckiej. Zaprezentowano m.in.
egzoszkielet, umożliwiający niepełnosprawnym swobodne poruszanie się (Ekso Bionics),
czy urządzenie do wykonywania podstawowej diagnostyki medycznej, przypominające
Tricorder ze Star Treka (Scanadu). Wiele miejsca poświęcono także rozwiązaniom opartym o big data, cloud computing, internet of things, takim jak platforma SAMI Samsunga
czy Recorded Future.
Imprezie towarzyszył konkurs, do którego stanęło kilkaset start-upów, z których 16 najlepszych prezentowało swoje produkty podczas dwudniowych zmagań. Zwycięzcą został chorwacki start-up, oferujący rewolucyjne urządzenie Babywatch, które pozwala
m.in. usłyszeć bicie serca płodu na długo przed tym, zanim może to uczynić matka.
Wydarzenie, organizowane w imponujących wnętrzach pałacu Habsburgów, jest połączeniem konferencji biznesowej, TED Talks oraz… programu „X Factor”. Pioneers Festival
charakteryzuje unikalna atmosfera, którą trudno porównać do klimatu typowych imprez
tej branży, takich jak berlińska IFA. Średnia wieku uczestników, oscylująca wokół 30 lat,
optymizm i energia start-upowców oraz czujne spojrzenia inwestorów tworzyły niezapomnianą mieszankę. Apple, jak zwykle na podobnych imprezach, było obecne w sobie
właściwy sposób – liczba urządzeń z nadgryzionym jabłkiem przypadająca na metr kwadratowy pałacu przekraczała typową normę. Wiele rozwiązań prezentowanych na festiwalu pośrednio lub bezpośrednio korzystało z ekosystemu Apple.
Choć jestem jedynie teoretykiem interakcji człowieka i technologii, udział w Pioneers Festival był dla mnie niezwykle inspirującym doświadczeniem. Polecam wybrać się na kolejną edycję festiwalu, zwłaszcza że do wiedeńskiej Doliny Krzemowej jest znacznie bliżej
niż do tej kalifornijskiej.
Pełną relację, zawierającą dokładny opis najciekawszych debat, kluczowych technologii
przyszłości i premier produktów, znajdziecie na blogu Człowiek i Technologie.
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CZARNY TYDZIEŃ
SAMSUNGA
GRACJAN PIETRAS

W

Wielu czytelników zapewne pamięta, że w sierp-

W dniu 21 listopada 2013 roku przysięgli
ustalili wysokość odszkodowania,
które Samsung ma zapłacić za
naruszenie patentów Apple. Opiewa
ono łącznie na kwotę 929 milionów
USD. W równoległym postępowaniu
Apple wygrało odwołanie, uzyskując
możliwość ponownego domagania się
tymczasowego zakazu sprzedaży 26
produktów Samsunga. Natomiast 22
listopada sąd w niemieckim Mannheim
(Niemcy) zawiesił postępowanie
z powództwa Samsunga przeciwko
Apple z uwagi na poważne wątpliwości
co do ważności patentu Samsunga.
Tak, to był czarny tydzień dla Samsunga
i jego prawników.

niu 2012 roku kalifornijscy przysięgli zasądzili

od Samsunga na rzecz Apple astronomiczne
1,05 miliarda USD tytułem odszkodowania za
naruszenie szeregu patentów (zob. szerzej

Apple vs. Samsung czyli patent na wojnę, iMagazine 10/2012). Po tym orzeczeniu występująca w sprawie sędzia Lucy Koh uznała wyliczone
przez przysięgłych kwoty za nadmierne i ograniczyła je do 639 milionów USD. Brakujące niecałe
400 milionów poddała zaś ponownemu procesowi (dogrywce), który właśnie się zakończył.
W dogrywce chodziło już tylko o wysokość odszkodowania. A konkretnie o to, o ile przekroczy
ono zatwierdzoną już kwotę 639 milionów USD.
Apple domagał się zapłaty dodatkowych 380 milionów USD. Samsung proponował zapłatę co
najwyżej 52 milionów.
Proces ponownie przyciągnął sporo uwagi i był
praktycznie dzień po dniu relacjonowany w mediach i blogosferze. Przykładowo mogliśmy do-

wiedzieć się, że zeznający w sprawie Phil Schiller podkreślał, że stworzenie i wprowadzenie na
rynek iPhone’a wiązało się z dużym wysiłkiem.
Apple zainwestowało w ten produkt wiele pie-
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niędzy i emocji. Schiller wskazywał, że sukces iPhone’a był przed jego premierą wielką niewiadomą. Nazwał go mianem „bet the company product”, co można rozumieć jako produkt, od którego zależało być albo nie być Apple. Samsung, zdaniem Schillera, przyszedł na
gotowe. Skopiował szereg charakterystycznych cech iPhone’a oraz innych produktów Apple, ich design i funkcje, które Schiller nazwał „esencją produktów Apple”. Na sugestię pełnomocnika Samsunga, że Apple nie posiada przecież patentu na „seksowność” swoich produktów, odpowiedział, że „rynek ma tendencję podążania za produktami, które odnoszą
sukces”. Zaprzeczył przy tym, aby wprowadzenie iPada mini miało cokolwiek wspólnego
z działaniami konkurentów, którzy wcześniej wprowadzili na rynek siedmiocalowe tablety.
Z dostępnych relacji z sali sądowej wynika, że sędzia Koh kilkukrotnie zwracała przysięgłym uwagę na to, iż ich zadaniem jest naprawienie szkody Apple, nie zaś dodatkowe karanie Samsunga. Zasądzona kwota powinna zatem pozostawać w związku z realną szkodą
Apple. Sędzia zdawała się w ten sposób nakłaniać przysięgłych do umiarkowania i rozsądku przy wyliczaniu należnej kwoty, nakazując, aby nie stracili z oczu związku pomiędzy
wyliczeniami a realnymi ubytkami w majątku lub utraconymi korzyściami Apple.
Przysięgli zaś ponownie okazali się dla Apple łaskawi. Z dostępnych relacji wynika, że przeważyły zeznania biegłej Julie L. Davies, która wskazywała na szkodę Apple w wysokości
właśnie zasądzonych 290 milionów USD. Biegła ta - nazwana też mianem „superstar witness” - potrafiła w opanowany i kompetentny sposób bronić swoich wyliczeń.
Zasądzona w dogrywce kwota 290 milionów USD stanowi około 76 procent kwoty, której
na tym etapie domagał się Apple. Apple uzyskało łącznie 929 milionów USD (639 milionów
plus 290 milionów USD), co stanowi około 90 procent kwoty zasądzonej w 2012 roku. Taki
wynik należy uznać za sukces Apple i jej prawników.
W tym samym tygodniu pojawiły się kolejne złe dla Samsunga wiadomości. Tuż przed
rozstrzygnięciem dogrywki, w toczącym się równolegle postępowaniu, federalny sąd
apelacyjny uwzględnił odwołanie Apple od wcześniejszej decyzji sędzi Koh w przedmiocie zabezpieczenia powództwa. Uchylając tę decyzję, sąd apelacyjny zgodził się na możliwość poszukiwania przez Apple zabezpieczenia poprzez tymczasowy zakaz sprzedaży 26 produktów Samsunga. Teraz sędzia Koh będzie musiała ponownie zająć się sprawą
tymczasowego zakazu sprzedaży produktów Samsunga, stosując się do wytycznych sądu
apelacyjnego.
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Złą passę koreańczyków potwierdził sąd w niemieckim Mannheim. W sprawie Samsung
przeciwko Apple, dotyczącej zarzutu naruszenia przez Apple należącego do Samsunga patentu EP1679803, sąd powziął wątpliwości co do ważności tego patentu. W konsekwencji
postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia postępowania o unieważnienie tego patentu przed niemieckim Federalnym Sądem Patentowym. Teraz los tego postępowania zależy od tego, czy Samsungowi uda się obronić ważność swojego patentu.
Samsung z pewnością będzie się od kalifornijskiego orzeczenia odwoływał. Przed jego
prawnikami stoi obecnie trudne zadanie przekonania sądu apelacyjnego, iż obydwie orzekające w sprawie grupy przysięgłych były w błędzie co do istnienia naruszenia lub wysokości szkody. Mimo trudności tego zadania i niewątpliwego zepchnięcia Samsunga do defensywy, nie należy sądzić, że zwycięstwo Apple jest już przesądzone. Szanse Samsunga
na wygranie kalifornijskiej batalii maleją, ale wszystko się jeszcze może zdarzyć.
Autor jest adwokatem i wspólnikiem
w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie
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Przenośny
bezprzewodowy
głośnik stereo

OontZ ma Potęgę!
To, że małe jest piękne, wszyscy wiedzą.
OontZ udowadnia również, że małe potrafi
być potężne.
Wydajne przetworniki i wzmocniony bas

KUP TERAZ

199.00
dostępne w sklepie internetowym

www.376west.com

Funkcjonalne - bezprzewodowe połączenie
Bloototh
Wbudowana bateria i zestaw głośnomówiący
10 godzin wydajnej pracy po jednokrotnym
ładowaniu akumulatora
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CZY PREMIER MOŻE MIEĆ
KONTO NA TWITTERZE?
PAWEŁ LUTY

Niedawno doszło do „nieautoryzowanego użycia komputera” przez jednego z pracowników
Narodowego Banku Polskiego, którego skutkiem było wysłanie z oficjalnego konta NBP
tweetu wyrażającego prywatną opinię tegoż pracownika, skierowaną do dziennikarza TVN24
Jarosława Kuźniara. To nie tylko wpadka instytucji w mediach społecznościowych. To element
dyskusji o obecności państwa w nowych kanałach komunikacji.

J

Jestem bardzo przywiązany do ideału państwa prawa. Uważam, że to jeden z filarów demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Innym filarem, który jest mi bliski, jest prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej. Niestety, są takie przypadki, w których może dochodzić do kolizji prymatu prawa i powszechnego dostępu do danych i dokumentów państwowych instytucji. Jednym z nich,
wedle oceny prawnika Piotra „VaGli” Waglowskiego, który prowadzi serwis prawo.vagla.pl, jest aktywność ministerstw i innych organów Rzeczypospolitej na Twitterze.
W ocenie Waglowskiego, którą wyraził w wywiadzie udzielonym miesięcznikowi „Press”, aktywność ministrów i instytucji publicznych w mediach społecznościowych łamie dwie konstytucyjne zasady – równego traktowania i zakazu dyskryminacji – ponieważ nie każdy obywatel korzysta z Twittera czy Facebooka,
przez co ma ograniczony dostęp do informacji, które są w tych kanałach publikowane. Te zasady są też
naruszane, ponieważ przedstawiciele państwa banują użytkowników mediów społecznościowych, którzy
w ich ocenie zachowali się niewłaściwie. Banować mogą osoby prywatne, ale nie państwo.
Waglowski poddaje też w wątpliwość zasadność udostępniania informacji przez organy państwowe w serwisach należących do amerykańskich spółek prywatnych. W świetle cały czas trwającej afery
wokół PRISM, VaGla podnosi także kwestię ewentualnej inwigilacji najwyższych polskich urzędników
państwowych poprzez media społecznościowe.
Warto też zaznaczyć, że w myśl polskiej konstytucji, konkretnie w myśl artykułu 7, wszystkie instytucji
państwowe muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Z tego artykułu wywodzą się dwie zasa-

/ FELIETONY / Czy premier może mieć konto na Twitterze?

dy: legalizmu i praworządności. Co one oznaczają? Otóż, w funkcjonowaniu państwa nie obowiązuje zasada, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wręcz przeciwne – dozwolone jest wyłącznie
to, co jest dozwolone. To znacząca różnica. Ma to związek z tematem, który poruszam w tym felietonie, ponieważ konstytucyjne zasady legalizmu i praworządności implikują to, że organy państwa
mogą korzystać wyłącznie z tych kanałów komunikacji, które są zapisane w przepisach, czyli Biuletynu Informacji Publicznej i ePUAP-u (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej), co również podkreśla Piotr Waglowski. Ergo: premier nie może mieć konta na Twitterze jako premier. Może
natomiast jako osoba prywatna.
Jednakowoż, w tym miejscu nie możemy skończyć całej dyskusji. Pomimo tego, że w myśl prawa instytucje państwowe nie mogą być obecne w mediach społecznościowych uważam, że powinny być
tam aktywne. Ot, paradoks.
Jak zaznaczyłem na początku, realizacja ideału państwa prawa jest dla mnie równie ważna jak prawo
obywateli do dostępu do informacji publicznej. Dlatego uważam, że rząd powinien być tam, gdzie
jest naród, który, przypomnijmy znów konstytucję, sprawuje władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej
Polskiej. A naród jest w mediach społecznościowych. Oczywiście, rozumiem argument VaGli o łamaniu konstytucyjnych zasad równego traktowania i zakazu dyskryminacji, niemniej jednak social media są bardzo ważnymi kanałami komunikacji, zwłaszcza dla ludzi młodych.
Jeśli zgodzimy się z tym, że premier powinien mieć konto na Twitterze, to jeszcze musimy się zastanowić nad tym, kto za to zapłaci? Przez „zapłaci” rozumiem rozwiązanie kwestii prowadzenia
kont instytucji państwowych w mediach społecznościowych. Czy ministerstwa powinny wynajmować agencje interaktywne do prowadzenia działań w social media? Zdecydowanie nie. Czy powinni to robić urzędnicy? Zdecydowanie tak. Rolą agencji interaktywnych czy specjalizujących się w komunikacji w mediach społecznościowych może być przeszkolenie urzędników i doradztwo, jak to
ma miejsce w wypadku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
i agencji FaceADDICTED (vide: „Obywatel, dziennikarz

Pomimo tego, że w myśl prawa
instytucje państwowe nie
mogą być obecne w mediach
społecznościowych uważam, że
powinny być tam aktywne.

i premier”, „Brief” nr 09/2013). Na razie jednak wydatkowanie publicznych pieniędzy na działalność w mediach społecznościowych nie ma pokrycia w przepisach prawa i dlatego rozumiem, czemu te wydatki są kontestowane. Zatem
jeśli chcemy, aby w Polsce rozwijało się społeczeństwo
obywatelskie, aby wzmacniać demokrację, musimy uregulować kwestię obecności państwa w mediach społecznościowych. Dla naszego wspólnego dobra.
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Zaskocz ich prezentem!

Poleca!

Fotoksiążka to wydrukowany i oprawiony album z twoimi zdjęciami.
Możesz stworzyć niepowtarzalną historię, dodawać tła i komentarze.
Gotowy projekt zostaje automatycznie wysłany przez internet do drukarni.
Fotoksiążka będzie gotowa w ciągu kilku dni. Możesz odebrać ją osobiście
lub wyślemy ją do Ciebie kurierem.
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PRODUKTYWNE ŚWIĘTA 2013
Z NOWYMI ZABAWKAMI OD APPLE
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

W tym roku Święta Bożego Narodzenia będą dla
mnie wybitnie fajne. Wiele nowych produktów od
naszej ulubionej firmy sadowniczej pojawi się w moim
asortymencie. Jak pamiętacie z poprzednich felietonów,
już mam iPada Air, zamówiłem iPhone’a 5s, ale na tym
nie koniec. W tym felietonie opowiem Wam, dlaczego
kupiłem (lub kupię) konkretne zabawki od Apple i jaki
to ma związek z moją produktywnością.

iPad Air
Jak pisałem w poprzednim felietonie,
iPad Air to naprawdę niesamowita
zmiana w stosunku do poprzednich
iPadów (a i tamte nie były wcale kiepskie). Przede wszystkim jest dużo lżejszy, mniejszy i szybszy. Mam tę samą
torbę, której używałem do noszenia
iPada 4 i ciekawe jest to, że w pierwszym tygodniu przesiadki na Air, moja
ręka sięgająca po iPada oczekiwała
czegoś większego i cięższego… i się
dziwiła. Nie ma to jak pamięć mięśni.
Do tego nowy Air jest na tyle lekki, że
trzymam go bardzo wygodnie w jednej ręce – czego nie mogłem zrobić
z iPadem 4. Bardzo fajnie się na nim
czyta i pracuje. Akcesoria do iPada Air,
które polecam:
Smart Cover – kupiłem zielony (w kolorze Nozbe) i bardzo jestem z niego zadowolony. Jak pisałem w mojej
książce #iPadOnly – „klawiatura jest
opcjonalna”, więc do przeglądania

maila, internetu i wielu innych prac, gdzie nie trzeba za wiele pisać, wystarczy oprzeć iPada o stół
na Smart Cover i pisać na klawiaturze ekranowej. Dzięki treningowi za pomocą aplikacji TapTyping piszę już bezwzrokowo z szybkością około 40-50 słów na minutę, więc całkiem nieźle. Nie
potrzebuję tak bardzo zewnętrznej klawiatury.
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Logitech Ultrathin… do iPada Mini – nie, to nie pomyłka. W związku z tym, że akcesoria typu
Ultrathin keyboard czy Zagg Keys do Aira jeszcze nie były dostępne po premierze, zacząłem używać właśnie tej małej klawiaturki od mojego Miniasa. Okazała się strzałem w dziesiątkę. iPad Air
ładnie wbija się do tej klawiatury w orientacji pionowej i pisanie na niej długich tekstów jest bardzo przyjemne. Muszę trochę się jeszcze przyzwyczaić do mniejszych klawiszy, ale jest już i tak
nieźle. A klawiatura jest bardzo lekka i cienka, więc nie zajmuje dużo miejsca w mojej torbie. Dzięki takiemu rozwiązaniu używam iPada Air na co dzień ze Smart Coverem, a jak muszę napisać
coś dłuższego (jak ten felieton), to używam klawiaturki i wbijam w nią iPada w pionie. To jest mój
nowy „iPadOnly Setup”.

iPhone 5s
Jest w drodze do mnie. Zamówiłem go na stronie Apple Store Polska. Nie mogę się doczekać używania Touch ID i niewpisywania więcej kodu PIN. Dwa miesiące temu napisałem w felietonie, dlaczego zmieniam iPhone’a co rok i dlaczego warto. Kilka osób w firmie już ma 5s-ki i tylko potwierdzili, że to rewelacyjna maszyna. Mam nadzieję, że doleci do mnie jeszcze zanim przeczytacie ten
felieton. Akcesoria do iPhone’a 5s:
Quirky CrossOver – dwie gumki elastyczne, które robią z iPhone’a portfel. Używam tego od prawie roku i jestem zachwycony. Nie noszę portfela, wszystko mam przy telefonie, więc jak mam
przy sobie telefon, mam przy sobie pieniądze, karty i dokumenty. Super.
The Glif do iPhone’a 5 – dzięki niemu mogę iPhone’a wbić w trójnóg i robić fajne zdjęcia. Noszę
go przy sobie, w mojej torbie iPadowej. Polecam.
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Olloclip do iPhone’a 5 – nakładki na kamerę iPhone’a 5 i 5s, które dają obiektyw szerokokątny, makro i fish-eye. Też mam zawsze przy sobie. Super do nagrywania fajnych
filmów i robienia zdjęć.

Macbook PRO 13" Retina
Jak pisałem w mojej książce #iPadOnly, mam w domu Maka Mini jako komputer stacjonarny. Ciągle go potrzebuję, gdyż czasami jest potrzebny rodzinie albo pojawia się
konieczność wykonania zadania, które na Maku jest łatwiejsze do zrobienia. Jednak
ostatnio zauważyłem, że jest on bardzo mało przenośny. W stylu: wcale nie jest przenośny i czasami mnie to wkurza. Kiedy wspólnie z żoną chcemy coś zrobić na Maku, to
musimy iść do mojego domowego biura i nie możemy po prostu wziąć ze sobą Maka
do kuchni. Od 13 lat miałem zawsze komputery przenośne… i kiedy przeszedłem na
iPada, to zamieniłem mojego Macbooka Air na Maka Mini i sądziłem, że tak właśnie
być powinno… jednak widzę, że nie. Tak, potrzebuję komputer stacjonarny w domu,
ale potrzebuję, aby był czasami przenośny. Do tego muszę mieć możliwość testowania naszej aplikacji Nozbe na Maka na ekranie retinowym. Więc kupuję Macbooka PRO
13" Retina i sprzedaję mojego Miniasa. Akcesoria do Macbooka PRO 13" Retina:
Ekran Thunderbolt – ciągle nie ma ekranów 4K, a ten mam już od dwóch lat, używałem go z moim Macbookiem Air, następnie z Miniasem i teraz znowu użyję go do
Macbooka PRO. Ma kabel thunderbolt i kabel ładowania, więc idealnie się sprawdzi.
BackPack by TwelveSouth – podstawka do tyłu ekranu Thunderbolt – jeśli nie potrzebuję używać ekranu Macbooka PRO, mogę go fajnie schować z tyłu monitora.
Nowy rMBP 13" waży poniżej 3,5 funta, więc idealnie spełnia wymagania tej podstawki. Czyste biurko i laptop schowany za monitorem.
Mój „produktywny” zestaw na przyszły rok: iPad Air, iPhone 5s i rMBP 13"
To będą dobre święta. Nic więcej mi nie trzeba. Sprzedaję stare zabawki (mój iPad
4 już sprzedany) i kupuję nowe. Dzięki nim powinienem być gotowy na wyzwania nadchodzącego roku. Nie mogę się doczekać, jak już wszystko w te święta sobie ładnie skonfiguruję. Duża zmiana, dosyć spore wydatki, ale inwestuję w siebie i w przyszłość… i w nowy rok 2014, który będzie po prostu super. I to nie tylko
dzięki tym nowym gadżetom. Czego Wam również życzę! Miłego pisania listów do
świętego Mikołaja!
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DWA TYGODNIE

Z iPADEM AIR

DOMINIK ŁADA

Dwa tygodnie temu do sprzedaży trafił iPad Air. Zastanawiałem się przed dłuższy czas, czy
wybrać model Air czy jego mniejszego brata. Zdecydowałem się jednak pozostać przy
dużym rozmiarze i chyba był to trafny wybór.
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Na wstępie od razu muszę napisać, że jestem
zachwycony nowym iPadem. Nie będę trzymał Was w niepewności. Jest to najlepszy
iPad, jaki został do tej pory wyprodukowany.
Oczywiście jest to nowa konstrukcja i logiczna
kontynuacja linii, ale Apple wyciągnęło trafne
wnioski i odnoszę wrażenie, że wsłuchało się

Nowy iPad Air jest
w pewnym sensie klonem
swojego mniejszego,
starszego brata – iPada mini.

w opinie użytkowników i wypuściło produkt
prawie bez wad.
Nowy iPad Air jest w pewnym sensie klonem swojego mniejszego, starszego brata – iPada
mini. Jak na niego patrzymy, to odnosimy wrażenie, że są identyczne. Co więcej, gdy nie leżą
obok siebie, to wrażenie jest jeszcze silniejsze. Wręcz wydaje mi się, że są tej samej wielkości.
Podobnie cienka ramka wokół ekranu. Ta sama grubość i profil. „Skóra ściągnięta”… tyle że
więcej miejsca na ekranie.
Praktycznie od początku mojej przygody z iPadami wybierałem białe wersje. No, może nie wliczając pierwszego iPada, gdzie nie było takiej opcji. Biały wydawał mi się bardziej przyjazny, jakby wizualnie lżejszy. Odnosiłem wrażenie, że przez to, iż ekran ma białą ramkę to mniej widać
odciski palców, a jednocześnie podczas czytania jest lepszy kontrast. Miałem takie wrażenie.
Gdy pojawiła się możliwość kupienia iPada Air, tradycyjnie chciałem białego, przepraszam srebrnego (według nowego nazewnictwa), ale okazało się, że zwyczajnie nie doleciały do Polski w takim modelu, jaki chciałem kupić. Trochę zawiedziony pojechałem zobaczyć, jak się prezentuje
nowy czarny, tzn. Space Grey, czy jak kto woli Gwiezdna Szarość. Gdy go zobaczyłem, nie miałem już wątpliwości. Pierwszy raz od 3 lat mam czarnego iPada i uważam, że jest to trafna decyzja. Wygląda świetnie. Metalowe przyciski są dla mnie wisienką na torcie – mała rzecz, a cieszy.
Będąc przyzwyczajonym do dużych iPadów i ich kształtu, bar-

Air ma lepsze odwzorowanie
kolorów niż nowy mini. Dla
niektórych jest to ważne,
dlatego piszę. Osobiście nie
widziałem specjalnych różnic.

dzo obawiałem się nowego Air. Okazuje się, że jest świetny.
Genialnie leży w ręku. Grubość jest optymalna. Profil boku jest
wygodny, choć od strony ekranu mamy ostrą krawędź. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Ogólnie Air jest bardzo dobrze
wyważony (prawie 200 g lżejszy od swojego poprzednika)
i wygodnie trzyma się go przez długi czas w ręku – spokojnie
można czytać iMagazine przez wiele godzin. Tym bardziej, że
mamy w nowej aplikacji już wszystkie archiwalne numery!
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Ekran znamy
z poprzednich modeli. Jest to Retina o rozdzielczości
2048×1536 pikseli dająca 264 ppi. Ekran iPada
Air to mistrzostwo samo w sobie. Niby ten sam co w poprzednich modelach (iPad 3 i 4), ale wydaje mi się jaśniejszy – przynajmniej w porównaniu z iPadem 3. Według testów, które możecie znaleźć w internecie, Air ma lepsze
odwzorowanie kolorów niż nowy mini. Dla niektórych
jest to ważne, dlatego piszę. Osobiście nie widziałem specjalnych różnic, gdy porównywałem mojego iPada z mini
Norberta, ale faktycznie – czerwień jest bardziej czerwona. Ogólnie kolory wydają się bliższe naturalnym, ale podkreślam, trzeba mocno się przyjrzeć, tak że w codziennym
użytkowaniu nie będziecie na to zapewne zwracać uwagi.
iPad Air oznaczał dla mnie przestawienie się kompletnie na
złącze Lightning. iPad był ostatnim elementem w moim „setupie” ze starym złączem 30-pinowym. Teraz całość mogę ła-

Nowe „bebechy” sprawiają
zupełnie inne wrażenie
i radość z pracy na iOS7 – co
wcześniej było takie sobie.

dować z jednej ładowarki, którą mam przypiętą przy łóżku.
Nowe „bebechy” – procesor A7 1,4 GHz plus koprocesor
M7, 1 GB RAM, kamera FaceTimeHD (w iPadzie 3 nie była
HD), głośniki stereo (wprawdzie za blisko siebie umieszczone), sprawiają zupełnie inne wrażenie i radość z pracy
na iOS7 – co wcześniej było takie sobie.
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Czas pracy, jaki udało mi się uzyskać, to 12 godz. i 37 min – bardzo dobry wynik. Do tej pory
miałem w iPadzie 3 czasy rzędu 9-10 h, a w Air spokojnie 2-3 godziny więcej. To bardzo dużo.
Faktycznie jest w stanie pracować dwa całe dni na iPadzie bez stresu o to, że zabraknie mi
prądu. Air ma mniejszą baterię niż swój poprzednik (8820 mAh vs. 11 560 mAh). Jednocześnie zastosowanie ładowarki 12 W powoduje, że naładowanie od 1 do 100% zajęło mi dokładnie 4 godz. 10 min. Jest to o około 2 godz. mniej niż pełne ładowanie iPada 3. Jak jesteśmy przy
kwestii baterii to warto wspomnieć, że iPad Air, w wersji z modemem LTE, według testów jest
najdłużej działającym na baterii mobilnym hot-spotem na rynku – spokojnie możemy wyciągnąć ok. 24 h, czyli całą dobę, ciągłego udostępniania internetu do innych urządzeń. Słabo?
Niestety musimy pamiętać, że zastosowana w iPadzie karta to nanoSIM i że LTE jeszcze nie
wszyscy polscy operatorzy mają – choć przynajmniej teoretycznie wszyscy nad nim pracują.
Opisując iPada Air koniecznie muszę jeszcze wspomnieć kilka słów o nowym Smart Cover. Do
tej pory przyzwyczajony byłem do Smart Covera z zawiasem metalowym. Stare wersje były
dostosowane do iPada 2, 3 i 4, czyli były dość długo na rynku. W Air nowy Smart Cover jest powiększoną kopią wersji Smart Covera, którą mamy do iPada mini. Podobnie jak u mniejszego brata występuje tylko w wersji poliuretanowej (skóra tylko w wersji Smart Case, czyli całej
obudowy) oraz łamany jest na 3 części. Obawiałem się zwłaszcza nowego składania, że będzie
mało stabilne i będzie się otwierać, ale na razie sprawuje się świetnie. Nowy Smart Cover ma
bardzo silne magnesy, magnesy łapią też od tyłu obudowę iPada, dzięki czemu jak odwiniemy okładkę, to nic się nam nie dynda, gdy całość trzymamy tylko w jednej, lewej ręce. iPad ze
Smart Coverem stoi stabilnie, ale sprawia inne wrażenie. Całe szczęście to pozory.

Łyżka dziegciu – wiesza się. Tzn. robi „re-spring”, czyli restar-

Ja zrobiłem rachunek
sumienia i wyszło mi
z niego, że jednak rozmiar
ma znaczenie. Zostaję z Air.

tuje ekran główny. Zbyt mało RAM – 1 GB? Wprawdzie poprawiło się to po aktualizacji iOS do 7.0.4, ale niestety nadal czasami występuje. Czekam z utęsknieniem na iOS 7.1,
w którym liczę, że sobie z tym poradzą. Według mnie jest
to ewidentnie kwestia optymalizacji systemu. Z tego co obserwuję na iPadzie 3, który ma słabszy o 2 generacje procesor i nie posiada koprocesora, ten problem nie występuje.
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Re-spring zazwyczaj zdarza mi się, gdy przełączam się między działającymi aplikacjami. Przez ten feler nie mogłem przez bardzo długi czas sprawdzić licznika czasu
pracy, ponieważ przy każdym re-springu w iOS7 zeruje się. To jest jedyny problem,
jaki mam z nowym iPadem. Irytujący, nie ukrywam, ale zdaję sobie sprawę z tego,
że będzie szybko naprawiony, skoro na starszych modelach nie występuje.
Skoro wiemy, jak wygląda nowy iPad oraz znamy taktykę Apple, nastawioną na budowanie ekosystemu usług i przede wszystkim akcesoriów, to możemy pobawić
się we wróżkę. Wiemy, co będzie za rok – procesor A7x 1,5 GHz, 2 GB RAM i TouchID,
forma ta sama… choć Apple jest nieprzewidywalne i może wszystko się wydarzyć.
Dla kogo jest iPad Air? Na pewno dla tych, którzy do tej pory korzystali z dużych iPadów
i chcą mieć nowy model. Nowy Air i mini z ekranem Retina mają praktycznie te same
parametry – nie licząc zmniejszonego taktowania procesora w mini ze względu, jak podejrzewam, na czas pracy na baterii. Są one jednak skierowane do dwóch różnych grup
użytkowników. Nie oszukujmy się – większy ekran to większa wygoda w czytaniu i oglądaniu. Mniejszy ekran to większa mobilność – ze względu na rozmiar i wagę. Air idealnie
będzie sprawdzać się przy prezentacjach, czytaniu magazynów czy stron www, oglądaniu i obrabianiu zdjęć i filmów, zabawie z muzykę itd. Zdalna praca na Maku/PC i pisanie
też jest wygodniejsze na dużym ekranie. Granie i czytanie książek – mini. Ja zrobiłem rachunek sumienia i wyszło mi z niego, że jednak rozmiar ma znaczenie. Zostaję z Air.
Nowy Air spowodował, że ponownie większość rzeczy wykonuję na iPadzie, co więcej – jest to większość rzeczy związanych z pracą. Air przez ostatnie dwa tygodnie
zmienił mój workflow – dochodzę do wniosku, że ważniejszy jest dla mnie w codziennej pracy iPad i wygoda z nim związana niż Macbook. Oczywiście nie zastąpi
mi go w pełni, ale w przeważającej większości – zbliżam się do filozofii #ipadonly.
Podsumowując – tak, wiem i pamiętam co powiedziałem: „Jeśli mini będzie miał
ekran Retina, to go biorę”. Teraz jednak muszę to odwołać. Przy rozmiarze i kształcie iPada Air, przynajmniej w moim przypadku, wydaje się on lepszym wyborem.
Z perspektywy tych kilkunastu dni, gdy go mam i używam, cieszę się, że nie uległem presji chłopaków i wybrałem Air. Abstrahując od kwestii kolorów i jego wyższości nad nowym mini, Air jest po prostu najlepszym iPadem… to znaczy tabletem na rynku. Już wiecie co kupić pod choinkę? Ceny w razie czego znajdziecie
w naszym katalogu produktów Apple.
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PODWÓJNA RECENZJA

IPADA MINI Z RETINĄ
NORBERT CAŁA I WOJTEK PIETRUSIEWICZ
Wstęp (Norbert)
Recenzji iPada mini z Retiną przeczytaliście pewnie już kilka, ale ta jest jednak inna i dość
wyjątkowa. Poznacie w jednym miejscu dwa różne punkty widzenia – mój (czyli Norberta)
oraz Wojtka.
Ja nowego Mini mam od dnia premiery, czyli już ponad dwa tygodnie. Zdążyłem się z nim
zaprzyjaźnić, dobrze się z nim zżyć. Jednak ja nie jestem typowym „power userem”, mój
iPad nie ma ciężkiego życia, głównie służy do konsumowania treści. Książki, gazety, strony
internetowe - to jego chleb powszedni. Bardzo rzadko oglądam na nim filmy, jeśli przyglądam się jakimś zdjęciom, to głownie z bolidami F1. Większość napisanych na nim tekstów
zamyka się w 140 znakach, a zdjęcia nim nie zrobiłem żadnego.
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Za to Wojtek to już inna para kaloszy. Swojego mini
dostał dosłownie kilka dni temu i raczej nie miał
dużo czasu, by poużywać go w boju. Choć myślał o nim przez większość swoich wakacji i jestem
pewien, że zamieniłby swoje Indie na moją Niceę w dniu premiery. Wojtek to już typowy „power
user”. Na iPadzie będzie dużo pisał, obrabiał zdjęcia i pewnie chciał nim zastąpić w niektórych sytuacjach MacBooka.

Wstęp (Wojtek)
W odróżnienia od Norberta mam swojego iPada
mini z ekranem Retina (tak – to jego pełna, oficjalna
nazwa) zaledwie dobę. Dotarł do mnie w tym samym dniu, w którym wróciłem z trzytygodniowego urlopu. Przypadek? Nie sądzę.
Siłą rzeczy nie miałem z nim okazji spędzić tak
dużo czasu jak Norbert, więc z mojej strony będą to
raczej wstępne przemyślenia i wrażenia – na pełną
recenzję zdobędę się najwcześniej za dwa tygodnie.
Prawdą jest, że iPad (niezależnie jaki) odpowiednio skonfigurowany potrafi dla wielu osób
w pełni zastąpić komputer. W moim przypadku robi to w 90%, chociaż odkąd kupiłem MacBooka Air 11,6”, to z wieloma rzeczami przeniosłem się na niego.
Chciałbym jeszcze Was zapewnić, że naszego urlopu w Indiach nie zamieniłbym na Norbertową
Niceę. Uwielbiam hardware Apple, ale nie aż tak. Oczywiście nie dowiadywałem się w międzyczasie czy premiery nowych iPadów nie będzie w Indiach przed moim powrotem do Polski. Nie
rozmawiałem w tej sprawie z pracownikiem lokalnego resellera ani nie wiem, gdzie dokładnie
leżą ich sklepy. Oczywiście, że nie. Jestem przecież całkowicie normalny...

Kształt
NC: Jaki iPad mini jest – każdy wie. W stosunku do pierwszego modelu nie zmieniły się jego zewnętrzne wymiary i nawet pasuje do niego stary Smart Cover. Jednak jeśli weźmiemy go do
jednej ręki, to zmianę wagi odczujemy od razu. Nie ma żadnego problemu, aby z zamkniętymi
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oczami odróżnić, który to stary, a który nowy.
To zastanawiające, bo przecież to tylko 29 gramów – mniej niż 10%. Oczywiście po chwili różnica w wadze przestaje być zauważalna
i pojawia się dopiero wtedy, gdy znowu weźmiemy poprzedniego mini do ręki. W codziennym użytkowaniu o różnicy w wadze między
starym i nowym modelem zupełnie zapomniałem, za to doskonale czuję różnicę między nim
a iPadem Air. Dla mnie mini to idealny kompromis między wielkością ekranu a poręcznością
urządzenia. Mogę zrobić na nim bardzo dużo,
a jednocześnie mogę go włożyć do kieszeni.

Dzisiaj mamy dwa
równorzędne i praktycznie
identyczne iPady, różniące
się pomiędzy sobą jedynie
rozmiarem ekranu. Pomimo
tego, że różnice są mniejsze,
to jeszcze trudniej wybrać
model odpowiedni dla siebie.

WP: Nowy iPad mini różni się względem poprzednika nieznacznym wzrostem wagi – w moim
przypadku przesiadłem się z modelu Wi-Fi na Wi-Fi + Cellular – wynoszącym 33 gramy. Ta różnica jest niby niewielka, ale pamięci mięśniowej nie da się oszukać i ręka od razu wyczuwa, który
jest który. Różnica znika po parunastu minutach używania, więc nie jest to czymś, czym należy
się przejmować. Nowe mini jest również grubsze o 0,3 mm od poprzednika i jest to wyjątek potwierdzający regułę – tego faktu moje mięśnie nie wyczuły.

Wydajność
NC: Poprzedni iPad mini nie był liderem wydajności – bar-

Bardzo rzadko oglądam na
nim filmy, jeśli przyglądam się
jakimś zdjęciom, to gółwnie
z bolidami F1. Większość
napisanych na nim tekstów
zamyka się w 140 znakach,
a zdjęcia nim nie zrobiłem
żadnego.

dzo łagodnie rzecz ujmując. Nowy mini jest praktycznie tak samo wydajny jak iPad Air. W środku mamy procesor A7 z architekturą 64-bitową i koprocesorem ruchu M7.
Drobne różnice na plus iPada Air wynikają z innego taktowania procesora (1,4 GHz w Air vs. 1,3 GHz w Mini). Benchmarki pokazują, że jest pięć razy szybszy niż poprzedni
model. W codziennej pracy systemu takiego wzrostu wydajności nie doświadczyłem, jest oczywiście szybciej, ale
nie pięć razy. Jednak niektóre rzeczy działają zdecydowanie sprawniej. Otwieranie dużych PDF, uruchamianie
skomplikowanych aplikacji, Safari, Mail - w tych elementach widać znaczny wzrost wydajności. Jednak najbardziej
spektakularnie jest w wymagających grach. Uwielbiam
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grać w Real Racing 3 i na poprzednim modelu było to niemożliwe, gra zbyt przycinała. Na modelu z Retiną jest płynnie tak samo jak na iPhone 5s, na tyle dobrze, że chyba przerzucę się właśnie na granie na Mini. Na ten moment, aż do wyjścia iOS 8 (!) nie potrzebuję wydajniejszego
sprzętu.
WP: Pierwszy dzień z iPadem spędziłem na jego konfiguracji i pewnych zmianach względem
poprzednika. Poumieszczałem aplikacje w odpowiednich folderach, doinstalowałem takie, które korzystają z GPS (wcześniej nie miałem go w swoich iPadach) i tym podobne bzdury, więc
siłą rzeczy nie miałem okazji przetestować jego wydajności w niczym poza standardowymi
aplikacjami. Pomimo tego wzrost wydajności jest spory, ale iPad nie rozwinie w pełni skrzydeł,
dopóki Apple nie dopracuje iOS 7. Na obecną chwilę jest słabo zoptymalizowany, ale wersja 7.1
daje nadzieję na sporą poprawę.

Ekran
NC: Bardzo dawno nie używałem iPada z Retiną, więc przesiadka na mini zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Mogę czytać PDF-y z gazetami bez powiększania, przy książkach renderowanie fontów jest tak dobre, że aż chce się czytać. Jest po prostu doskonale. Sam ekran jest moim
zdaniem nawet lepszy niż w iPadzie Air, a to za sprawą upakowania pikseli. W Air mamy 264
ppi, a w Mini z Retiną 326 ppi. Wielokrotnie porównywałem ze sobą oba ekrany w tym samym
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czasie i różnica może nie jest tak duża, jak między dużym iPadem z Retiną i bez Retiny, ale jest
wyraźnie zauważalna. Jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów, to faktycznie jest trochę inne niż
w iPadzie Air i w bezpośrednim porównaniu to widać. Jednak jeśli iPada używamy w sposób
podobny do mojego, to brak oddania całej palety RGB naprawdę nie jest wadą. Zresztą prawdziwy mężczyzna rozróżnia tylko trzy kolory - szary, gwiezdną szarość i złoty.
WP: Nie sądziłem, że Apple popełni taki błąd, jaki zrobiło z nowym iPadem mini. Z jednej strony jest to praktycznie wymarzona maszyna, z identyczną specyfikacją, jaką ma Air, ale z drugiej
zostali w tyle względem konkurencji. Nowy ekran wykonany jest najprawdopodobniej w technologii IGZO, która jest bardziej oszczędna i dzięki temu pozwala mini pracować długo na jednym ładowaniu baterii. Jednocześnie dzisiaj mamy już lepsze technologie na rynku, takie jak
LTPS, stosowane chociażby przez najnowszego Kindle Fire HDX. Zarówno on, jak i Nexus 7 (model 2013), potrafią wyświetlić znacznie większy gamut niż iPad mini (blisko 100% sRGB vs. 63%
w iPadzie). To dziwi o tyle, że iPad Air jest pod tym względem ponownie wzorowy i jeszcze lepszy niż poprzednik.
Powyższa wada jest o tyle ciekawa, że 99% użytkowników jej nie zauważy nawet jeśli będą
o niej wiedzieli. Pozostałe parametry LCD są bardzo dobre. Na uwagę szczególnie zasługuje gęstość upakowania pikseli, która jest na dokładnie tym samym poziomie co w iPhone’ach z Retiną. Na powierzchni blisko 8" gwarantuje to znacznie bardziej spektakularne wrażenia. W szczególności rendering fontów powoduje opad szczęki.
Pomimo potencjalnych problemów z kolorami (pokryciem sRGB – nie chodzi tutaj o samo odwzorowanie kolorów!) dla osób wrażliwych na to, nie planuję go wymienić na Aira. Zalety jego
rozmiarów przewyższają tę niedogodność. Chciałbym jednocześnie powtórzyć powyższe - 99% osób nie zauważy

Jak dla mnie iPad mini
z Retiną to najlepszy iPad, jaki
powstał. Ma świetny ekran,
jest wydajny, świetnie leży
w dłoni. Czego można chcieć
więcej?

różnicy pomiędzy gamutem Aira i mini z ekranem Retina.

Wnioski
NC: Jak dla mnie iPad mini z Retiną to najlepszy iPad, jaki
powstał. Ma świetny ekran, jest wydajny, świetnie leży
w dłoni, czego można chcieć więcej? Jeśli jednak to dla
Was mało to spieszę z wisienką na torcie: ma wydajną baterię, która pozwala zapomnieć o ładowaniu. Czas pracy
bez ładowania zbliżony do 12 godzin nie jest dla niego żadnym wyczynem, to zaś pozwala zabrać go w samolotową
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podróż przez ocean i zapomnieć o szukaniu gniazdka z prądem. Legendy mówią, że jest o nie
w samolotach LOTu trudniej niż wagonach TLK. Mini z Retiną ma też aparat, którego (jeśli jesteście ekshibicjonistami lubiącymi przyciągać wzrok wszystkich) możecie użyć. Robi przy tym nawet niezłe zdjęcia w rozdzielczości 5 Mpx, tylko są raczej mało potrzebne, bo przecież na iPada
nie ma Instagrama. O takich szczegółach jak wsparcie dla transmisji danych LTE (na ten moment
Cyfrowy Polsat, Plus i Play) nawet nie będę wspominał, bo to standard.
WP: Dopóki lepiej nie poznam iPada, nie mogę wydać ostatecznego wyroku w jego sprawie,
ale skłaniam się ku ocenie 5/6 - ciut niżej niż to, co dał Norbert. Największymi wadami na obecną chwilę jest brak optymalizacji iOS 7, znanej chociażby z poprzedniej wersji systemu oraz słaby gamut ekranu, pokrywający 63% sRGB. To pierwsze powinno zostać wkrótce rozwiązane. Na
to drugie przyjdzie poczekać aż pojawi się następca. Jednocześnie chciałbym wyraźnie podkreślić, że poza mną jedna osoba narzekała na ten fakt w sposób zauważalny.
W tym roku Apple zrobiło nam psikusa. Wcześniej decyzja była prosta: wybierało się iPada 4
dla Retiny i najnowszego procesora lub iPada mini - dla rozmiaru, kosztem rozdzielczości ekranu i wydajności SoC. Dzisiaj mamy dwa równorzędne i praktycznie identyczne iPady, różniące
się pomiędzy sobą jedynie rozmiarem ekranu. Pomimo tego, że różnice są mniejsze, to jeszcze
trudniej wybrać model odpowiedni dla siebie.
Paradoks.
No i szkoda, że zabrakło Touch ID. Przyzwyczaiłem się do niego.

Ocena (Norbert)
Design: 6/6 Jakość wykonania: 5/6 Oprogramowanie: 5/6 Wydajność: 6/6

Ocena końcowa Norberta: 5,5/6
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MACBOOK AIR 11,6"

(2013) W PODRÓŻY
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Za górami, za lasami, podróżują ludzie z MacBookami Airami.
MacBook Air to jeden z najpopularniejszych komputerów na świecie. Może niekoniecznie
w Polsce, ale piszę te słowa z Indii, a tutaj nie widziałem jeszcze obcokrajowców z czymkolwiek innym. Żadnych Lenovo, Delli, HP czy czegokolwiek innego. Ale również żadnych MacBooków Pro ani Pro z ekranem Retina. Chciałbym zwrócić uwagę, że część z nich
mieszka w pokojach, za które płacą 30 złotych za dobę, a reszta 60 do 100 PLN. Nie są więc
bogaci lub liczą się z pieniędzmi, a pochodzą z Australii, USA, UK, Niemiec, Rosji i wielu innych europejskich krajów. Największą ciekawostką jest jednak to, że wszyscy mają model
13,3". Każdy jeden, a widziałem ich już ponad dwadzieścia, jeśli nie więcej. To, wbrew pozorom, zupełnie mnie nie dziwi. Air w wersji 13" to niemalże idealny komputer – lekki i prze-
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nośny, potrafiący być jedynym w domu, a od tegorocznego modelu również potrafiący absolutnie niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o czas pracy na baterii.
Zdecydowałem się jednak na model 11" z kilku powodów – przede wszystkim gotów byłem
poświęcić te dwie lub trzy godziny pracy na akumulatorze na rzecz mniejszej wagi oraz
wymiarów. Okazuje się, że w moim przypadku to był strzał w dziesiątkę – obecności Aira
nawet nie zauważam w bagażu, a oferuje mi wszystko to co pełnoprawny Mac.
Najbardziej oczywiście przeszkadza w nim rozdzielczość ekranu, a konkretnie nikła liczba
pionowych pikseli, których znajdziemy dokładnie 768. To była zacna liczba w latach 90., ale
potem, przez wiele lat nie godziłem się na mniej niż 1024 piksele w pionie – było to jeszcze za czasów ekranów CRT i proporcji 4:3. Dzisiaj już nie zwracam na to uwagi w Airze, bo
w domu mam ich 1440 w iMaku i cieszy mnie to niezwykle. Gdybym miał do MacBooka zewnętrzny monitor, to z powodzeniem mógłbym mi służyć jako jedyny komputer – pod
warunkiem, że zrezygnowałbym z obróbki dłuższych

Jak ostatnio wziąłem Pro
z Retiną w piętnastu calach na
kolana, to miałem wrażenie,
że służę za stół do rozlewania
zacnych trunków na sylwestra.

materiałów wideo i zamówiłem wersję z 512 GB SSD
(lub większym). Ale nie mam. Nie umniejsza to jednak
temu Makowi – może i jest mały, ale jaki zawzięty!
Trzynastka może i jest bardziej praktyczna od mojej
jedenastki. Ba! To pewne, że jest… ale jak to zwykle
bywa, każdy musi rozmiar dopasować do własnych
potrzeb i możliwości. Moc obu modeli jest praktycznie identyczna, więc pozostaje dobór ekranu, podob-
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nie jak w przypadku nowego iPada Air i mini z Retiną. Niesamowite dla mnie jednak jest to,
jak duża mi się ona teraz wydaje… a jak ostatnio wziąłem Pro z Retiną w piętnastu calach
na kolana, to miałem wrażenie, że służę za stół do rozlewania zacnych trunków na sylwestra. Przyzwyczajenie płata niezłe figle…

Bardzo lubiłem swojego 17" MacBooka Pro. Uwielbiam swojego iMaka. Nigdy jednak nie
byłem do żadnego komputera tak przywiązany emocjonalnie jak do 11" Aira – wywołuje
u mnie bardzo pozytywne emocje! Cenię go przede wszystkim za jego małe wymiary i nikłą wagę. Za to, że potrafię na nim pracować ponad dziesięć godzin na jednym ładowaniu
baterii. Za to, że nie obciąża mi pleców podczas przemieszczania się z nim… oraz za to, jak
takie maleństwo potrafi być wydajne. Niestety powyższe nie czyni go komputerem idealnym – ma kilka wad.
Pierwszą i największą jest jego ekran – panele TN już dawno wyszły z mody, a aluminiową ramkę wokół niego z pewnością udałoby się zmniejszyć… lub zmieścić w niej większy ekran. Podejrzewam też, patrząc na najnowsze konstrukcje MacBooków Pro z ekranami Retina, a w szczególności na model 13", że dałoby

Najbardziej przeszkadza
w nim rozdzielczość ekranu,
a konkretnie nikła liczba
pionowych pikseli, których
znajdziemy dokładnie 768. To
była zacna liczba w latach 90.

się również uciąć po kilka milimetrów z szerokości
i głębokości Aira. Nie zaszkodziłoby również dać mu
ekran o proporcjach 3:2 lub 16:10, które zapewniają
większą liczbę pionowych pikseli, tak istotnych przy
przeglądaniu stron internetowych.
Na większe zmiany prawdopodobnie przyjdzie nam
poczekać, aż Apple zdecyduje się do Aira włożyć
ekran wysokiej rozdzielczości, który załapie się pod
definicję „Retina”. Jeśli powstanie takowy model,
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z ekranem mniejszym niż 13" i przy podobnych gabarytach do modelu 11,6", to
będę pierwszy w kolejce po niego. A tymczasem mały Air to najbardziej szalony
i zabawny komputer, jaki kiedykolwiek miałem.
Większości z Was muszę polecić 13" Aira lub Pro z Retiną, ale dla tego wąskiego
grona, która chce mieć coś mikroskopijnego do podróżowania, lepszego wyboru
nie dokonacie. Jedenastka jest już obecna w moim życiu dokładnie 123 dni, powstało na niej wiele artykułów do iMagazine, odbyła jedną podróż w ramach Europy, a dzisiaj znajduje się w Azji. Liczę, że nie zawiedzie mnie podczas kolejnych,
jeszcze dłuższych wycieczek…

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę
Korzystaj w App Store, Mac App Store oraz w innych płatnościach internetowych.

Dzięki karcie CardEasy możesz w bezpieczny sposób zarejestrować konto
w sklepach firmy Apple*. Od teraz nie musisz rejestrować konta z użyciem
swojej podstawowej karty kredytowej. Dzięki CardEasy jesteś bezpieczny,
anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i filmy.
Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć
się gdzie kupić CardEasy – wejdź na stronę:
www.cardeasy.pl
* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.

OFERTA
SPEC JALN
A
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NAD D7050
JAROSŁAW CAŁA

Uwaga, uwaga! Drogie Panie, drodzy Panowie! Mamy do czynienia z rewolucją w świecie domowego audio. Nie boję się użyć tego słowa, ponieważ NAD D7050 to prawdziwa rewolucja,
która może pomóc wielu osobom przy doborze odpowiedniego zestawu nagłośnienia.

Już dawno chciałem przetestować mały zestaw stereo, który miałby być alternatywą do najlepszych stacji dokujących. Zawsze problemem była baza, która mogłaby zasilić głośniki z górnej
półki, a przy tym byłaby bardzo uniwersalna. Uwielbiam dźwięk stereo i od zawsze podkreślam,
że żadne systemy, stosowane nawet w tych najdroższych stacjach dokujących, nie zastąpią
dwóch dobrze rozstawionych głośników. Do tej pory jednak nie było urządzenia mającego
w sobie tyle funkcji, połączonych z tak wysoką jakością.
Firma NAD swoją nową serią idealnie wypełnia tę lukę w świecie domowego hi-fi. Do naszej redakcji trafił topowy model wzmacniacza D7050, dlatego musieliśmy znaleźć głośniki, które stworzą mały zestaw marzeń. Wybór padł na nowy, wychwalany model monitorów CM5 od B&W.
Zestaw, który zagościł u mnie w domu, to najpiękniejsze 10 tysięcy złotych, jakie w życiu widziałem. Zasada przy kompletowaniu była prosta. Chcieliśmy uzyskać jak najlepszy dźwięk, przy
czym w żaden sposób nie naruszyć wyjątkowego dizajnu D7050. Efekt przerósł moje oczekiwania, połączenie jest tak piorunujące, jak miss świata z IQ 200.
Przy rozpakowaniu wzmacniacza nie mogłem przestać myśleć o tym, jak to jest możliwe, że
w tak małym pudełku drzemią takie możliwości i taka moc. Tylko dwa kilogramy i dwieście gramów oraz wymiary średnich rozmiarów encyklopedii! Wow! Jak to możliwe? Nie tylko rozmiar
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mnie zachwycił, ale również sam wygląd spowodował, że przez chwilę zamarłem w bezruchu.
Piękna czerń i prosty minimalistyczny wyświetlacz,
który wyraźnie pokazuje tylko najważniejsze informacje i to w dwóch płaszczyznach. Sprzęt pracuje w pionie i w poziomie. Kiedy ustawiamy go
tak, jak jest nam wygodnie, to wyświetlacz wykonuje obrót. Rewelacyjnie rozwiązany jest podświetlony, dotykowy przycisk włącz-wyłącz, który idealnie wpasował się w okolicę zaokrąglonego rogu
wzmacniacza. Do sterowania urządzeniem przeznaczone są dwa pokrętła: większe do głośności
a mniejsze do ustawienia źródła odtwarzania. Całe
sterowanie jest tak proste jak wyłączenie komputera przyciskiem z listwy zasilającej. Jeśli chodzi
o sterowanie, to oczywiście producent dołączył pilot, ale zapomnijcie o nim. Darmowa aplikacja na
iPhone’a jest świetnym pilotem i to uzupełnionym
o zaawansowane opcje.
Najważniejsze pytanie brzmi: czym tak właściwie
jest NAD D7050 i co dobrego może dla nas zrobić?
Rewolucyjny projekt firmy NAD to przede wszystkim w pełni cyfrowy wzmacniacz stereo w technologii Direct Digital. Użyty wzmacniacz M2 z serii Masters eliminuje szumy i zniekształcenia, które
wywołują wzmacniacze analogowe. Największą
zaletą cyfrowego wzmacniacza jest jego wielkość.

Do naszej redakcji trafił
topowy model D7050, dlatego
musieliśmy znaleźć głośniki,
które stworzą mały zestaw
marzeń.

Mały układ nie potrzebuje dużych i ciężkich radiatorów do chłodzenia, co daje możliwość stworzenia takiego pięknego, małego cudeńka jak D7050.
Ten projekt to nie tylko wzmacniacz – NAD postawił na nowoczesne technologie i wyposażył topowy model we wszystkie możliwe cyfrowe sposoby połączenia. Wachlarz usług, jakimi dysponuje
ta zabawka, jest szerszy niż menu tajskiego salonu
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masażu. Internetowe radio, strumieniowe przesyłanie muzyki UPnP, Bluetooth aptX i na koniec
największa niespodzianka, czyli AirPlay. NAD, używając technologii AirPlay, szeroko otworzył
drzwi dla wszystkich użytkowników nadgryzionego sprzętu. Właśnie na takie rozwiązanie czekałem – na wysokiej jakości wzmacniacz stereo z AirPlay. Jestem pewny, że nie tylko ja, prawda?
Samo ustawienie AirPlaya jest tak banalnie proste, że zaskoczyło nawet mnie. Nie spodziewałem się, że po sekundzie wszystko było gotowe i dalej niepotrzebnie próbowałem połączyć
urządzenie do Wi-Fi. Wystarczy bowiem tylko zezwolić na użycie ustawień sieci Wi-Fi przez
D7050, a resztę zrobi sam. Jeśli nie chcemy korzystać z połączeń bezprzewodowych, to śmiało możemy korzystać z bogatego wyposażenia tylnej części wzmacniacza. Znajdziemy tam wejścia: USB dla przenośnych dysków, 2x Optical, 2x Coaxial oraz wyjście na Subwoofer. Niestety
NAD w modelu D7050 postawił tylko na źródła cyfrowe, brakuje przynajmniej jednej możliwości analogowego podłączenia, co może lekko drażnić. Trzeba jednak przyznać, że możliwości mamy sporo i kiedy już zdecydujemy się, jak chcemy dostarczyć naszą muzykę do wzmacniacza, to rezultat powala. Nasza kompozycja NAD-a z B&W CM5 gra tak perfekcyjnie, że dzień
w dzień nie mogłem się doczekać powrotu do domu z pracy. Duża dynamika i wielka scena
tworzy taki klimat, że chce się tylko zasiąść w fotelu i słuchać muzyki. Nie sądziłem, że cyfrowy
wzmacniacz wielkości encyklopedii tak świetnie za-

Zestaw, który zagościł u mnie
w domu, to najpiękniejsze 10
tysięcy złotych, jakie w życiu
widziałem.

sili niemałe monitory B&W.
W żaden sposób nie da się odczuć, że mamy do
czynienia z urządzeniem cyfrowym. Ciepło i szerokość częstotliwości jest olbrzymia i nie wiem,
czy rozpoznałbym różnicę między dużym lampowym wzmacniaczem a D7050. Pod wieloma wzglę-
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dami wzmacniacz firmy NAD zaskakuje, przez co

Stosunek sygnał/szum (A-ważony): ≥ 90 dB

w moich oczach stał się sprzętem idealnym, wy-

Przesłuch (1 kHz): ≥ 85 dB

marzonym. Dołączył do grona najlepszych pro-

Przesłuch (10 kHz): ≥ 70 dB

duktów, które miałem możliwość gościć w swoim

Pasmo przenoszenia (20 Hz-96 kHz) 0–0,3 dB
THD ≤ 0,004%
IMD (SMPTE): 0,02%

domu i bardzo trudno będzie mi się z nim rozstać. Jest wzorem do naśladowania dla firm, które

IMD (CCIF): 0,003%

również chcą swoją ofertę rozszerzyć o tego typu

Zużycie energii w trybie czuwania ≤ 0,5 W

urządzenie.

Szybkość/częstotliwość próbkowania: do 24
bitów/192 kHz
Wymiary maksymalne (S × W × G): 70 × 236 × 270 mm
Waga: 2,2 kg

Jak to zwykle bywa w sprzęcie ocenionym na 6,
problemem jest tylko cena. Na dzisiaj szczęśliwemu nabywcy modelu D7050 stan konta zmniejszy

Bowers & Wilkins CM5
Czułość: 88 dB
Pasmo przenoszenia: 52–22 000 Hz
Wymiary (S × W × G): 200 × 340 × 301 mm
Waga: 8,9 kg

się o 4299 zł. Jeśli myślicie, że to za dużo, to proszę,
przeczytajcie jeszcze raz tekst i zastanówcie się, czy
aby na pewno.
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******

SŁUCHAWKI

PARROT ZIK
NORBERT CAŁA

Niezwykłe słuchawki od niezwykłego producenta

/ SPRZĘT / Słuchawki Parrot ZIK

Francuska firma Parrot co pewien czas pojawia się w naszych testach i nigdy nie są to
produkty zwyczajne. Co ciekawe, jak na
dość małe przedsiębiorstwo są to
produkty bardzo rozrzucone tematycznie – kolumny głośnikowe o kształcie nie z tej bajki,
sterowany za pomocą iPhone’a dron, tablet w formie
radia samochodowego – to
wszystko Parrot. Gdy jeszcze
dodamy do tego nowy produkt, który niebawem znajdzie się w naszych testach,
czyli urządzenie do monitoringu roślin doniczkowych… tak,
urządzenie do monitoringu roślin doniczkowych, to zobaczycie, jak niezwykłą firmą jest Parrot.
Za niektórymi produktami tej firmy stoi Philippe
Starck. Genialny i wszechstronny designer, a niektóry
twierdzą, że nawet wręcz wizjoner – taki francuski odpowiednik Steve’a Jobsa. To właśnie spod jego ręki wyszły słuchawki, które dziś testujemy – Parrot ZIK.
Zachwycają od pierwszego momentu. Połączenie elementów wykonanych ze stali chirurgicznej i skóry to naprawdę niezwykłe spotkanie tak szlachetnych materiałów w słuchawkach. Nie zostały one ze sobą połączone przypadkowo. Kształt słuchawek jest
równie szlachetny, jak elementy, z jakich zostały wykonane. Klient może wybierać spośród jednego z czterech zestawów kolorystycznych. Mnie najbardziej do gustu przypadło klasyczne połączenie czarnej skóry i srebrnej stali. Jeśli jesteście bardziej odważni, to możecie wybrać różowe złoto w połączeniu z białą skórą.
Duże nauszniki zostały wykończone gumowanym plastikiem od zewnątrz oraz bardzo miękką pianką pokrytą skórą od wewnątrz i są połączone wykonanym ze stali i dość oryginalnie
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ukształtowanym pałąkiem. Słuchawki sprawiły wrażenie jakby nie pochodziły z tego świata i prawdopodobnie bardziej by pasowały do głowy „Obcego”, a nie mojej. To uczucie na szczęście znika, kiedy już założymy je
na głowę. Mimo że słuchawki są dość ciężkie, to jednak
nie sprawiają wrażenia jakby miały zaraz spaść z głowy,
jest wręcz przeciwnie. Z ZIK na uszach czułem się całością ze słuchawkami, były jak doskonale dobrana bielizna, o której zapominamy, że ją założyliśmy.
Parrot ze słuchawkami ZIK poszedł jednak zdecydowanie dalej i nie zatrzymał się tylko na oryginalnym wzornictwie. Te słuchawki są napakowane nowoczesnymi
i niespotykanymi technologiami.

Po pierwsze – współpraca z smartfonami
Słuchawki Parrot ZIK są oczywiście bezprzewodowe i komunikują się z iPhone’em za pomocą technologii Bluetooth 2.1. Jeśli macie jakiegoś smartfona z NFC,
to również tę technologię wspierają, dzięki czemu parowanie będzie jedynie krótką formalnością. To jednak
nie wszystko! Choć na słuchawkach nie znajdziemy żadnych przycisków sterujących muzyką, to będziemy mo-

Za niektórymi produktami
firmy Parrot stoi Philippe
Starck. Genialny
i wszechstronny designer,
a niektóry twierdzą, że
nawet wręcz wizjoner –
taki francuski odpowiednik
Steve’a Jobsa.

gli to robić za ich pomocą. Wszystko to za sprawą panelu dotykowego na prawej słuchawce. Wystarczy, że
przesuniemy po słuchawce palcem w górę lub w dół,
co pozwoli zwiększyć lub zmniejszyć głośność, albo do
przodu lub do tyłu, by zmienić utwory. To jeszcze nie
koniec – specjalny czujnik automatycznie wykrywa, czy
mamy słuchawki na uszach. Jeśli je zdejmiemy, to muzyka automatycznie zostanie zatrzymana. Oczywiście, jeśli
je założymy, to z powrotem zostanie wznowiona. To jest
naprawdę genialne i szalenie intuicyjne.
Jeśli już mamy słuchawki podłączone do telefonu, to
możemy być prawie pewni, że będą działały jako ze-
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staw do rozmów telefonicznych. Parrot słynie ze świetnych samochodowych zestawów głośnomówiących
i doświadczenie to wykorzystał w tych słuchawkach. ZIK
są wyposażone w dwa mikrofony kierunkowe oraz Jawbone Conductor, czyli sensor odczytujący drgania kości
szczęki podczas mówienia. Następnie sygnał drgań miksowany jest z tym z mikrofonów, a to znacznie poprawia
jakość przekazu telefonicznego.
Zgadliście. To nie koniec. W AppStore lub Google Play
czeka na nas darmowa aplikacja Parrot Audio Suite. Za jej
pomocą możemy np. wgrać nowy firmware do słuchawek. Tak, tak – nowy firmware. Możemy też ustawić parametry dźwięku pod swoje własne upodobania, wyłączyć
redukcje szumów oraz sprawdzić stan baterii. Jeśli już jesteśmy przy baterii, to warto wspomnieć, że słuchawki, aby dawać nam pełnię swoich możliwości, oczywiście potrzebują zasilania z akumulatora. Jeśli jednak ten
się nam wyładuje i nie będziemy mieli gdzie go naładować, to wystarczy zwykły kabelek z mini jackiem. Ten dołączony do słuchawek jest genialnej jakości, wykończony
plecionką zapobiegającą plątaniu. Po podłączeniu kabelkiem, Parrot ZIK zachowują się jak zwykłe słuchawki
przewodowe, niepotrzebujące dodatkowej energii.

Za niektórymi produktami
firmy Parrot stoi Philippe Starck.
Genialny i wszechstronny
designer, a niektóry twierdzą,
że nawet wręcz wizjoner
– taki francuski odpowiednik
Steve’a Jobsa.

Po drugie – aktywna redukcja szumów
Pierwszy raz złożyłem je na głowę na targach IFA. Środek bardzo ruchliwej hali, a ja nagle zostałem przeniesiony w zupełnie inne miejsce. Stało się to za sprawą
aktywnej redukcji szumów, która w tych słuchawkach
jest naprawdę rewelacyjna i pozwala odizolować się od
praktycznie każdego otoczenia. Producent mówi, że ZIK
potrafią wyciszyć do 98% dźwięków otoczenia. W praktyce wygląda to tak, że nie docierają do Was żadne zwykłe dźwięki środowiska, w jakim jesteście. Wszystkie
samochody są elektryczne, dzieci nie płaczą, a żony mil-
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cząco akceptują wszystkie decyzje. Odpowiedzialne za redukcję są cztery mikrofony,
aktywnie zbierające odgłosy z otoczenia.

Po trzecie – dźwięk
Parrot ZIK, jak się zdążyliście przekonać, to dość zaawansowana konstrukcja. Z praktyki wiem, że takie miewają czasem problem z dobrym graniem. Zbyt duże nagromadzenie różnych układów poprawiających dźwięk powoduje, że staje się on bardzo
sztuczny. Tego najbardziej obawiałem się po wcześniejszym oczarowaniu konstrukcją. Jeszcze większe obawy wywołał u mnie zastosowany efekt „Parrot Concert Hall”.
Dzięki niemu muzyka ma dobiegać nie z boków, tylko z przodu. To nie może się udać.
A jednak! Wcale nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać. Oczywiście czujemy
i kompresję Bluetooth, i działanie różnych systemów poprawiających muzykę, ale
jest lepiej, niż się tego spodziewałem. Tony niskie są oczywiście, jak we wszystkich
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tego typu konstrukcjach lekko przerysowane, ale jedno-

W praktyce wygląda to
tak, że nie docierają do
Was żadne zwykłe dźwięki
środowiska w jakim jesteście.
Wszystkie samochody są
elektryczne, dzieci nie płaczą,
a żony milcząco akceptują
wszystkie decyzje.

cześnie czyste i dynamiczne. Środek jest największym
zaskoczeniem, bo spodziewałem się w tym paśmie
dźwięków bardzo zakłóconych elektroniką. Tymczasem jest dynamicznie i bardzo czytelnie. Góra mogłaby być lepsza i to właśnie tu czujemy największą kompresję dźwięku.
Parrot ZIK to jedne z najdziwniejszych słuchawek, jakie
miałem okazję testować. Naszpikowane elektroniką z futurystycznym kształtem i zaawansowaną techniką. Oczywiście nie grają tak czysto jak ostatnio testowane modele Bang & Olufsen czy Bowers & Wilkins, ale to przecież
zupełnie inna półka i słuchawki dla zupełnie innej gru-

Parrot ZIK				

py odbiorców. Na Parrot ZIK zdecyduje się bardziej tech-

Pasmo przenoszenia: 10–20 000 Hz

nologiczny geek niż meloman ceniący sobie każdą naj-

Impedancja: 32 omy

mniejszą źle zagraną nutę. Ja za testowym modelem

THD: < 0,1% przy 1 kHz, 90 dB SPL

będę na pewno tęsknił, tym bardziej, że właśnie poja-

Inne elementy: Aktywna redukcja szumów,
stereo Bluetooth, bezprzewodowe

wił się do nich nowy soft poprawiający jakość muzyki,

Format: wokółuszne

ja zaś najbardziej na świecie lubię instalować nowe wer-

Długość kabla: 130 cm

sje firmware do wszystkiego. Jeśli nie boli Was wydanie

Połączenia: Bluetooth

1400 zł na słuchawki, a jesteście przy tym bardziej gadżeciarzami niż melomanami, to lepszego wyboru nie ma.
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SENNHEISER

MOMENTUM ON-EAR
JAROSŁAW CAŁA

Duże doświadczenie firmy w sprzedaży tak różnych słuchawek, dla tak różnych odbiorców
dało możliwości do stworzenia idealnie uniwersalnych słuchawek dla wszystkich. Skończyły
się już lata produktów, które mogą mieć tylko walory techniczne, teraz producenci muszą
starać się dużo bardziej. Słuchawki to teraz produkt bardzo lifestylowy, gadżet, z którym
mocno się utożsamiamy.

W ostatnim czasie można zaobserwować na rynku słuchawek nowy trend, który ma już nawet swoją nazwę. Chodzi mi o słuchawki On-Ear, czyli kompromis między małymi dousznymi słuchawkami
na miasto a dużymi konstrukcjami do domowego hi-fi. Wielu producentów poszerzyło swoją ofertę
właśnie o konstrukcję On-Ear, która idealnie sprawdza się w wielu warunkach użytkowania. Powiem
szczerze, że zawsze byłem w tej kwestii konserwatywny. Małe douszne słuchawki to dla mnie jedyny
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środek przekazywania muzyki od momentu przekroczenia progu mieszkania i nie toleruję
w tej kwestii innych słuchawek. Z drugiej strony, gdy tylko wracam w cztery ściany, to od
razu na moją głowę wędrują te największe konstrukcje i dzięki nim odcinam się od wszystkiego wokoło.
Mimo że korzystałem już z kilku produktów typu On-Ear, to żaden nie przemówił do mnie
na tyle, żebym zmienił zdanie w kwestii używania słuchawek. Kto wie, może ta sztuka uda
się firmie Sennheiser, która również zapragnęła poszerzyć swoją bogatą ofertę słuchawek
o model Momentum On-Ear. Mam wrażenie, że cały projekt jest niewiarygodnie szczegółowo przemyślany i Sennheiser uderza w bardzo dużą grupę klientów. Skończyły się już
lata produktów, które mogą mieć tylko walory techniczne, teraz producenci muszą starać
się dużo bardziej. Słuchawki to teraz produkt bardzo lifestylowy, gadżet, z którym mocno
się utożsamiamy. Przed zakupem oprócz odsłuchu ważny jest sposób, w jaki producent
chce nam sprzedać swoje dziecko. Konkluzja jest taka, że wszyscy lubimy ładne rzeczy
i koniec. Sennheiser dobrze o tym fakcie wie ze względu na swoje olbrzymie doświadczenie w kwestii słuchawek. Dużo bym postawił na to, że jeśli byśmy połączyli wszystkie
sprzedane w historii tej firmy słuchawki, to dystans, jaki by osiągnęły, byłby największy ze
wszystkich producentów na świecie.
Jeśli chodzi o Momentum On-Ear, to od samego początku, czyli od sposobu opakowania
można odczuć, że mamy do czynienia z produktem z górnej półki. Ciekawe, przyciągają-
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ce wzrok pudełko kryje dodatkowo jeszcze dwa sposoby pakowania. Podoba mi się solidnie wykończony zamszowy futerał, który jest miękki, co zdecydowanie umożliwia podróżowanie. Dodatkowym
zabezpieczeniem słuchawek jest jeszcze delikatny woreczek z mikrofibry. Pierwsze wrażenie można zdecydowanie odhaczyć ptaszkiem, Sennheiser dobrze sprzedaje swój produkt. Dostajemy się
w końcu do samych słuchawek i bierzemy Momentum On-Ear w swoje ręce. Gdybym robił to z zamkniętymi oczami, to chyba próbowałbym wepchnąć te słuchawki głęboko w swoje uszy. Ich waga
zdecydowanie bliższa jest konstrukcją dousznym niż nausznym. Ważą 160 gramów, czyli sporo mniej
niż złoty łańcuszek przeciętnego nowobogackiego Rosjanina.

Spryciarze zrobili słuchawki dla
milionów, jestem zdecydowanie
przekonany, że ten model
będzie schodził tak dobrze,
jak gumowce na deszczowym
festiwalu.

Wygląd i konstrukcja to kolejna rzecz, która uświadomiła mi
jak bardzo przemyślanym produktem jest Momentum On-Ear. Całkiem sprytnie wymyślił sobie wszystko Sennheiser.
Od razu skojarzył mi się każdy pobyt w sklepie Ikea, wszystko zrobione jest w taki sposób, że nie może się nie podobać. Zachowawczy, ale bardzo ładny dizajn trafia do olbrzymiej liczby klientów i każdy znajdzie w tych słuchawkach
coś, co na pewno się spodoba. Tym bardziej, że niemiecki producent zadbał, żeby dokładnie tak było. Model swoich
słuchawek wykonał w tak szerokim i tak dobrze dobranym
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zestawieniu kolorów, że nawet prostemu facetowi nieodróżniającemu czerwonego od różowego któryś
z nich przypadłby do gustu. Coś mi się wydaje, że to
strzał w dziesiątkę.
Użyte do produkcji materiały to również przemyślane i sprawdzone produkty, które świetnie się sprawdzają. Stelaż wykonany ze szczotkowanej stali jest
bardzo prosty, przez co niezwykle funkcjonalny. Nauszniki przesuwamy po szynach w taki sposób, że możemy bardzo precyzyjnie dobrać odpowiedni dla nas
rozmiar. Okazuje się, że najprostsze rozwiązania wymyślone zapewne jeszcze w starożytności są najlepsze. Przesuwane nauszniki są ciekawie umieszczone
w prowadnicach, połączonych efektownie ze szczotkowanym logiem firmy. Materiałem wykończenia
muszli nauszników jest miękka alcantara i sprawuje się
idealnie w swojej roli, nie poci ucha, a w dotyku jest
przyjemna.
Z całej budowy słuchawek najbardziej podoba mi się
góra, czyli wykończenie stelaża spoczywającego na
naszej głowie. Mam taki nawyk, że często jak coś oglądam bądź zastanawiam się tak jak teraz, co napisać, to
kładę ręce na głowie. W tym miejscu muszę podziękować firmie Sennheiser, za niezwykle cienkie i przyjemne rozwiązanie zastosowane w Momentum On-Ear.
Nigdy jeszcze w słuchawkach nausznych nie trzymałem tak wygodnie rąk na głowie, dzięki. Całość wykonana jest prosto, porządnie i z dużym smakiem, a co
najważniejsze Momentum On-Ear są wygodne nawet
przy długim używaniu w domu.
Przyczepić się mogę do dwóch rzeczy. Po pierwsze fajnie by było, gdyby miały możliwość złożenia, co przy
słuchawkach On-Ear na pewno byłoby dodatkowym
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plusem. Drugą sprawą jest nie za dobra izolacja dźwięku,
nawet gdy słuchałem nie za głośno, to moja druga połowa zwracała mi uwagę, żebym przyciszył. Nie chciałem tego
robić, bo dźwięk, jaki wydają z siebie słuchawki, wywoływał uśmiech na mojej twarzy. Sposób, w jaki grają Momentum On-Ear stawia kropkę nad i w kwestii, o której pisałem
na samym początku. Chodzi mi o przemyślaną konstrukcje
Sennheisera.
Spryciarze zrobili słuchawki dla milionów, jestem absolutnie przekonany, że ten model będzie schodził tak dobrze,
jak gumowce na deszczowym festiwalu. Nie kojarzę, żebym
słuchał tak dobrze zbilansowanych słuchawek, w żadnym
zakresie częstotliwości te słuchawki nie starają się popisywać. Można wyróżnić niskie tony, które są świetne i soczyste, ale na pewno nie zagłuszają innych dźwięków. Oczywiście słyszałem lepsze słuchawki, ale chyba nie słyszałem tak
uniwersalnych. Nie ma muzyki, w której się nie sprawdzają,
mają taką przyjemną ciepłą barwę, że nawet numery złej jakości tak bardzo nie drażnią. W tej kwestii bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły.
Kolejną rzeczą, która przyciągnęła moją uwagę, była świetna separacja stereo – w pewnym momencie czułem się tak,
jakbym oglądał mecz Agnieszki Radwańskiej. Kręciłem głową w lewo i w prawo, szukając gitarzysty czy saksofonisty,
ale zawsze na froncie wyraźnie słyszałem dobrze umieszSennheiser
Typ słuchawek: dynamiczne, nauszne,
zamknięte
Pasmo przenoszenia: 16 Hz – 22 kHz
Impedancja: 18 omów
Czułość: 112 dB

czony wokal. Wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że
Sennheiser od początku do końca wiedział, co robi. Duże
doświadczenie firmy w sprzedaży tak różnych słuchawek,
dla tak różnych odbiorców dało możliwości do stworzenia
idealnie uniwersalnych słuchawek dla wszystkich. Kurczę,

Długość kabla: 1,4 m

ten projekt jest tak zrównoważony i tak kompletny od po-

Rodzaj wtyku: 3,5 mm

czątku do końca, że nie wiem, do czego się przyczepić. Kto

Waga: 160 g

wie, może nawet ja zacznę korzystać ze słuchawek On-Ear,

Cena: 849 zł

oczywiście Momentum On-Ear.
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PULSOKSYMETR IHEALTH
WIEDZ ZAWSZE,
W JAKIM JESTEŚ STANIE

DOMINIK ŁADA

W obecnych czasach, gdy wszyscy żyją w biegu i permanentnym stresie, warto
kontrolować swoje zdrowie. Możemy często chodzić do lekarzy lub wyposażyć się
w urządzenia, które pozwolą nam samodzielnie oceniać swój stan. Takim urządzeniem
jest pulsoksymetr. Jest to zdecydowanie jeden z najmniejszych i najbardziej mobilnych
gadżetów dotyczących zdrowia, który zawsze można mieć ze sobą. A jak jeszcze łączy
się bezprzewodowo z naszym iPhone’em, tak jak iHealth Wireless Pulse Oximeter oraz
ma prostą i intuicyjną aplikację, to każdy gadżeciarz będzie zadowolony.

Pierwsze wrażenie? Na smyczy nosimy miniaturę Magic Mouse. Biały plastik, przezroczysta warstwa nibyszkła i podłużny kształt dadzą jednoznaczne skojarzenia każdemu Mac userowi.
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Co to w ogóle jest? Pulsoksymetr bezprzewodowy iHealth to wiarygodny sposób na sprawdzanie
saturacji krwi tlenem (nasycenie krwi tętniczej tlenem, SpO2), tempa bicia serca (BPM) oraz indeksu
perfuzji (PI). Monitorowanie tych wyników podczas
ćwiczeń umożliwia kontrolowanie reakcji organizmu na zwiększoną dawkę wysiłku, co pozwala unikać sytuacji zagrożenia zdrowia.
Urządzenie, jak już wspomniałem, jest lekkie, przenośne (dołączona smycz) i dokonuje pomiarów na
opuszku palca w sposób całkowicie nieinwazyjny.
Możemy monitorować i podglądać wyniki pomiarów podczas treningów bezpośrednio na wyświetlaczu pulsoksymetru iHealth lub na urządzeniu
Dr Krzysztof Sobol

z iOS (iPhone, iPad lub iPod Touch), dzięki darmo-

Internista

wej aplikacji iHealth SpO2. Dzięki temu możliwe jest

Melbourne, Australia

śledzenie wyników na przestrzeni czasu i udostępnianie danych trenerowi lub lekarzowi. Oczywiście

Pulsoksymetria jest

włącznie aplikacji przy każdym pomiarze nie jest

nieinwazyjną me-

konieczne – iHealth zapamiętuje 7 ostatnich pomia-

todą pozwalającą

rów. Aplikacje Health SpO2 pozwala na tworzenie

monitorować wysycenie hemoglobiny tle-

raportów, śledzenie trendów i przechowywanie da-

nem (Sp02) oraz częstość pracy serca (HR).

nych usłudze iHealth na stronie producenta.

Ta znana od wielu lat metoda jest szeroko stosowana zarówno w warunkach szpi-

Urządzenie posiada wygodny wyświetlacz LED,

talnych, jak i ambulatoryjnych. Stosowana

który wskazuje SpO2 i tętno. Podświetlony jest na

jest podczas każdej procedury znieczule-

zielono i gdy jest wyłączony kompletnie go nie wi-

nia, jak również w trakcie opieki nad pacjen-

dać. Gdy go pierwszy raz włączyłem, nie powiem,

tem z zaburzeniami świadomości, niewy-

zaskoczyło mnie to dosyć pozytywnie.

dolnością układu krążenia czy oddychania.
Coraz większa dostępność dzięki coraz

Pulsoksymetr łączy się z naszymi iUrządzenia-

mniejszym gabarytom powoduje, że pod-

mi przez Bluetooth 4.0, zużywając niewiele ener-

ręczny pulsoksymetr staje się dla wielu klini-

gii, a wbudowanej baterii o pojemności 300 mAh

cystów podstawowym narzędziem pracy.

jeszcze ani razu, poza pierwszym, nie ładowałem,
a używam codziennie od jakichś 3 tygodni.
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Jak wygląda pomiar?
• Otwórz zacisk Pulse Oximeter PO3 i umieść w nim swój serdeczny, środkowy lub wskazujący palec lewej ręki, paznokciem
w dół.
• Na przednim panelu wciśnij przycisk START.
• Nie ruszaj ręką podczas pomiaru.
• Po kilku sekundach wynik pomiaru pojawi się na wyświetlaczu
i w aplikacji iHealth SpO2, jeśli jest ona uruchomiona.
• koniec

Pulsoksymetr to świetny pomysł na prezent gwiazdkowy dla osoby aktywnej.
Jest mały, poręczny, zawsze można go mieć ze sobą. Wbrew pozorom bardzo
się przydaje, zwłaszcza gdy często podróżujemy – był moim obowiązkowym
wyposażeniem podczas wspinaczki na Kilimandżaro, kiedy musiałem na bieżąco kontrolować poziom saturacji krwi, aby nie doprowadzić do niedotlenienia.
Dodatkowym puszczeniem oka przez producenta jest dla mnie makowy wygląd. Może to jest pomysł na prezent?

iHealth		
Oxygen Saturation Monitor
Plusy: - mały i lekki				
- szybki, nieinwazyjny 		
pomiar						
- Bluetooth 4.0			
- darmowa aplikacja
Minusy: - cena
Link: ihealthalabs
Cena: 279 zł
Gwarancja: 24 miesiące
Dystrybucja w Polsce: Forcetop
Ocena: 5,5/6
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KINGSTON

MOBILELITE WIRELESS
PAWEŁ HAĆ

iPad oraz iPhone bardzo często zastępują mi komputer, co ma swoje dobre, ale i złe
strony. Jednym z problemów jest brak możliwości podłączenia pamięci USB. Urządzenie
firmy Kingston uzupełnia ten brak, a przy okazji daje kilka innych możliwości.

MobileLite Wireless to zestaw przenośnych portów, który łączy się z innymi urządzeniami za pośrednictwem sieci Wi-Fi w standardzie 802.11g/n. Sprzęt ma dość duże wymiary, choć powinien
zmieścić się w kieszeni. Jest za to bardzo lekki – waży niespełna 100 gramów. Konstrukcja jest solidna, wytrzymała ściśnięcie w torbie razem z innymi, twardymi przedmiotami. Kształt obudowy po-
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zwala na wygodne wsunięcie jej do przegródki
w torbie, brakuje mi jednak gumowych podstawek, by sprzęt nie zsuwał się z pochyłego blatu.
O stanie pracy informują trzy diody, umieszczone przy włączniku. Porty USB i micro USB (do ładowania urządzenia) umieszczono na jednym
końcu urządzenia, natomiast na drugim znalazł
się czytnik kart SD/SDHC/SDXC (po podłączeniu
adaptera działają również karty microSD). Takie
ułożenie jest wbrew pozorom bardzo praktycz-

Teoretycznie można więc
podłączyć na stałe SD
o pojemności do 128 GB
i stworzyć w ten sposób
przenośny dysk twardy, który
łatwo udostępnić innym.

ne – pendrive wystający z boku obudowy zawadzałby przy chowaniu go do kieszeni. Ponadto
karta SD mieści się w porcie w całości, nie wystaje z niego. Teoretycznie można więc podłączyć na
stałe SD o pojemności do 128 GB i stworzyć w ten sposób przenośny dysk twardy, który łatwo udostępnić innym.
Główną funkcją MobileLite Wireless jest udostępnianie danych znajdujących się na podłączonych
nośnikach. Urządzenie wymaga do działania aplikacji, pobieranej bezpłatnie z App Store. Program
dostosowany jest zarówno do ekranu iPhone’a, iPoda touch, jak i iPada. Po uruchomieniu wyświetlany jest krótki poradnik, który prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji połączenia z urządzeniem. MobileLite tworzy nową sieć bezprzewodową, z którą należy się połączyć. Użytkownik
może dowolnie zmienić jej nazwę, zabezpieczyć ją hasłem (szyfrowanie WPA2) oraz wybrać kanał,
na którym ma pracować. Sprzęt potrafi działać jednocześnie jako repeater Wi-Fi, czyli pośredniczyć
w połączeniu pomiędzy urządzeniem odbiorczym a inną siecią bezprzewodową. Korzystanie z MobileLite nie ogranicza więc łączności z internetem, pozwala nawet na poszerzenie zasięgu o kilkanaście metrów.
Aplikacja do obsługi urządzenia wygląda bardzo archaicz-

MobileLite Wireless to
doskonały przykład
dobrego sprzętu, skutecznie
ograniczanego przez kiepskie
oprogramowanie.

nie. Nie została dostosowana jeszcze do iOS 7, jej interfejs jest
mało intuicyjny, a niektóre jego elementy potrafią od czasu
do czasu znikać. Działa jednak szybko i stabilnie, podłączone
pamięci pojawiają się w niej natychmiast. Co ważne, obsługiwane są dyski sformatowane w systemie plików FAT, FAT32,
NTFS oraz exFAT. Przeglądanie plików jest całkiem wygodne,
na dolnej belce znajdują się cztery zakładki, które pozwalają
na podgląd wszystkich plików lub też wyodrębnienie z nich
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muzyki, filmów lub obrazów. Aplikacja oznacza typ danych za pomocą odpowiedniej ikony, jednak do zakładek trafiają wyłącznie pliki w formatach, które mogą być otwarte przez program. Plik
wideo zapisany w MKV zostanie więc oznaczony jako film, ale nie pojawi się w stosownej zakładce.
Odtwarzanie multimediów pozostawia sporo do życzenia. Niektóre filmy otwierane są bezpośrednio w programie, inne wczytują się dopiero po przekierowaniu przez aplikację do Safari. Sprawdza-

łem to na plikach w tym samym formacie, rozdzielczości i zbliżonej długości i nie znalazłem niestety żadnego rozwiązania. Działają za to napisy, o ile są zaimplementowane w filmie (dotyczy to
choćby plików ze sklepu iTunes). Muzyka również sprawia problemy – odtwarzacz aplikacji nie integruje się ze sterowaniem systemowym, więc po wyjściu z programu należy otworzyć go ponownie,
by zmienić utwór bądź włączyć pauzę. Zaletą jest natomiast odtwarzanie multimediów bezpośrednio z nośnika danych, bez potrzeby kopiowania ich do pamięci urządzenia odbiorczego. Proste pliki tekstowe otwierane są poprawnie, ale już złożone dokumenty pakietu Office potrafią rozjechać
się całkowicie, trzeba je więc przenosić do aplikacji, które sobie z nimi poradzą. Aplikacja odtwarza
wiele formatów plików, w tym te, które nie zostały wymienione w specyfikacji przez producenta
(na przykład M4A, PNG czy RTF). W razie potrzeby każdy plik można oczywiście otworzyć w innym
programie.
Wszystkie pliki mogą być skopiowane do pamięci iPhone’a lub iPada, jednak proces ten nie należy do wygodnych. Konieczne jest bowiem wybranie przycisku Edycja, zaznaczenie dokumentów,
a na koniec – określenie katalogu docelowego. O ile na iPhonie takie rozwiązanie mogę jeszcze zaakceptować, to już większa powierzchnia robocza iPada prosi się o możliwość wyświetlenia jednocześnie zawartości urządzenia i nośnika, a następnie przenoszenia plików przez przeciąganie.
Brakuje mi również możliwości rozpakowania oraz utworzenia archiwum ZIP. Dostęp do danych
możliwy jest też za pomocą przeglądarki internetowej każdego komputera – wystarczy połączyć
się z urządzeniem, a następnie w pasku adresu wpisać jego adres IP. Do połączenia wykorzystywa-
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ny jest protokół SMB. Przeglądarkowy interfejs nie oferuKingston		
MobileLite Wireless
Design: 5/6

je podglądu plików ani przesyłania danych do urządzenia,
da się je jedynie pobrać na dysk oraz przeprowadzić kon-

Jakość wykonania: 5/6

figurację sprzętu. Bezprzewodowe kopiowanie plików do

Oprogramowanie: 2/6

pamięci podłączonych do MobileLite działa za to za po-

Wydajność: 4/6

średnictwem menedżera plików pokroju Forklift. Ponadto

Ocena ogólna: 4/6

wszystkie nośniki widoczne są jako oddzielne dyski, jeżeli
podłączymy urządzenie bezpośrednio do komputera.
Urządzenie wyposażone zostało w baterię o pojemności 1800 mAh, która pozwala na niespełna 5 godzin pracy. Można ją też wykorzystać do zasilania podłączonego przez USB smartfona – z powodzeniem wystarcza na doładowanie akumulatora iPhone’a 5s od 20 do 80% i niecałą godzinę udostępniania
danych. Czas pracy nie zachwyca, zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmiemy wymiary obudowy. Teoretycznie sprzęt można naładować z komputera lub za
pośrednictwem smartfonowej ładowarki, jednak podczas tej czynności nie
mogłem uruchomić Wi-Fi. Dane zapisane na nośnikach podłączonych do MobileLite były widoczne jedynie z poziomu komputera, do którego podłączone
było przewodowo. To ogromna wada, która ogranicza zastosowania sprzętu
jako dysku sieciowego lub repeatera sieci.
MobileLite Wireless to doskonały przykład dobrego sprzętu, skutecznie ograniczanego przez kiepskie oprogramowanie. Aplikacja nie pozwala wygodnie
zarządzać plikami, pełna jest też niedoróbek, a na dodatek brakuje jej przejrzystości. Mimo wad jest to nadal bardzo użyteczny sprzęt, znoszący kolejne ograniczenie urządzeń mobilnych. Szczerze polecam go wszystkim, którzy
laptopa zastąpili iPadem – to właśnie z tabletami MobileLite Wireless będzie
uzupełniać się najlepiej.
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WI-FI PARTNER

WP-RM 2400

PAWEŁ HAĆ

Dostęp do internetu jest mi potrzebny niemal zawsze, a nie każde z moich urządzeń
posiada wbudowany modem, nie wszędzie są też hotspoty. Dlatego dobrze mieć
własny, do tego okraszony mnóstwem przydatnych funkcji.
WP-RM 2400 jest niewielkim urządzeniem, które bez trudu zmieści się w kieszeni. Ma dość wąską,
wykonaną z błyszczącego plastiku obudowę, która sprawia wrażenie solidnej. Router jest też bardzo lekki. Na przednim panelu znalazły się diody informujące o stanie pracy urządzenia, na boku
umieszczono natomiast przełącznik trybu działania oraz wskaźnik naładowania akumulatora. Sygnalizatory nie są jednak zbyt czytelne – pomiędzy diodami a obudową jest spory dystans, więc
jedna z nich potrafi podświetlić nie tylko właściwą ikonę, ale też sąsiednie. Przeszkadza to jednak
tylko przy odczytywaniu stanu baterii. Na przeciwległym boku znalazło się gniazdo karty mini SIM.
Wszystkie porty komunikacyjne (USB, micro USB do ładowania oraz RJ45) trafiły na krótszą krawędź
urządzenia, dzięki czemu wygodniej nosić je w kieszeni z podłączonym pendrive’em.
Urządzenie posiada mnóstwo funkcji – od routera, przez modem 3G i zapasowy akumulator do
smartfona, po repeater sieci Wi-Fi (802.11 b/g/n). Po podłączeniu do niego dysku USB można udo-
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stępniać jego zawartość w sieci (odbywa się to za pośrednictwem protokołu SMB lub FTP), jednak
równie dobrze można podpiąć tam drukarkę, by stała się widoczna dla innych połączonych z routerem urządzeń. Możliwości jest znacznie więcej – jeżeli do USB podłączymy modem LTE, to będzie on zapewniał połączenie w tak utworzonej sieci (urządzenie posiada wbudowany modem 3G
HSPA+). Producent deklaruje także kompatybilność z dekoderami telewizji NC+, a nawet kamerami i konsolami. Wszechstronność urządzenia jest jego ogromną zaletą – za jego pomocą mogę
podpiąć do sieci choćby starszą wersję Xboxa 360, wyposażoną jedynie w port RJ45. A dzięki kompaktowym wymiarom mogę schować WP-RM 2400 za konsolą. Sprzęt może działać też jako router
WAN (z konfiguracją ze statycznym IP, DHCP lub PPPoE).
Konfiguracja nie jest skomplikowana, ale wymaga skorzystania z przeglądarki urządzenia, ponieważ producent nie stworzył żadnej specjalnej aplikacji. W dobie rosnącej popularności mobilnych
hotspotów oraz tabletów, które z nimi współpracują, jest to niestety spora wada. Aby ustawić urządzenie, należy połączyć się z wytwarzaną przez router siecią, a następnie wpisać w przeglądarce
podany w instrukcji adres. Interfejs jest przejrzysty i dzieli się na sekcje, które odnoszą się do konkretnych zastosowań urządzenia. Wśród nich znajdziemy łączność z siecią komórkową, dostęp do
pamięci USB, ustawienia zabezpieczeń sieci Wi-Fi (szyfrowania WEP, WPA, WPA2 oraz kilku innych,
hasła i tym podobnych) oraz zaawansowaną konfigurację. Jest też możliwa szybka zmiana trybu
pracy (repeater, router lub modem 3G). Wszystko zostało zaprojektowane tak, żeby nawet początkujący użytkownik poradził sobie z obsługą. W sekcjach znajdują się tylko podstawowe opcje, natomiast dokładniejsza konfiguracja trafiła do menu z zaawansowanymi ustawieniami (brakuje mi jednak odnośników przenoszących z podstawowych do zaawansowanych opcji).
Znam wiele osób, dla których słowo „router” kojarzy się z problemem. Ekipa Wi-Fi Partner robi wszystko, by tak nie było. Zakup urządzenia wiąże się z przyznaniem dożywotniego wsparcia technicznego (nawet po upływie gwarancji) oraz dostępu do bazy wiedzy, czyli, najprościej ujmując, zbioru poradników
dotyczących obsługi nabytego sprzętu. Kilka dni po otrzymaniu urządzenia otrzymujemy telefon od firmy – można
wtedy zapytać o wszystkie aspekty używania routera, a obsługa rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto otrzymujemy też wsparcie mailowe. Miałem okazję przetestować obsługę klienta – jest ona wzorowa.
Otrzymałem standardowy telefon od firmy, w którym zostałem zapytany o to, czy poradziłem sobie
z konfiguracją oraz czy ogólnie jestem zadowolony
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z urządzenia. Napotkałem problem z oprogramowaniem,
WiFi Partner		
WP-RM 2400
Design: 4,5/6

więc poinformowałem o tym. Zadałem też kilka pytań
o udostępnianie plików. Na drugi dzień (w sobotę) na mo-

Jakość wykonania: 4,5/6

jej poczcie znalazły się linki do poradników wideo, które

Oprogramowanie: 3/6

rozwiewają moje wątpliwości. Jednocześnie do systemu

Wydajność: 5/6

pomocy zostało dodane zgłoszenie, które mogę monito-

Ocena ogólna: 4,5/6

rować (nie musiałem tam nawet wchodzić – wystarczyło, że utworzyłem tam konto). Po trzech dniach (wliczając

Wszechstronność urządzenia
jest jego ogromną zaletą
– za jego pomocą mogę
podpiąć do sieci choćby
starszą wersję Xboxa 360,
wyposażoną jedynie
w port RJ45.

w to weekend) zadzwoniono do mnie ponownie, tym razem z rozwiązaniem mojego problemu. Byłem niesamowicie zaskoczony, oczywiście pozytywnie. Tak doskonała
obsługa klienta to nadal w Polsce wyjątek.
W terenie WP-RM 2400 sprawuje się naprawdę dobrze.
Urządzenie jest w stanie naładować baterię mojego iPhone’a o znacznie więcej niż 100%, a jeśli nie używam go
jako ładowarki, to zapewnia prawie 6 godzin pracy. Tak
długi czas jest możliwy dzięki dwóm trybom pracy – można wybrać jedynie funkcję ładowarki, więc wszelkie funkcje sieciowe nie będą obciążać akumulatora. Po niespełna

minucie od uruchomienia modem łączy się z siecią komórkową i zapewnia do niej stabilny dostęp.
Jeżeli zasięg operatora jest kiepski, to występują niestety problemy z połączeniem. Doświadczyłem
tego w swoim mieszkaniu – iPhone pokazywał marne dwie z pięciu kropek zasięgu Edge, podczas
gdy WP-RM 2400 w ogóle nie dał rady się połączyć. Z drugiej strony, z łącza o tak niskiej prędkości i tak trudno korzystać. Urządzenie nadrabia to mocnym sygnałem Wi-Fi – zostanie to docenione
przez osoby, które wykorzystają je jako access point lub repeater. Udostępnianie plików z pamięci
podłączonych do portu USB działa dobrze, chociaż wymaga używania przeglądarki lub odpowiedniego oprogramowania (na Maku jest to na przykład Forklift lub Finder, natomiast na iOS polecam
aplikację Goodreader).
WP-RM-2400 jest bardzo wszechstronnym i przydatnym urządzeniem. Wygląda bardzo dobrze,
a jego działaniu naprawdę niewiele mogę zarzucić. Cena również jest zachęcająca – testowany
sprzęt kosztuje 188 zł. Do tego posiada doskonałe wsparcie techniczne – w Polsce takie podejście to
rzadkość. Nie potrafisz uruchomić? Pomogą. Nie potrafisz skonfigurować sieci? Pomogą. Chcesz połączyć się z pamięcią USB? Wytłumaczą Ci, jak. Możesz kompletnie nie znać się na tego typu urządzeniach – wsparcie techniczne pomoże ze wszystkim. Do tego jest dożywotnie.
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WACOM INTUOS
CREATIVE STYLUS
RENATA OSTROWSKA / PIXLE

Kiedy firma Wacom zapowiedziała pióro z obsługą nacisku, którego będę mogła
używać z iPadem, pomyślałam sobie – nareszcie sprawdzona technologia będzie
dostępna zawsze pod ręką.

Intuos Creative Stylus dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej oraz niebieskiej. Dostarczany jest w poręcznym piórniku, skrywającym oprócz samego pióra dwie zapasowe końcówki (jest miejsce dla pięciu) oraz baterię. Tak, baterię. Szkoda, że producent nie pokusił się o rozwiązanie, które zastosował w urządzeniu Inkling, gdzie piórnik jest jednocześnie
ładowarką. Aby pióro pozostało cienkie, tak jak w przypadku stacjonarnych tabletów, zastosowana bateria to bardzo cienki paluszek o oznaczeniu AAAA, który, jak możecie się domyślać,
nie jest powszechnie dostępnym ogniwem w kiosku za rogiem. Według producenta bateria
pozwala na około 150 godzin pracy, co – jak myślę – jest bardzo dobrym wynikiem.
Creative Stylus do połączenia z iPadem wykorzystuje Bluetooth 4.0, co sprawia, że zadziała
z iPadem 3 i nowszym. Jako że w tym przypadku nie mamy dostępnego ogólnego sterownika, tak jak to ma miejsce w przypadku komputera, aby działał nacisk, pióro musi być wspierane przez aplikacje. Aktualnie lista aplikacji obejmuje najważniejsze z punktu widzenia grafika
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pozycje m.in. Procreate, Sketchbook, ArtStudio i kilka innych. Kilka aplikacji obsługuje również
technologię Palm Rejection, dzięki której podczas rysowania iPad nie będzie reagował na dotyk np. opartym o ekran nadgarstkiem.
Testowałam pióro w działaniu na iPadzie 3 z iOS 7
w trzech aplikacjach. Na początek oferowana przez
Wacoma aplikacja Bamboo Paper, obsługująca pióro w 100% (nacisk oraz Palm Rejection). Dla wszystkich narzędzi aplikacja oferuje 3 grubości, które
dzięki naciskowi możemy w ograniczonym zakresie
modyfikować. Po dłuższym użytkowaniu efekt jest
całkiem przyjemny. Niestety, przy szybkich ruchach
aplikacja nie nadąża i kreska zaczyna gonić pióro.
Kolejny program to Procreate. W świecie iOS-a to
wręcz profesjonalne narzędzie, bardzo szybkie i dające świetne rezultaty. Procreate w aktualnej wersji nie obsługuje jeszcze Palm Rejection, ale autorzy
zapowiadają wprowadzenie obsługi tej technologii. Program od razu pokazuje, że pod względem
szybkości nie ma sobie równych, żadnych opóźnień, a do tego nacisk od razu jest wyczuwalny i to
w zdecydowanie znacznie większym zakresie.
Trzecia aplikacja to Adobe Ideas. Program zbliżony możliwościami do Bamboo Paper z tą różnicą,
że tworzona grafika jest wektorowa i podobnie jak w przypadku aplikacji Wacoma – nie nadąża przy szybkich ruchach.
Intuos Creative Stylus to całkiem udane narzędzie. Wiele zależy od aplikacji, z jakiej korzystamy. Wielu osobom może się nie spodobać praca na gładkiej, szklanej powierzchni iPada, ale
dla osób korzystających na co dzień z tabletu graficznego możliwość szkicowania ze zbliżonym
efektem na urządzeniu przenośnym np. w podróży czy w kawiarni może okazać się bezcenna.
Ocena: dla mnie 4/6.
Podziękowania dla Małgorzaty Podstawki za udostępnienie testowego egzemplarza.
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D.BRAMANTE
PAWEŁ HAĆ

MESSENGER BAG

Nigdy nie podobały mi się torby na laptopa, które wyglądały jak… torby na laptopa.
Zrobione bez gustu, a przy okazji z daleka oznajmiające wszystkim, co może
znajdować się w środku. Z D.Bramante jest zupełnie inaczej.

Torby D.Bramante należą do tych zdecydowanie bardziej eleganckich, aczkolwiek nie sztywnych i nudnych. Otrzymana do testu torba kurierska przeznaczona jest na komputery o przekątnej ekranu do 13 cali. Wykonana została ręcznie z naturalnej skóry, szwy są bardzo mocne, dokładne i nie rzucają się w oczy. Jakość materiałów jest świetna – skóra jest elastyczna, ale dość
gruba, ma gładką powierzchnię, która lekko się błyszczy. W newralgicznych miejscach, takich jak
spód czy krawędzie głównej kieszeni, materiał jest sztywniejszy, więc nawet pusta torba zachowuje kształt, a przy tym znacznie wolniej będzie się zużywać. Obok skóry zastosowano miękką
tkaninę, która wyścieła wnętrze torby. Zdjęcia nie oddają tego, jak doskonale prezentuje się całość. Dyskretne, wytłoczone logo producenta i delikatne przeszycia dodają nieskomplikowanemu projektowi wiele uroku.
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Torba posiada ogromną liczbę kieszeni, umożliwiających dobrze zagospodarować przestrzeń. W głównej komorze z powodzeniem zmieści się kilka grubych zeszytów w formacie A4, i to nawet wtedy, gdy razem z nimi
podróżował będzie komputer. Sama kieszeń na laptopa została przyszyta około dwóch centymetrów nad
dnem torby, przy upadku dystans ten może okazać się
zbawienny dla sprzętu. Jej wnętrze zostało dodatkowo
usztywnione, z powodzeniem więc można nosić w niej
mniejsze urządzenie pokroju iPada. Ponadto w głównej komorze znalazły się dwie mniejsze, płaskie kieszenie, jedna na suwak, rozciągająca się na całą długość torby oraz uchwyt na klucze. Ponadto z przodu, pod klapą,
umiejscowione są dwie duże, głębokie kieszenie oraz
dwie mniejsze kieszonki. Torbę zamykają dwa mocne
magnesy wszyte w klapę oraz przednie kieszenie. Nie są
praktycznie widoczne, co bardzo mi się spodobało. To
jednocześnie zdecydowanie trwalsze i wygodniejsze zamknięcie niż suwak czy rzep. Z tyłu dodano jeszcze jedną, również zamykaną na magnes.
Do torby dołączony jest parciany, niezbyt szeroki pasek o regulowanej długości. Ma miękkie krawędzie, które nie wrzynają się w ramię. Zaczepy są z kolei obracane,
więc nie ma potrzeby poprawiania paska, jeśli przypadkiem źle się go założy. Sama torba jest, jak na zastosowane materiały, bardzo lekka. Po zapakowaniu jej waga
oczywiście magicznie wzrasta. Jak na tak małe rozmiary,
może ona pomieścić naprawdę wiele rzeczy. Mnogość
kieszeni sprawia natomiast, że staje się bardzo wszechstronna. Równie wygodnie mogę przenosić w niej
MacBooka Pro, iPada w etui, notatnik i ładowarki, jak
i pozbyć się komputera i zastąpić go kilkoma podręcznikami. Kieszeń na wszelaką elektronikę nie jest bowiem
wszyta w boki torby i można ją całkowicie spłaszczyć.

Równie wygodnie
mogę przenosić
w niej MacBooka
Pro, iPada w etui,
notatnik i ładowarki,
jak i pozbyć się
komputera
i zastąpić go kilkoma
podręcznikami.
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D.Bramante
Messenger Bag
Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5,5/6
Ocena ogólna: 5,5/6

Obok ogromu zalet znalazłem niestety jeden mankament. Klapa torby nie zasłania
w całości głównej kieszeni, przy jej krawędziach pozostaje niewielka szczelina, przez
którą może napadać deszcz. Kieszeń na laptopa jest jednak węższa, a przez to całkowicie przykryta.
Gdybym kiedykolwiek potrzebował eleganckiej torby na laptopa, to D.Bramante byłoby jednym z producentów, od którego zacząłbym poszukiwania. Spodobały mi się
nie tylko materiały i ich jakość, ale też prosty a jednocześnie ponadczasowy wygląd
oraz kilka rozsądnych, dyskretnych rozwiązań, czyniących torbę bardzo uniwersalną. Skórzane przedmioty zawsze kojarzyły mi się z niezniszczalnością, praktyczną elegancją, pasującą zarówno do jeansów, jak i do garnituru. Nie spodziewałem się jednak nigdy, że cechy te przypisałbym torbie, w której noszę komputer.
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SWITCHEASY TANKS

ZEWNĘTRZNA BATERIA
SwitchEasy Tanks występuje w dwóch wariantach:
białym i czarnym. Do mnie trafił ten pierwszy. Wygląd tej baterii jest bardzo ciekawy. Moje pierwsze
skojarzenie to moduł napędowy od USS Enterprise
ze Star Treka. Biała obudowa posiada szare, gumowane elementy – na końcach wypustek, a także na
spodzie, dzięki czemu plastik baterii nie będzie się
rysował, a do tego zapewni stabilną pozycję. Rozmiar tego urządzenia jest bardzo kompaktowy, co
pozwoli znaleźć zawsze dla niego miejsce w torbie.
Tanks posiada dwa wejścia – mini USB do ładowania baterii oraz USB dla urządzeń, które chcemy ładować. Natężenie prądu wychodzącego to 2,1 A, co
zapewnia szybkie ładowanie. Pojemność akumulatora to 6000 mAh, czyli nieco ponad 4 razy więcej niż pojemność baterii iPhone’a 5, która wynosi 1440 mAh. O stanie baterii informują nas 4 LED-y
u góry urządzenia.
Skoro sprawy techniczne mamy już za sobą, czas
przejść do wrażeń. Krótki czas po otrzymaniu tej
baterii do testów miałem okazję wypróbować ją
w praniu. Akurat wyjeżdżałem na 3 dni z domu.
Pierwszy raz, gdy podłączyłem Tanks do mojego
iPhone’a i odszedłem na jakiś czas zająć się innymi sprawami, przeżyłem chwile grozy. Telefon nic
a nic się nie naładował. Myślałem, że wystarczy go

MACIEJ SKRZYPCZAK

W moje ręce wpadła jakiś czas temu
zewnętrzna bateria – SwitchEasy
Tanks. Do tej pory miałem tylko
styczność z bateriami/obudowami,
dlatego zaciekawiony przystąpiłem do
testów tego urządzenia.
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podłączyć i wszystko będzie samo działało (bo przecież instrukcji obsługi nie chciało mi się
czytać). Jak się jednak okazało, do rozpoczęcia procesu ładowania wymagane jest wciśnięcie
przycisku znajdującego się poniżej diod. Karmienie baterii się rozpoczęło i w bardzo szybkim
tempie na ekranie telefonu znowu widniało 100% energii. Taki proces udało mi się powtórzyć
łącznie 3 razy i jeszcze zostało na kawałek czwartego ładowania! Biorąc pod uwagę, że nic
specjalnie nie wyłączałem w iPhonie, to uważam, iż taki wynik jest więcej niż zadowalający.
Do gustu przypadła mi jeszcze jedna cecha SwitchEasy Tanks. Otóż zazwyczaj, czy to ładując przez oryginalną ładowarkę, czy przez większość baterii, po osiągnięciu 100% naładowania
prąd nadal płynie do telefonu, podtrzymując stan baterii. W takim wypadku trzeba pilnować
zewnętrznych akumulatorów, żeby je odłączyć po pełnym naładowaniu. Z Tanks jest inna
sprawa. Po „zaTankowaniu” do pełna urządzenie się rozłącza, nie tracąc skumulowanej energii. Właśnie dzięki temu udało mi się tyle razy naładować swój telefon.

SwitchEasy Tanks
Producent: SwitchEasy
Dystrybutor w Polsce: Forcetop
Design: 5
Jakość wykonania: 5
Oprogramowanie: n/a
Wydajność: 6
Cena: 259 zł

Kiedy wszelkie siły życiowe zostały już wyssane z akumulatora, przyszedł czas na jego naładowanie. Tutaj należy się uzbroić w cierpliwość. W zależności bowiem, do jakiej ładowarki
podłączymy tę zewnętrzną baterię, tak długo zajmie proces jej napełnienia. A musimy mieć
stale w pamięci fakt, że naładować musimy 6000 mAh. Nawet przy ładowarce od iPada trwało to dobre kilka godzin, nie wspominając o jakiejś słabszej, gdzie cała noc nie wystarczyła do
naładowania.
Podsumowując, SwitchEasy Tanks to bardzo ciekawie wyglądająca, elegancka, kompaktowa i pojemna bateria zewnętrzna. Do tego jest w miarę (jak na taki sprzęt) przystępnej cenie
– 259 zł. Jeśli często podróżujecie, to warto zastanowić się nad kupnem tego urządzenia.
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TP-LINK TL-WPA4220KIT

KABLEM I POWIETRZEM

MACIEJ SKRZYPCZAK

O transmiterach sieciowych firmy TP-LINK pisałem już nieraz. Urządzenia tej marki
cechują się schludnym designem, jak również niesamowitą prostotą obsługi.
Tym razem otrzymałem kolejny zestaw transmiterów, o nieco przydługiej nazwie:
TL-WPA4220KIT.
Jak wskazuje obecność słowa „KIT” w nazwie, otrzymałem pudełko z dwoma urządzeniami. W odróżnieniu jednak od innych zestawów, w tym nie znajdowały się dwa identyczne
transmitery.
Pierwszy z nich, to dokładnie model TL-PA4010, czyli nano-transmiter. Użycie „nano” nie jest
tu wcale na wyrost. Wymiary tego urządzenia są naprawdę kompaktowe (nie większy niż karta
kredytowa i nieco grubszy niż moneta 2 zł). Przy czym wielkość (lub „małość”, jak kto woli) nie
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ma wpływu na osiągi. Podobnie jak inne transmitery, również i ten obiecuje prędkość do 500 Mb/s
oraz zasięg do 300 m. Do tego wyposażony jest
w przycisk parowania, co ułatwi banalne wręcz dołączenie go do istniejącej sieci składającej się z innych transmiterów.
Dużo ciekawszym urządzeniem jest jednak drugie,
które znajdziemy w pudełku – TL-WPA4220. Ten
transmiter jest wyjątkowy na kilka sposobów. Po
pierwsze, w odróżnieniu od innych transmiterów
posiada dwa gniazda RJ-45, czyli podłączymy do
niego dwa razy więcej urządzeń. Ale to nie koniec,
o nie. Jeszcze ważniejszą funkcją tego transmitera
jest wbudowany nadajnik Wi-Fi. Służy on jako reTP-LINK
TLWPA4220KIT
Producent: TP-Link

peater istniejącej sieci. I robi to bardzo dobrze, a co
najlepsze „out-of-the-box”. Wystarczy tylko odna-

Design: 5

leźć wśród listy dostępnych sieci nazwę transmi-

Jakość wykonania: 5

tera, wpisać hasło (znajduje się na jego obudowie)

Oprogramowanie: 4

i już jesteśmy przyłączeni do sieci. Komputer wi-

Wydajność: 5
Cena: około 240 zł

dziany jest w otoczeniu sieciowym dokładnie tak,
jakby był podpięty kablem. Jeszcze ciekawiej jest,
gdy posiadamy router TP-Link. W takim wypadku wystarczy, że wciśniemy na transmiterze przycisk Wi-Fi Clone, a następnie na routerze przycisk
WPS. Spowoduje to skopiowanie zarówno SSID, jak
i hasła istniejącej sieci, dzięki czemu będziemy mogli cały czas pozostawać w jej zasięgu. Bez zbędnej
konfiguracji czy przekopywania się przez milion
opcji. Prostota w całej okazałości!
Zestaw TL-WPA4220KIT to doskonały początek na
stworzenie sieci bez konieczności ciągnięcia kilometrów kabli. Do tego możliwość podłączenia urządzeń przez Wi-Fi pozwala na korzystanie
z większej ich liczby niż tylko po samym kablu.
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OTTERBOX

REFLEX SERIES

MACIEJ SKRZYPCZAK

Firma Otterbox ma w swojej ofercie całą gamę obudów dla iPhone’ów. Na łamach
iMagazine testowaliśmy już kilka z nich. Tym razem w nasze ręce trafił Otterbox
Reflex Series.

Jest to dość prosta obudowa – składa się z trzech części (lub dwóch, zależy jak na to
spojrzeć) – dwóch składających się na plecy oraz folii ochronnej nakładanej na przedzie. Razem, choć na pierwszy rzut oka może nie wygląda imponująco, po zamontowaniu tworzą trwałą całość.
Jeśli chodzi o plecki, to ochraniają one oczywiście cały tył oraz boki i górę telefonu.
Od dołu, z oczywistych względów, mamy otwarty dostęp zarówno do portu Lightning, głośników, jak i wejścia Audio. W przypadku tego ostatniego warto zanotować,
że w obudowie specjalnie poszerzono otwór, aby można było podłączyć inne niż ory-
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ginalne słuchawki ze standardową wtyczką. Niestety dojście do
przełącznika wyciszania głosu jest
utrudnione, trzeba mieć dłuższy paznokieć, żeby go dosięgnąć. Natomiast przyciski zmiany głośności
działają dość topornie, trzeba włożyć stosunkowo dużo siły, żeby je
wcisnąć.
Jeśli zaś chodzi o folię ochronną, to
spełnia ona swoje zadanie bardzo
dobrze. Nie widać żadnej różnicy
w czułości ekranu, a on sam dostaje
więcej poślizgu, co może być przydatne w niektórych grach, gdzie palec potrafi się czasem przytrzymać.
Otterbox Reflex Series zapewnia
dobrą ochronę zarówno plecków,
jak i przodu telefonu, a do tego jest
dostępny we w miarę przystępnej
cenie.

Otterbox
Producent: Otterbox
Dystrybutor: 376west.com
Design: 3
Jakość wykonania: 3
Oprogramowanie: n\a
Wydajność: 5
Cena: 100 zł

kup teraz

Zapraszamy do zakupów w sklepie firmowym 3.7.6. & dbramante1928,
Wiejska 17/1, Warszawa, tel 22 622 17 04; lub w sklepie internetowym www.376west.com
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FLAMINGO

ONE TO RULE THEM ALL
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Zaprezentowana wraz z Mountain Lionem aplikacja Messages to, moim zdaniem, najlepszy komunikator na OS X – zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu czy
sposobu działania. Ma jedną wadę: nie radzi sobie z obsługą innych serwisów niż iMessage.
Dotychczas do obsługi Facebook Chat czy GTalk trzeba było używać albo słabych zamienników, albo stron www z tymi komunikatorami.
Niestety, na pełne połączenie tych trzech pozycji w jednej aplikacji nie mamy co liczyć.
Apple uczyniło najwyższy priorytet z ochrony przed aplikacjami trzecimi, które umożliwią
komunikację przez iMessage. Rozwiązanie najbliższe ideału to program, który działa na
podobnej zasadzie co Messages, ale pozwala na korzystanie z konkurencyjnych serwisów.
Takim programem jest właśnie Flamingo.
Przy pierwszym uruchomieniu wita nas ekran,
w którym ustalamy podstawowe preferencje
aplikacji, tam też logujemy się na nasze konta. Domyślnie możemy wybrać Facebook albo
Hangouts, nie zapomniano również o XMPP.
Ja zdecydowałem się na dwie pierwsze opcje.
Chwila na wczytanie listy kontaktów i… do
pisania!
Jak większość aplikacji na OS X, które służą do
komunikacji, interfejs został podzielony na trzy
kolumny. Pierwsza z nich wyświetla listę dostępnych znajomych, a także przycisk doda-
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wania nowych kontaktów i pasek wyszukiwania. Standardowo jest on zwinięty
(pokazuje tylko awatary), a rozwija się po najechaniu na niego kursorem. Druga
kolumna – ta z kolei zwęża się, gdy otworzymy listę kontaktów – to lista rozmów.
Wszystkie konwersacje z konkretną osobą są połączone w jeden wątek, zupełnie
jak w Messages.
Aby rozpocząć rozmowę z danym użytkownikiem, wystarczy kliknąć w jego awatar na liście kontaktów albo napisać do niego nową wiadomość. Teraz dzieje się
największa magia – pole wpisywania treści ma z lewej strony ikonkę Facebooka
lub Hangouts, zależnie od tego, z którego komunikatora w tym momencie korzystamy. Podobnie jak w Messages, również tutaj nazwa serwisu jest napisana na polu treści szarym fontem. Jeśli w tym momencie chcemy skorzystać z drugiej społecznościówki, wystarczy kliknąć w ikonę i wybrać kolejną opcję. Możemy
to zrobić również w trakcie rozmowy – będzie ona kontynuowana w tym samym
oknie. Łatwe, proste i przyjemne.
Te trzy słowa opisują również sposób dzielenia się multimediami. Flamingo może korzystać z Cloud lub Droplr. Jeśli zalogujemy się do
któregoś z tych serwisów, to pokazanie znajomemu zdjęcia ograniczy się do przeciągnięcia
go na okno rozmowy. Oczywiście zamiast nieestetycznego linka widzieć będziemy miniaturę zdjęcia. Niesamowite. Miniaturka pojawi się
również jeśli wyślemy URL do fotki, na przykład
na Instagramie.
Czy Flamingo ma więc jakieś wady? Niestety
– tak. Nie potrafi synchronizować wiadomości.
Oznacza to tyle, że nie mamy dostępu do archiwum rozmów, które już przeprowadziliśmy,
utrudnia to również „skakanie” między urządzeniami. Po testach nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co z synchronizacją powiadomień. Aplikacja sama wysyła informację o nowych wiadomościach do Centrum
Powiadomień. Czasem zdarzało się, że ślicznemu dźwiękowi z Flamingo akompaniowały powiadomienia o tej samej wiadomości z iPhone’a, iPada a także te wbu-
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dowane w OS X. W większości przypadków
jednak działało to jak należy (czyli wszystko

Flamingo 				

poza Flamingo milczało).

Ocena: 6/6
Zalety:		- ładny interfejs				
- symultaniczna obsługa wielu kont
		 na różnych serwisach			
		- integracja z Cloud i Droplr			
- ładne dźwięki powiadomień
Wady: - brak sychronizacji z www
Cena: 8,99 EUR

Flamingo w Mac App Store

Program nie jest tani, to na pewno. Jednak
jest to najlepsza aplikacja do obsługi Facebook Chat, Hangouts czy obu naraz. Pomimo wad myślę, że osoby często korzystające ze wspomnianych serwisów będą z niej
zadowolone. Przynajmniej wiecznie otwarty Facebook nie będzie rozpraszał w pracy.

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

/ PROGRAMY / Knock - Twój iPhone jest hasłem

KNOCK
TWÓJ IPHONE JEST HASŁEM
PAWEŁ LUTY

„Odblokuj swojego Maka, nie wpisując absolutnie niczego. Twój iPhone jest hasłem” – tak
firma Knock Software opisuje w App Storze
swoją aplikację, o jakże prostej i jakże adekwatnej nazwie. Adekwatnej, ponieważ dokładnie o to w tej aplikacji chodzi – o pukanie. Na czym cały wic polega? Po ściągnięciu
aplikacji na iPhone’a i zainstalowaniu programu na swoim Maku łączymy te dwa urządzenia poprzez Bluetooth. W trakcie parowania
komputera z iPhone’em należy podać hasło
do swojego Maka. Gdy sfinalizujemy cały proces, wystarczy wybudzić zablokowany komputer i dwa razy puknąć w iPhone’a. I już. Mac
jest odblokowany. Nie trzeba pamiętać hasła
do swojego Maka, a na dodatek Knock działa szybko i… efektownie. Uważam, że to jedna
z fajniejszych aplikacji w App Storze, korzystam
z niej na co dzień. Ważna uwaga: żeby Knock
działał płynnie, musi cały czas pracować w tle
na iPhonie oraz musi być uruchomiony Bluetooth, ale jak zapewnia deweloper i jak wynika
z mojego doświadczenia, nie wpływa to znacząco na żywotność baterii.
Cena: 3,99 euro
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JAILBREAK 7.0
KAMIL DYRTKOWSKI
Sumując wszystkie newsy i plotki, mam do

Jak na razie nie mieliśmy pewności
co do Jailbreaka na iOS 7.0. Osobiście
spodziewałem się długiego
oczekiwania na jego wydanie. Tak
jak to wyglądało podczas premiery
każdego oprogramowania powyżej 5.0.
Jakie było me zaskoczenie, kiedy to od
niedawna w sieci zaczęły krążyć plotki
o bliskości wersji dla iUrządzeń
z najnowszym systemem.

przedstawienia dobre i złe wieści. Dobre są takie, że program służący do złamania urządzenia
(Evasion 2.0) pozostaje ten sam. A więc i cała
procedura jego wykonywania też będzie niezmieniona. Każdy, kto korzystał z wcześniejszej
wersji, teraz bez specjalnego szkolenia będzie
potrafił używać nowej. Złe wiadomości są takie, że wydawcy aplikacji czekali na wejście na
rynek iPada mini z Retiną, aby do niego także
przystosować możliwości Jailbreaka. Po przetestowaniu iPada mini 2 Evasion ujrzy światło
dzienne.
Bardzo dobrą wiadomością jest to, że już mamy
półoficjalne wieści na temat nowości, a poprzez obserwowanie na Twitterze członków
Jailbreak Evasion team, zwłaszcza wieści od
MuscleNerda, będziemy wiedzieli, kiedy to
nastąpi.
Mimo dwustu nowych funkcji dodanych w iOS
7.0 Jailbreak nadal ma wiele do zaoferowania
i wprowadza do telefonu powiew świeżości,
o którym większość z użytkowników iUrządzeń
nawet nie ma pojęcia. W następnym numerze
opiszę najfajniejsze z udogodnień, aby przekonać Was do tego, że warto mieć Jailbreak.

/ PROGRAMY / iOS/Mac w firmie cz. 2 - SupeRep

iOS/MAC W FIRMIE CZ. 2
PIOTR KOMOROWSKI

Koszula, czasami krawat, w ręku obszerne katalogi, druki zamówień, cenniki, wydruk
płatności z działu księgowości, kalkulator, długopis – „Dzień dobry, jestem przedstawicielem
handlowym…” – to jeszcze typowy scenariusz pracy handlowca. Na szczęście, dzięki
nowym technologiom Cloud Computing, przedstawiciel handlowy może sprawnie
realizować swoje zadania, używając do tego wyłącznie iPada.
Przedstawiam dzisiaj aplikację SupeRep dla iOS, służącą do zbierania zamówień w terenie oraz
podczas imprez targowych. To kompleksowe rozwiązanie all-in-one dla handlowców, łączące
w sobie e-katalog, zamówienia, CRM, planowanie tras, zarządzanie zadaniami oraz sprzedażą.

Główne funkcje:
W pełni dostosowany e-katalog pozwoli Ci prezentować produkty w indywidualny
sposób.
Zdjęcia na iPadzie w wysokiej rozdzielczości są lepszej jakości niż nawet najlepszy wydruk papierowy, a dzięki ekranowi Retina w nowszych iPadach obraz jest krystalicznie czysty. Możesz
pokazać nawet do 6 zdjęć jednego produktu w różnych widokach i wariantach, wraz z pełną informacją o produkcie. Do karty produktu można załączać pliki PDF, video oraz linki do stron in-
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ternetowych. Inteligentna wyszukiwarka oraz zaawansowane filtry pozwolą Ci na błyskawiczne
znalezienie odpowiedniego produktu.

Szybkość aplikacji oraz łatwa obsługa tworzenia zamówień przekłada się na oszczędność czasu.
Formularze zamówień mogą być dostosowane do
specyfiki firmy oraz branży, w której pracujesz (np.
dla branży odzieżowej zamówienia można zbierać
w układzie matrix – kolor, rozmiar), a dostęp do historii sprzedaży umożliwia powielanie lub modyfikowanie zamówień. SupeRep może synchronizować aktualne zapasy produktów w magazynie oraz,
w przypadku braku towaru, wyświetli datę dostępności. Zaawansowane możliwości kreowania cenników przypisanych do poszczególnych klientów
oraz polityki rabatowania pozwolą Ci na eliminację
błędów. Produkty można sprzedawać w dowolnych
jednostkach (sztuki, litry, kilogramy, paczki itp.) oraz
w zestawach i pakietach. Stosowanie polityki promocyjnej upsellingu i cross-sellingu (np. kup produkt X, a Y dostaniesz z rabatem lub za darmo) zdecydowanie wpłynie na wielkość Twojego koszyka
zamówienia. Wszystkie udogodnienia mają przecież jeden cel – zwiększenie sprzedaży.

Wbudowany w SupeRep CRM zwiększa
efektywność.
Synchronizacja z iPadowym kalendarzem, e-mailem,
kontaktami oraz przypomnieniami pozwoli Ci na
planowanie wizyt, rozmów telefonicznych oraz
prowadzenie korespondencji z klientami w jednym miejscu. Sporządzanie raportów i nanoszenie statusów do zadań, robienie zdjęć w trasie i ich
przesyłanie do centrali może odbywać się w czasie
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rzeczywistym, a nie po powrocie do domu. Wszelkie raporty ze sprzedaży oraz planowane i aktualne targety generują się w systemie automatycznie.
Przyjazne, estetyczne wykresy ułatwiają analizowanie wyników i planowanie strategii.
SupeRep jest w pełni integrowalny z większością
popularnych w Polsce systemów ERP oraz księgowych. Plany taryfowe oparte są na miesięcznej subskrypcji uzależnionej od liczby użytkowników. Ponieważ jest to oprogramowanie w modelu SaaS,
możesz rozpocząć korzystanie z niego od razu. Dostępny jest darmowy, 14-dniowy okres próbny.
Więcej szczegółowych informacji o tej platformie
sprzedażowej dostępnych jest na stronie producenta oprogramowania www.wrnty.com
sare_105x280_spad5.ai
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RAYMAN FIESTA RUN
WOJCIECH RAJPERT

Cześć. Mam na imię Wojtek i mam 22 lata. Jestem uzależniony. Uzależniony od
zbierania Lumów.

Rayman jest znany niemalże każdemu. Co do tego nie mam wątpliwości, bo albo ktoś zapoznał
się z beznogim i bezrękim bohaterem Ubisoftu w Rayman Jungle Run, albo, co równie prawdopodobne, zetknął się z nim w ciągu ostatniej dekady, chociażby na PlayStation. Dzisiaj to ikona
branży, która zaliczyła reboot w 2011 roku w Rayman Origins oraz Jungle Run, trafiając do jeszcze szerszego grona. I było to posunięcie doskonałe, m.in. dzięki przepięknemu silnikowi graficznemu UbiArt zastosowanemu w grze, która wygląda zjawiskowo.
Z sequelami bywa różnie i możemy zaobserwować kilka możliwych sytuacji. Twórcy, po
sukcesie pierwszej części mogą wyjść z założenia, że skoro gra tak dobrze się sprzedała, to
można uszczknąć jeszcze jeden kawałek z tortu, jakim jest nasz portfel, serwując niemalże dokładnie to samo z cyferką 2 w tytule. Albo, co bardziej ambitne, rozłożyć grę na czyn-
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niki pierwsze, rozpisać to co zagrało dobrze, to co wypadło słabiej oraz wymaga poprawy
i z taką wiedzą wziąć się za tworzenie drugiej części.
Fiesta Run daje poczucie, że zastosowano trzeci wariant, czyli coś pomiędzy. Gra co prawda nie wprowadza radykalnych zmian, tylko te znane z odsłon Origins i Legends, ale robi
to w na tyle umiejętny sposób, że gracz niedzielny tego nie odczuje i będzie miał wrażenie, że zastosowano szeroki pakiet nowości. Wyjadacze poznają te patenty, ale przyjmą je
z uśmiechem na twarzy. Żeby nie pozostać gołosłownym, posłużę się przykładem. Rayman
Jungle Run opierał się w zdecydowanej większości na rejonach tropikalnych, które w Origins stanowiły tylko jeden ze światów. Fiesta Run na pozór zmienia otoczenie całkowicie
i przenosi nas w zupełnie inne klimaty, powiedzmy lodowo-gastronomiczne. Wydawałoby
się, że to zmiana o 180 stopni? Dla niektórych tak, ale to w zasadzie wykorzystanie obiektów znanych z kolejnych po dżungli światów ze wspomnianego wcześniej Origins. Ale to
dalej nie jest nic złego, bo levele zaprojektowane są inaczej, doskonale zresztą, jak w poprzedniej części do typu platform runnera, jakimi są odsłony na platformy mobilne.
W grze do naszej dyspozycji są 72 poziomy, a do
zebrania na każdym z nich czeka 100 Lumów,
czyli dokładnie tak, jak w poprzedniej części.
Co każde 25 Lumów dodatkowo odblokowujemy niebieskie Małaki. Dzięki nim uzupełniamy
drogę na głównej mapie, a na tej do odblokowania są dodatkowe levele, konieczne do progresu i odblokowania poziomów głównych. Żywotność gry doskonale zwiększa zastosowanie
kolejnego patentu z większych odsłon, a mianowicie trybu najazdu. Po zebraniu 100 Lumów
i 4 Małaków nad każdym tak zaliczonym poziomem pojawia się wersja do najazdu. Dzięki niej
wracamy w znane już lokacje, ale pod zmienioną formą i z dodatkowymi wyzwaniami. Patent
sprawdza się doskonale i zapewni kolejne godziny rozrywki, ale też pęknięte ekrany – w wyniku rzutu iPhone’em o ścianę. Bądź w bardziej
łagodnym scenariuszu, sporo siwych włosów
i zszarpanych nerwów..
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Mówiąc jednak szczerze, to mimo że najazdy podRayman Fiesta Run



noszą poprzeczkę, jeżeli chodzi o poziom trud-

Design – 6/6

ności, to Fiesta Run jest jednak od Jungle Run grą

Jakość wykonania – 5/6

łatwiejszą. Zebranie 100 Lumów sprawia mniej wy-

Oprogramowanie – 5/6 (nie współpracuje już np.
z pierwszym iPadem)

siłku, a powiem Wam, że tak jak napisałem we

Wydajność 5/6

wstępie, nie potrafiłem kontynuować nie zebraw-

Plusy: - design								
- zaprojektowanie poziomów			
		- levele Inwazji

szy ich wszystkich. Zarówno w Jungle, jak i Fie-

Minusy:		- bugi w napisach

wszystkim najlepsze. Szło to jednak łatwiej, a może

https://itunes.apple.com/us/app/rayman-fiesta-run/
id657811530

być jeszcze prostsze dzięki ułatwieniom, które mo-

sta Run. To uzależnia, ale jednocześnie jest w tym

żemy wykupić na początku levelu za zebrane wcześniej Lumy. Warto też dodać, że ci, którzy grali w JR,

mogą przetransportować przez iCloud zebrane tam Lumy, więc od samego początku otrzymałem ich 6900. To znaczy, że już na pierwszym poziomie można zacząć inwestować w power-upy. Delikatnym utrudnieniem jednak jest to, że w przeciwieństwie do poprzedniczki, Lumy
nie zawsze statycznie czekają na zebranie, tylko ruszają się w jakimś kierunku bądź zataczają
kółko. Fajny ruch, bo wprowadza urozmaicenie. I tak, to też jest kolejny patent z innych odsłon.
Może sprawiam wrażenie, że przenoszenie sprawdzanych motywów i zastosowanie ich w Fiesta
Run to dla mnie wada i nie omieszkam wpisać tego do minusów. Nic bardziej mylnego. Jestem pasjonatem jeżeli chodzi o gry i ograłem, ogrywam i ogram ich całe mnóstwo. Łatwo mi też takie rzeczy zauważyć, ale chcę je podać jako przykład, że choć odcinanie kuponów nie jest niczym dobrym,
tak w tej grze sprawdza się to idealnie. Jeżeli się sprawdza, to nie należy z tego rezygnować, choć
ważne jest wyczucie smaku i zrobienie tego dobrze. Ubisoft wykonał swoją pracę wyśmienicie.
Ale trafiły się również straszne gafy. W chwili pisania tej recenzji gra cierpi na bugi, które nigdy
nie powinny się przytrafić. Na umieszczonych przeze mnie screenach doskonale widać błędy
w nazewnictwie wszystkich buttonów w menu. To odrzuca i sprawia wrażenie, że gra została
wydana prosto z wersji beta. I choć działa płynnie, to niesmak niestety jest.
Rayman Jungle Run był fantastyczny. Otrzymał wiele nagród i jestem przekonany, że jeszcze
lepsza przyszłość czeka Fiesta Run. To doskonały platformer runner z fantastycznie wykonanymi levelami, dobrze zaprojektowanymi poziomami i bardzo dużą żywotnością i – co oczywiste
– grywalnością. Dla fanów poprzedniczki to zakup obowiązkowy. Dla zupełnie nowych w temacie – też. Jest zdecydowanie warty zaryzykowania kilku złotych na rzecz fantastycznej zabawy z Raymanem. Must have i kandydat do tytułu Gry Roku.
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KRZYSZTOF MORAWSKI

Był rok 2021, gdy maszyny uderzyły ponownie i rozpleniły się po naszej planecie
niczym stalowe karaluchy. Nie dały nam żadnych szans… Rasa ludzka po raz kolejny
stanęła przed groźbą eksterminacji.

Ci, którzy ocaleli, podróżują w konwojach, przemierzając mroźne pustkowia w poszukiwaniu zapasów i jedzenia, stale wypatrując następnego ataku ze strony maszyn. Po 13 latach nierównej walki pojawił się jednak niemrawy promyk nadziei w postaci tajemniczego projektu
Shockwave. Dlatego dostajesz zadanie przeprowadzenia konwoju Yukon przez postapokaliptyczne pustkowia i dotarcia do utrzymującej tropikalny klimat anomalii na południowej półkuli, aby ostateczne zlikwidować obcych.
Fabuła Anomaly 2, jak i sama gra, jest bezpośrednią kontynuacją Anomaly Warzone Earth. Wydanej w 2011 roku przez 11bit Studios świetnej gry, która szturmem zdobyła serca graczy oraz
nagrodę „Apple Design Award”. Jak więc prezentuje się nowe Anomaly? Czy będzie w stanie
przebić sukces swojego pierwowzoru?
Fundament zabawy jest tu identyczny jak w pierwowzorze. Mamy więc do czynienia z grą strategiczną należącą do gatunku odwróconego Tower Defense. Dzięki temu Anomaly 2 łączy
więc w sobie cechy zarówno dynamicznej gry akcji, jak i klasycznych RTS-ów.
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W Anomaly 2 pod nasze dowództwo trafia oddział złożony z maksymalnie sześciu jednostek. Musimy pokonać plansze pełne obcych wieżyczek, aby dotrzeć do tzw. bezpiecznej strefy. Każda
mapka to swoista sieć korytarzy, po których nasze pojazdy poruszają się automatycznie, a nam
pozostaje do wyboru jedynie droga, po jakiej będą się one poruszały. Dodatkowo jako dowódca
konwoju możemy korzystać ze specjalnych umiejętności takich jak naprawa jednostek, odwracanie uwagi przeciwnika za pomocą wabików, wyłączanie ich impulsem elektromagnetycznym czy
wymuszanie ataku na konkretnym przeciwniku.
Strategiczna część gry odbywa w tzw. widoku mapy, gdzie widzimy rozmieszczone jednostki wroga i wszystkie dostępne trasy. Kierunek przejazdu naszego konwoju możemy zmienić na
skrzyżowaniach, a samą trasę zawsze należy planować z wyprzedzeniem, bowiem nasze pojazdy
nie są w stanie zawracać!
Od pierwowzoru odróżnia Anomaly 2 możliwość transformacji jednostek. Teraz każda z pięciu dostępnych rodzajów maszyn bojowych ma dwie formy, które można wywołać kiedy tylko chcemy, w zależności od sytuacji na placu boju. Tak więc w zależności od położenia jednostek wroga
możemy np. zmienić nasz długodystansowy wóz w ciężkiego mecha, rażącego na krótki dystans
(za to atakującego jednocześnie po lewej i prawej stronie drogi oraz bardziej odpornego na ciosy
przeciwnika). Specyfikę tej umiejętności świetnie widać na poniższym filmiku:

Owa transformacja niesamowicie wzbogaca mechanikę rozgrywki i bezpośrednio łączy się z koniecznością strategicznego planowania trasy przejazdu naszego konwoju. Sam system transfor-

166

/ GRY / Anomaly 2

167

macji jednostek jest niezwykle prosty w obsłudze i polega na
podwójnym kliknięciu na daną jednostkę. To, co widzimy na
ekranie, możemy również szybko przybliżyć i oddalić za sprawą
wsparcia dla wielodotyku. Trzeba przyznać, że system sterowania w grze został zaprojektowany naprawdę intuicyjnie, dzięki
czemu jest wydajny i przyjemny w użytkowaniu.
Również pod względem graficznym najnowsze dzieło 11bit Studios stoi na najwyższym możliwym poziomie. Zwłaszcza biorąc
pod uwagę urządzenia mobilne. Oprawa graficzna jest po prostu fenomenalna. Każda jednostka została dopracowana w najmniejszych detalach, a ekran naszego urządzenia jest zawsze
przepełniony barwnymi wystrzałami laserów, wybuchami czy
innymi graficznymi fajerwerkami. Być może wersje komputerowe gry (dostępne na MAC i PC) nie zrobią na graczach aż takiego
wrażenia, jakie zrobiło na mnie Anomaly 2 na iOS. Patrząc jednak
na grę pod kątem urządzeń mobilnych trzeba przyznać, że to
Anomaly 2				
Design 6/6
Jakość wykonania 6/6
Oprogramowanie 5/6
Wydajność 4/6 (problemy z płynnością na
iPhonie 4 i 4s)
Plusy		 + świetna oprawa wizualna			
+ wciągająca fabuła				
		 + rozgrywka sprawia mnóstwo frajdy!
+ opcja gry wieloosobowej
Minusy		 - wysokie wymagania sprzętowe
Cena: 4,49 EUR
https://itunes.apple.com/pl/app/anomaly-2/
id675066184



niesamowite, jak wiele udało się twórcom wyciągnąć ze smartfonów i tabletów. Należy jednak wspomnieć, że właściciele starszych smartfonów mogą doświadczać pewnych problemów
z płynnością gry. Sami autorzy ostrzegają o tym na stronie gry.
Podsumowanie
Anomaly 2 to gra wyjątkowa. Nie tylko dorównuje swoim poprzednikom, ale zdecydowanie ich przerasta. Nowe funkcje
wprowadzone przez twórców są bardzo mądrze wyważone. Nie
ma tu nic niepotrzebnego. Widać wyraźnie, że każda opcja dostępna w grze została starannie przemyślana. Grafika gry jest po
prostu fenomenalna a fabuła wciągająca. Na słowa uznania zasługuje również tryb multiplayer. Nie ma jednak róży bez kolców.
Najnowsze dziecko 11bit Studios waży prawie 1,2 GB, co zwłaszcza
na smartfonach jest mocno odczuwalne. To właśnie dlatego na
moim iPhonie wciąż mam zainstalowaną 1, natomiast najnowszą
odsłonę Anomaly zdecydowałem się używać tylko na iPadzie.
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WYŁĄCZENIE DRZEMKI

DLA WSKAZANYCH APLIKACJI
MACIEJ SKRZYPCZAK

W OS X Mavericks duży nacisk położono na
optymalizację zużycia energii. Jednym z takich elementów jest usypianie aplikacji, które akurat nie są widoczne – tak zwany App Nap.
Ale co gdy nie chcemy, żeby jakiś program był
usypiany?
Wszystko zależy od tego, czy aplikacja wspiera App Nap. Jeśli nie, to problem z głowy, bo nie
będzie usypiana. W przeciwnym wypadku musimy ręcznie zablokować tę czynność. W tym celu
przechodzimy do katalogu /Applications, zaznaczamy jakąś aplikację, klikamy na niej prawym
przyciskiem myszy i z menu wybieramy Informacje (lub korzystamy ze skrótu Cmd+I). Tam odszukujemy i zaznaczamy pole Nie pozwalaj na
App Nap.
Od tej pory dana aplikacja nie będzie już więcej
usypiana.
Źródło: TechRadar
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UKRYWANIE POWIADOMIEŃ
Z ZABLOKOWANEGO EKRANU
MACIEJ SKRZYPCZAK
Powiadomienia w iOS, jak sama nazwa wskazuje, mają nas informować o wydarzeniach dotyczących aplikacji – nowym tweecie, wymaganej uwadze w grze itp. itd. Zablokowany ekran
z kolei, szczególnie w iOS 7, mocno eksponuje tapetę, minimalizując resztę elementów. Czemu więc mielibyśmy zasłaniać ten bądź co bądź jeden z niewielu elementów personalizacji
naszego urządzenia jakimiś powiadomieniami?
Oczywiście można je całkowicie wyłączyć na ekranie blokowania, ale po co? Możemy je bardzo łatwo schować. Aby to zrobić, wystarczy że szybko zsuniemy Centrum Powiadomień na
dół, a potem je zwiniemy.
photo powiad.png
P.S. Dziękuję śledzącym mnie na Twitterze osobom, które chętnie pomogły w zrobieniu powyższego zrzutu. Gdyby była taka możliwość, umieściłbym tam Was wszystkich!
Źródło: Cult of Mac
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

ROBERT GLASPER EXPERIMENT

BLACK RADIO 2

Nie trudno nie zauważyć, że czarna muzyka jest mi bardzo bliska i nie ukrywam, że mógłbym do każdego numeru iMagazine opisywać nie dwa, a cztery albumy z gatunku
czarnej muzyki. Nawet jakby iMagazine był tygodnikiem,
a nie miesięcznikiem, nie miałbym problemu ze znalezieniem ilości godnego do opisania materiału. Jednak takie
perełki jak nowy album takiego mistrza jak Robert Glasper
zasługują na wyjątkową uwagę i za nic w świecie nie mogłem pominąć możliwości podzielenia się nim z Wami.
Czasami zdarzają się w życiu takie albumy, które wydają się stworzone dla nas. Takie odczucie mam podczas słuchania „Black Radio 2”. Tak jakby Robert Glasper podczas tworzenia tego projektu pomyślał: „Jarek, to dla Ciebie”. Robercie, nie wiem
jak mogę się odwdzięczyć. Dziękuję bardzo! „Black Radio 2” to przepiękny przegląd
czarnej muzyki, pokazanie wszystkiego, co w niej najpiękniejsze. Kontynuacja eksperymentu, który Glasperowi przyniósł nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album R&B. Jeśli pierwsze czarne radio zasłużyło na Grammy, to druga część zasługuje na zebranie wszystkich statuetek, przetopienie ich i stworzenie jednej olbrzymiej.
Jak zobaczyłem listę gości, którzy biorą udział w tej cudownej audycji radiowej, to
dosłownie ugięły mi się nogi w kolanach. Każdy z głosów jest niezwykły, niepowtarzalny i powalający, nie wiem jak udało się Glasperowi zebrać taki skład, ale chwała mu za to. Zebranie takich głosów to jedno, ale połączenie tego wszystkiego w całość? To już wyzwanie porównywalne z postawieniem nogi na Księżycu. Udało się
i to jak… Gdyby każdy z 16 utworów znalazł się oddzielnie na albumie danego wykonawcy, to już byłaby świetna płyta. Teraz wyobraźcie sobie 16 idealnych ścieżek
na jednym albumie – to tylko pokazuje, jak doskonałym eksperymentem jest „Black
Radio 2”. Zakładam słuchawki i już przy pierwszym dźwięku zamykam oczy. Mija
1h17m53s, a ja dopiero wtedy otwieram je tylko po to, żeby znaleźć przycisk repeat.
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WAGLEWSKI, FISZ, EMADE

MATKA, SYN, BÓG

Rodzina Waglewskich to jeden z najjaśniejszych punktów
na mapie polskiej sceny muzycznej. Oczywiście, jeśli bralibyśmy pod uwagę liczbę sprzedanych płyt każdego z projektów wydanych przez trio.
Ojciec Wojciech, można śmiało powiedzieć, otrzymał już
status legendy polskiego rocka, tworząc wspaniały zespół
Voo Voo. Równie utalentowanych synów Fisza oraz Emade
można z kolei uznać za weteranów polskiej sceny hip-hopowej. Można zauważyć,
że wiele ich dzieli, jednak jedna rzecz, która ich łączy, jest tak potężna, że wszystkie różnice przestają się liczyć. Miłość do muzyki, do bardzo dobrej muzyki, co doskonale słychać w nowym, wspólnym projekcie „Matka, Syn, Bóg”. Od ostatniego wspólnego albumu „Męska muzyka” minęło już 5 lat, a świetne recenzje oraz
platyna mogły sugerować, że na jednym krążku ta historia się nie skończy. „Matka, Syn, Bóg” to od samego początku wspólnie przemyślany projekt, każdy z rodziny zajmuje się na nim dokładnie tym, w czym jest najlepszy. Podział ról jest idealny
– ojciec zajął się warstwą muzyczną, Fisz odpowiedzialny jest za teksty, a produkcja przypadła Emade. Tylko w taki sposób można połączyć niesamowicie uzdolnione indywidualności i mocne charaktery rodziny Waglewskich. Efektem jest
wspaniały album, który jest wyjątkowo spójny i przemyślany. W każdym numerze
słychać, jak dużo pracy musieli w ten projekt włożyć jego twórcy. Wyczucie muzyki
w połączeniu z trudnymi, ale niezwykle trafnymi tekstami i to wszystko wyprodukowane na najwyższym poziomie, taka reklama chyba wystarczy. Słuchając każdego z 13 utworów zawartych na tym albumie, myślałem o tym, jak bardzo osłuchaną rodziną są Waglewscy. Rock, blues, jazz, folk – to wszystko możemy usłyszeć
na „Matka, Syn, Bóg”. W tych aranżacjach poruszane są trudne tematy, które ważne są w życiu każdego mężczyzny, bo właśnie taką bardzo męską muzykę tworzą
Waglewscy. Pozwólcie, że zakończę cytatem Wojciecha Waglewskiego, który idealnie opisuje to dzieło. „Po ukończeniu i przesłuchaniu całości nie mogliśmy oprzeć
się wrażeniu, że to najbardziej osobisty, najgłębszy i jednocześnie najprawdziwszy
materiał, biorąc pod uwagę wszystko to, czego dokonaliśmy do tej pory”.

NIE TYLKO DLA GRACZY
Nie ma znaczenia czy grasz w gry czy słuchasz
muzyki, czy podróżujesz samolotem.
Funkcja aktywnej redukcji szumów otoczenia ANC
redukuje elektronicznie niepożądane dźwięki.
Wystarczy jeden guzik aby się od nich skutecznie
odciąć.
Technologia SBX Pro Studio pozwala cieszyć się
najdrobniejszymi detalami dźwięku.
Wbudowany procesor SBAxx-1 przeobraża ten
mobilny sprzęt w zaawansowaną platformę dźwięku.
Dotknięcie odpowiedniego urządzenia obsługującego
technologię NFC (Near Field Communications),
pozwala sparować je poprzez Bluetooth.

TERAZ TYLKO

1099 zł
KUP TERAZ
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WYŚCIG
JAN URBANOWICZ

Formuła 1 jako sport nigdy mnie szczególnie nie interesowała. Nie znam się na
nim. Jednak najnowszy obraz Rona Howarda pod tytułem „Wyścig”, film o historii
rywalizacji dwóch legend tego sportu, może to zmienić. To zdecydowanie najlepszy
film motoryzacyjny, jaki widziałem.
F1 to zawsze był dla mnie niezrozumiały sport. Jaka może być radość z oglądania kilkunastu facetów w samochodach robiących okrążenia? Niepojęte. Potrafię zrozumieć adrenalinę, dla której jeżdżą kierowcy, ale jaka jest frajda z gapienia się w telewizor? Chociaż, ja nie przepadam za
oglądaniem sportu tak zasadniczo, więc… Kocham jednak oglądać filmy, a oglądanie właśnie
tego sprawiło mi ogromną przyjemność.
Ron Howard to reżyser, który w swoim dorobku ma tak genialne filmy jak „Apollo 13”, „Willow”
czy „Człowiek ringu”. Nietrudno było się więc domyślić, że jego kolejny twór będzie pozycją cie-
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kawą i wartą obejrzenia. Legendarna już historia, a przynajmniej w kręgach F1, o rywalizacji dwóch kierowców, pełna ambicji, pasji
oraz dramatyzmu była idealnym materiałem na film. Jednocześnie szanse, by ten film
w efekcie końcowym okazał się dobry, były
50/50. Nietrudno było bowiem historię bardzo spłycić i postawić przede wszystkim na
efekciarstwo, wybrać aktorów popularnych,

Nie ukrywajmy, poza
dobrymi kreacjami
aktorskimi ten film miał być
przede wszystkim dobrym
widowiskiem. I jest nim.

ale nieposiadających zbyt wielkiego talentu
i sprawić, że będzie to kolejny film dla przygłupich nastolatków. Na szczęście górę wzięło pozostałe 50% szans i otrzymaliśmy wyjątkowe widowisko, ze znakomitą grą aktorską.

Aktorzy
Pierwsze skrzypce grają tutaj Chris Hemsworth oraz Daniel Brühl. Tego pierwszego, w tym samym czasie co w „Wyścigu”, mogliśmy zobaczyć na ekranach w kontynuacji przygód Thora,
w filmie „Thor: Mroczny świat”. O ile w komiksowych przygodach boga piorunów Hemsworth
sprawdził się przyzwoicie, o tyle jako kierowca wyścigowy wypadł znacznie lepiej. Myślę, że nie
powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa i w przyszłości nieraz pozytywnie nas zaskoczy.
Jednak to Brühl jest zdecydowaną gwiazdą tego przedstawienia. Jeśli obejrzymy materiały wideo
z tamtych lat, przyjrzymy się Nikiemu Laudzie, to na filmie nie będziemy mogli oderwać wzroku
od aktora i pozbyć się uczucia, że on nie gra Laudy, on jest Laudą. Wielkie brawa za tę rolę.
Ale tam, gdzie mężczyźni, są i kobiety. W postaci żon głównych bohaterów wcieliły się Olivia
Wilde oraz Alexandra Maria Lara. Obie wypadły dobrze i raczej nie ma do czego się w ich kreacjach przyczepić. Zwłaszcza do drugiej aktorki, która wcieliła się w rolę żony Nikiego. Mnie
osobiście przypadł do gustu również włoski aktor Pierfrancesco Favino jako Clay Regazzoni.

Odczucia wizualne

„Wyścig” prezentuje
się ekranie bardzo
zjawiskowo i nie
pozwala nam się nudzić.

Nie ukrywajmy, poza dobrymi kreacjami aktorskimi ten film miał
być przede wszystkim dobrym widowiskiem. I jest nim. Nie tylko
dla wzroku, ale także słuchu. Nie dość, że całość obrazu utrzymana jest w stylu retro, czyli mamy wrażenie, że oglądamy materiały z lat siedemdziesiątych, to dźwięk jest tak przyjemnie głośny.
Bolidy wyglądają zjawiskowo, a brzmią jeszcze lepiej. Jeśli film
nie będzie nominowany do najbliższych nagród Akademii za
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dźwięk i montaż dźwięku, moja twarz będzie wykazywać +100 do zdziwienia. „Wyścig” prezentuje się ekranie bardzo zjawiskowo i nie pozwala nam się nudzić. Wszystko tu jest według mnie
wyważone; zarówno akcja, jak i dialogi, humor i dramatyzm.

Dla kogo?
Większość zapewne myśli, że jest to film przede wszystkim dla fanów F1. Nic bardziej mylnego.
Oczywiście tamci poszli na niego bez zastanowienia, niczym ekipa iMagazine, która pojechała
do Drezna, ale spokojnie mogą go oglądać ludzie nieinteresujący się tym sportem. Ba, spokojnie mogą go zobaczyć kobiety czy nawet pary w ramach wspólnego wieczornego seansu. To
film, przy którym po prostu się dobrze bawimy. Znakomita rozrywka w najlepszym wydaniu.
Aż nie mogę się doczekać, na jaki kolejny pomysł wpadnie Ron Howard i czym mnie zaskoczy.
Na „Wyścig” szedłem do kina bez specjalnych oczekiwań. Chciałem dobrego filmu i taki bez
dwóch zdań otrzymałem. Nie pozostaje nic innego jak każdemu go polecić. U mnie na pewno
pojawi się w przyszłości w kolekcji, która widnieje na półce.
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KAPITAN PHILLIPS

JAN URBANOWICZ

Przed premierą chodziły słuchy, że to najlepsza rola Toma
Hanksa od czasów „Cast Away”. Mocne słowa. Okazały się jednak
prawdziwe. Historia kapitana kontenerowca, zaatakowanego przez
somalijskich piratów, nie jest nudną opowiastką. To znakomity,
trzymający w napięciu film.

Za film odpowiedzialny jest Paul Greengrass, reżyser takich pozycji jak druga
i trzecia część przygód Jasona Bourne’a, „Green Zone” czy znakomitego „Lotu
93”. Wszystkie są świetnymi filmami, znakomicie nakręconymi, ciekawie napi-
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sanymi i w wyjątkowy sposób opowiedzianymi. Greengrass to reżyser, który na
pewno nie pozwoli nam się nudzić w kinie i sprawi, że jego filmy pocztą pantoflową będą jeszcze długo polecane. To
też czynię ja.

Historia
Głównym bohaterem filmu jest Richard
Phillips, kapitan kontenerowca, który

Greengrass to reżyser, który
na pewno nie pozwoli
nam się nudzić w kinie
i sprawi, że jego filmy
pocztą pantoflową będę
jeszcze długo polecane.

płynie swoim kursem u wybrzeży Somalii. Statek zostaje celem piratów, chcących porwać go dla okupu. Czy taka historia wydaje Wam się znajoma? Owszem, film jest oparty na faktach. To
tylko podgrzewa atmosferę. Nie chcę zdradzać, jak dalej toczy się film. Jeśli nie znacie losów prawdziwego kapitana Phillipsa, może Was czekać bardzo miła niespodzianka. Pamiętam, jak bardzo podekscytowany byłem tym
filmem, oglądając jego zwiastuny. Cóż, miło mi poinformować, że nie oddają one w pełni tego, co czeka nas na ekranie. I bardzo dobrze. Nie jest to nudna opowieść w stylu „Szklanej pułapki”, gdzie zbiry wchodzą na statek, a później jeden człowiek rozprawia się z nimi, kiedy my na palcach liczymy kolejne
trupy. O nie. Tu jest znacznie lepiej. Tutaj mamy
naprawdę sporo napięcia, które jest idealnie

Nie jest to nudna
opowieść w stylu
„Szklanej pułapki”, gdzie
zbiry wchodzą na statek,
a później jeden człowiek
rozprawia się z nimi,
kiedy my na palcach
liczymy kolejne trupy.

wręcz stopniowane, by na samym końcu eksplodować. Kocham takie kino.

Aktor
To jest coś, na czym trzeba się skupić, pisząc
o tym filmie. Mamy tu głównie dwóch aktorów.
Później jest długo, długo nic. Barkhad Abdi, który zagrał szefa piratów, to człowiek, który wcześniej nie zagrał w żadnym filmie. A to może
dziwić, bo za tę rolę wietrzę przynajmniej nominację do Oscara. Jak na debiutanta pokazał
bardzo, bardzo dużo. Powiedziałbym nawet, że
więcej niż niejeden aktor zawodowy pokazał
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w całej swojej karierze. Na początku go
nie lubimy, wiemy, że jest łotrem chcącym
się łatwo wzbogacić na okupie za statek.
Jednak z biegiem filmu, pomimo tego, iż
wciąż jest „tym złym”, zaczynamy darzyć
go sympatią. Nie wiem dokładnie, jak to
wytłumaczyć, ale tak było. Bardzo kibicuję temu aktorowi, by jednak wybrał tę
ścieżkę kariery. Może w przyszłości jesz-

Jest to popis olbrzymiego
kunsztu, czegoś, czego nie
da się nauczyć, trzeba się
z tym urodzić. I Tom Hanks
się z tym urodził.

cze nas zaskoczy.
No i najważniejsze. Tom Hanks. Po wyjściu z kina jednogłośnie stwierdziliśmy:
jak ktoś jeszcze raz powie, że Tom Hanks jest słabym aktorem, ma w papę. Nie
jest. Nigdy nie był. W „Kapitanie Phillipsie”, tak jak całość fabuły, Hanks rozkręca się powoli. Wszystko toczy się stopniowo. Jego gra na początku może wydawać się przeciętna. Widzimy jego postać, która jest zdyscyplinowana, ale
jednocześnie już jakaś taka zmęczona. Mąż, ojciec dwójki dorosłych dzieci,
który większość czasu spędza na morzu. Z biegiem akcji widzimy, jak potrafi zachować zimną krew w obliczu zagrożenia, jak bardzo odpowiedzialny się
czuje za swoja załogę. Aż w końcu, w ostatnich minutach filmu widzimy, dlaczego ten człowiek ma na swoim koncie dwa Oscary i masę innych nagród.
Jest to popis olbrzymiego kunsztu, czegoś, czego nie da się nauczyć, trzeba
się z tym urodzić. I Tom Hanks się z tym urodził. „Kapitan Phillips” to zdecydowanie jedna z najlepszych jego ról w ostatnich latach.

Odbiór
Jak już wspomniałem wcześniej, to wspaniałe kino. Film, który początkowo
wydaje się spokojny, okazuje się pełną emocji, akcji i napięcia historią, która
nie pozwala nam wstać z fotela aż do ostatniej minuty. Paul Greengrass po raz
kolejny udowodnił, że jest dobry w tym, co robi. Nie tylko w sposobie opowiadania historii, ale również w doborze znakomitej obsady, która w idealny sposób potrafi oddać jego wizję. Polecam ten film z czystym sumieniem. Nie spotkałem jeszcze osoby, której by się nie spodobał.
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PREMIERY DVD I BLURAY

GRUDZIEŃ 2013

JAN URBANOWICZ
Millerowie
Komedia z Jennifer Aniston, Emmą Roberts i Jasonem Sudeikisem. Drobny diler musi udać się
do Meksyku, by odebrać towar dla swojego szefa. Wiedząc, że sam nie zdoła przemycić go przez
granicę, wynajmuje sąsiadkę-striptizerkę, chłopaka-prawiczka i nastoletnią dziewczynę z okolicy,
by udawali jego rodzinę. I tak Millerowie ruszają na
wyprawę, która zmieni ich życie. Spodziewałem się
słabego filmu, a dostałem znakomitą komedię, która potrafi wywołać wiele śmiechu.

Stąd do wieczności
Deborah Kerr, Burt Lancaster i Frank Sinatra
w jednym z największych romansów w historii
kina. Film nagrodzony 8 Oscarami, zrealizowany
w 1953 roku. Losy bohaterów z II wojną światową w tle i atakiem na Pearl Harbour. Niesamowicie piękna opowieść o miłości i namiętności. To
nie jest film, to arcydzieło kina, które znać powinien każdy.
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Elizjum
Najnowszy film Neilla Blomkampa, twórcy głośnego „Dystryktu 9”. Tym razem Matt Damon w roli
głównej. Opowieść o tym, jak Ziemia nie jest już
zbyt pięknym miejscem. Wszędzie panuje brud,
głód i choroby. Wszędzie poza Elizjum, czyli stacją kosmiczną na orbicie planety, gdzie najbogatsi
tego świata nie znają tego, co ich bracia i siostry stąpający po Ziemi. Główny bohater, chcąc wyleczyć
się z choroby, którą spowodował u niego wypadek w pracy, robi wszystko, by dostać się do Elizjum
i skorzystać z technologii, mogącej mu pomóc.

Predator 3D
Klasyka klasyków z Arnoldem. Oddział komandosów wyrusza do tropikalnej dżungli na ratunek
swoim rodakom. Nie wiedzą jednak, że na miejscu
znajdą największego myśliwego we wszechświecie, który nie bierze jeńców. Dla niego liczą się tylko trofea i sam rytuał polowania. Jeśli staniesz się
jego celem, to prawie na 100% nie wyjdziesz z tego
żywy. Nie wiem, po co robić ten film w 3D, ale widocznie „hajs musi się zgadzać”. Jeśli ktoś lubi trójwymiar i nie ma jeszcze filmu w swojej kolekcji, to
musi go koniecznie kupić.
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KSIĄŻKI TYLKO E-BOOKI
Arkadiusz Siedlecki
Kokaina

Cena: 10 zł
Do pobrania: 2 piętro

„Kokaina” to opowieść o poważnych problemach dojrzewania, które niestety
wracają w dorosłym życiu. Krzysztof, trzydziestolatek z Gliwic, jak wielu młodych Polaków wyemigrował z Polski do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Wyjechał czysty, choć z bagażem doświadczeń narkomana, ze
świadomością ciągłego zagrożenia uzależnieniem od narkotyków. Rzeczywistość na Wyspach jest oczywiście inna od tej mu znanej, rodzimej – ciekawa,
absorbująca, ale i groźna. I tam czyhają niebezpieczeństwa, z którymi bohater radzi sobie dobrze, gorzej i najgorzej – bo swoje problemy małżeńskie
chce rozwiązać za pomocą kokainy właśnie.
„Kokaina” to wnikliwe studium nałogu, zwłaszcza relacji w grupie narkomańskiej, która nastoletniemu bohaterowi zastępowała rodzinę. Okres wypaczonych norm moralnych, ale i pięknych przyjaźni, euforii, ale i przejmującego
braku wiary w siebie – negatywy, jak się później okazuje, nie do przezwyciężenia i prowadzące do destrukcji.
Z retrospekcji wyłania się obraz Polski lat 80. i 90. XX w. – oczami małego
i dorastającego Krzysia widzimy ówczesnych „biznesmenów”, którzy przy
szalonym zaangażowaniu z handlu między Turcją a NRD, z łóżek polowych
dorabiają się własnych sklepów, dobrze prosperujących firm, obłożonych
jednak olbrzymimi kredytami.
„Kokaina” to również zapis obserwacji Polaków żyjących na Wyspach. Czy
czują się zawodowo spełnieni, czy tylko zadowoleni z tamtejszego systemu
socjalnego; czy opiewane perspektywy rozwoju są prawdziwe, czy to tylko
szpan przed znajomymi w kraju; czy czują się jeszcze Polakami, czy już Angolami, jaki jest ich stosunek do państwa wielokulturowego; czy to tylko spleen
wywołany permanentnym zachmurzeniem, czy już depresja…
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Mariusz Zielke
Formacja trójkąta

Cena: 28,40 zł
Do pobrania: publio.pl

Tam, gdzie są wielkie pieniądze, nie ma miejsca na uczciwość… Autor „Wyroku”
powraca z wybuchowym ładunkiem rozgrywek politycznych, szokujących afer
i pokaźną dawką erotyki.
Ginie prezes warszawskiej giełdy, skonfliktowany z maklerami i ministrem skarbu finansista, którego pozbawiono stanowiska za rzekome nieetyczne działania
i erotyczne ekscesy. Zagadkę jego śmierci i tajemniczych machinacji finansowych
próbuje rozwikłać trójka bohaterów: początkujący dziennikarz „Expressu Finansowego”, niepokorna agentka ABW i porywczy policjant. Gdy natrafiają na ślad
niezwykle groźnych bandytów działających w najwyższych kręgach polskiej polityki i wielkiego biznesu, polujący stają się zwierzyną…
„Formacja trójkąta” to skandalizująca powieść z dużą dawką emocji i erotyki, ostrą
krytyką społeczno-polityczną oraz wieloma nawiązaniami do współczesnych afer.

Jacek Skowroński
Zabić, zniknąć, zapomnieć

Cena: 24,32 zł
Do pobrania: publio.pl

Historia człowieka, z którym los obszedł się szorstko i bezwzględnie. Przedstawia splątane losy tych, których brak miłości pchnął w otchłań ciemnych spraw
i brudnych interesów.
Do świata płatnych morderców nie wchodzi się z ulicy i nie wychodzi jak z knajpy. Czasem jest wybór, ale gdy od dzieciństwa ktoś decyduje za nas, można już
tylko próbować przeżyć za wszelką cenę. Czy pozostaje wtedy miejsce na lojalność i miłość? Ile warte są uczucia tam, gdzie normy ustala się samemu, a za błędy płaci śmiercią? Splątane losy ludzi umiejących zabijać i, na przekór wszystkiemu, także kochać. Choć to wydaje się najtrudniejsze…
„Nocny gość pochylił się nisko, jakby na zawsze pragnął zachować w pamięci widziany obraz. Coś stuknęło w szybę, może uciekająca przed nietoperzem ćma
pukała do ludzkiej siedziby. Chrapanie ustało, powieki uchyliły się nagle, szkliste
oczy przez chwilę spoglądały nieruchomo na intruza, aż pojawiło się w nich zrozumienie. I zwierzęcy strach!”
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Cena: 0 zł
Do pobrania: wydaje.pl

Autor maluje przed oczami czytelnika panoramę Nowego Jorku, tonącego
w urzekających barwach nadchodzącej jesieni. Nie dajcie się jednak zwieść,
miasto kryje bowiem straszliwą tajemnicę. Pod osłoną nocy, w zaułkach
czai się wielkie zło. Raz skryte w ramionach Bronksu, raz otoczone blichtrem
Manhattanu, atakuje błyskawicznie i ze śmiertelną precyzją. Brutalność i zuchwałość morderstw godzi w dumę bezradnych policjantów i dobre oblicze
miasta. Wkrótce na mieszkańców metropolii padnie blady strach…
Dwóch detektywów z wydziału zabójstw próbuje rozwikłać zagadkę nieuchwytnego zabójcy, którego okrucieństwo napawa lękiem nawet najtwardszych zawodowców. Aaron Steels i Dominic Stanton błądzą we mgle poszlak,
ale wiedzą jedno – mordercy daleko jest do człowieka. Czy detektywom uda
się dotrzeć do prawdy? Czy ma ona swoją cenę? I czy warto jest ją zapłacić?
Paweł „DarkAraghel” Rejdak po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem literackiego suspensu i bardzo sprawnie przemyca do codziennej rzeczywistości charakterystyczne dla jego twórczości elementy metafizyczne. Umiejętnie stopniowane napięcie, barwne, plastyczne opisy i wyraźnie zarysowane
kontrasty osobowości głównych bohaterów czynią lekturę bardzo wciągającą. To obowiązkowa pozycja zarówno dla miłośników horrorów czy dreszczowców, jak i fanów dobrego, wielowątkowego kryminału.
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DOTKNIJ
I PRZECIĄGNIJ

SCOTT ROGERS
Projektowanie gier na ekrany dotykowe

FRAGMENT KSIĄŻKI
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DOTKNIJ I PRZECIĄGNIJ. PROJEKTOWANIE GIER NA EKRANY DOTYKOWE

JEŚLI TAJEMNICA GIER rodem z automatów tkwi w nostalgii, to w grach akcji oraz grach
platformowych liczy się przede wszystkim postać. To właśnie z tego rodzaju gier wywodzą się
jedne z najpopularniejszych postaci w świecie gier: Mario, Sonic, Rayman, Master Chief, Kratos,
Nathan Drake… Ale kiedy piszę te słowa, popularność niektórych person na platformy mobilne
zaczyna stopniowo doganiać konsolowych pobratymców, że wspomnę choćby o Angry Birds,
Om Nomie, Barrym Steakfries czy Swampym. Wymienione postaci mają najróżniejsze kształty
i rozmiary, ale łączy je jedno: zasadniczo zostały zbudowane w ten sam sposób, na bazie trzech
poniższych kształtów:

Te podstawowe figury są klockami, których można użyć do narysowania dowolnego obiektu —
głównego bohatera, potwora, drzewa, samochodu albo domu. Co więcej, nie są to nudne, bezduszne kształty. W żadnym razie. Kształtów można użyć do odzwierciedlenia osobowości. Spójrz
tylko na ten doborowy oddział kowbojów:

Choć wszyscy mają kowbojski kapelusz, wąsy, zmrużone oko (to pewnie od długiego patrzenia na pustynne słońce) oraz chustę na szyi, to każdemu można z łatwością przypisać inną
osobowość. Wyglądają na przygłupów, śmiałków, dziwaków i flegmatyków… wszystko zależy
od użytych kształtów. Te zależności odkryli pierwsi animatorzy (mam na myśli lata 30. ubie-
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ROZDZIAŁ 7. CZŁOWIEK DEMOLKA

głego wieku1) i od tej pory język kształtów jest z powodzeniem używany do kreowania osobowości postaci. Sylwetka Myszki Miki, początkowo trochę zbyt smukła i gibka, powoli
ewoluowała, aż nabrała okrągłych kształtów, jakie dziś znamy. Stało się tak dzięki pracy animatorów, którzy zdali sobie sprawę, że owal sprawia sympatyczniejsze wrażenie. Królik Bugs
ma zupełnie inny charakter — to cwaniak i spryciarz — został więc narysowany za pomocą
dłuższych owali. Postacie humorystyczne są na ogół konstruowane z większych okręgów, zaś
czarne charaktery często tworzy się na bazie trójkątów. Spiczaste kontury mogą nadawać postaciom niebezpieczny, złowieszczy wygląd. Owalne kształty nadają się do tworzenia delikatniejszych, kobiecych sylwetek. Ostre, kanciaste formy sprawiają wrażenie bardziej męskich; kojarzą
się z siłą i zagrożeniem.

My�l jak artysta
Sylwetka postaci jest ogromnie ważna. Dzięki niej gracz może błyskawiczne odróżnić pozytywnego bohatera od złoczyńcy albo domyślić się różnic między własnymi postaciami. Za pomocą
właściwych kształtów i kilku charakterystycznych cech możesz sprawić, że postaci będą łatwo
rozpoznawalne, nawet jeśli nie będziesz widział ich detali. Czy na podstawie samych sylwetek
potrafisz rozpoznać, kto to taki?

Oczywiście, że potrafisz! A to dlatego, że wszystkie te postaci mają bardzo charakterystyczne
sylwetki. Jeśli w grze występuje drużyna, nadaj każdemu z jej członków charakterystyczne
kształty, aby gracz mógł łatwo odróżnić poszczególnych bohaterów. Przyjrzyj się poniższym
łatwo rozpoznawalnym sylwetkom postaci. Każda z nich została zbudowana na bazie konkretnych kształtów: kwadratu, trójkąta i okręgu (oraz, oczywiście, linii).
Jeśli w grze występują postaci reprezentujące dwie strony konfliktu (na przykład bohaterowie
pozytywni i szwarccharaktery), to postaraj się, by ich sylwetki stanowiły swoje przeciwieństwo. Chodzi mi o to, że jeśli postaci z jednej strony mają owalny kształt, to te z przeciwnej
niech będą zbudowane z trójkątów albo linii. Jeśli główny bohater jest wysoki, to jego wrogom
nadaj krępe, niskie sylwetki. Jeśli bohater jest grubasem, to jego przeciwnik może być tyczkowaty.
1

Do perfekcji opanował tę sztukę niejaki Fred Moore, który w 1939 roku zmienił wygląd Myszki Miki
na potrzeby filmu Wyżeł (ang. The Pointer).
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W gruncie rzeczy, do skonstruowania postaci najlepiej jest użyć stereotypowych elementów,
aby gracz od razu zorientował się, że kto jest kto. Z jakichś względów stereotypy są silnie zakorzenione! Już na pierwszy rzut oka powinno być wiadomo, że mamy do czynienia z „tym
złym” — czy będzie to on, ona, czy nieokreślone coś. Negatywne postaci często są utożsamiane
z następującymi rekwizytami i cechami:
 Czaszki i kości.
 Rogi i kolce.
 Hełmy albo dziwaczne nakrycia głowy.
 Płaszcze albo peleryny.
 Broń.
 Kolor czarny.

A jeśli już mowa o czerni, to kolor jest niezwykle istotnym czynnikiem przy projektowaniu
bohaterów i wrogów. Teoria barw już od wielu lat jest przedmiotem zainteresowań naukowców.
Zapoznaj się z jej podstawami, aby w pełni wykorzystać wpływ kolorów na sposób postrzegania postaci. Na przykład kolory podstawowe — czerwony, niebieski i żółty — doskonale nadają
się do projektowania kostiumów superherosów, zaś kolorów drugorzędowych — fioletowego,
zielonego i pomarańczowego — lepiej użyć przy projektowaniu wrogów. Rysownicy komiksów czerpią z tego schematu już od lat 40. ubiegłego wieku. Superman, Batman i Kapitan
Ameryka noszą kostiumy w kolorach podstawowych, zaś ich wrogowie — Lex Luthor, Joker
czy Baron Zemo przywdziewają stroje w barwach dopełniających2. Projektant postaci w grze

2

Oczywiście pamiętam, że Hulk i Green Lantern nosili zielone stroje (albo zielono-fioletowe, w złotej
erze komiksu), ale ci bohaterowie są wyjątkiem potwierdzającym regułę.

Kup książkę

Poleć książkę

/ KSIĄŻKI / dotknij i przeciągnij! - Scott Rogers
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ROZDZIAŁ 7. CZŁOWIEK DEMOLKA

Angry Birds z pewnością też świetnie znał te zależności. Ptaki są czerwone, niebieskie i żółte,
a świnie zielone! Ponadto, postaci w Angry Birds mają tak charakterystyczne kolory, kształty
i sylwetki, by gracz mógł bez trudu rozpoznać je w locie.

W przypadku gier na urządzenia mobilne kształty, kolory i sylwetki są jeszcze ważniejsze.
Ekrany takich urządzeń są bowiem bardzo małe, a pomimo tego gracze muszą przecież błyskawicznie rozróżniać poszczególne elementy gry, takie jak postaci, układanki, wrogowie i bonusy.
Ważny jest także rozmiar. Im większe są poszczególne elementy, tym łatwiej będzie je rozpoznać na ekranie. Ale to niejedyny powód: odpowiednia wielkość postaci ułatwi Ci opracowanie
systemu miar.

System miar
System miar (metryka) to punkt wyjścia do skonstruowania całej gry. Zacznij od opracowania
następujących wymiarów:

Proporcje wynikające z wysokości i szerokości bohatera nazywam jednostką podstawową. Ty
możesz nazwać ją, jak chcesz, jeśli tylko zachowasz stały system miar przez cały okres tworzenia gry, od projektowania aż do produkcji. Po zdefiniowaniu jednostki miary NIGDY nie
należy zmieniać. Jest ona bowiem używana do określenia proporcji WSZYSTKICH elementów gry, takich jak wysokość drzwi, położenie platform, wielkość wrogów, szerokość pojazdu,
średnica osłon gracza albo głębokość pułapki. Jednostka miary służy do wyliczania:

Kup książkę

Poleć książkę

/ MAKOWA KUCHNIA / Pierś z kaczki z tartą jabłkową

PIERŚ Z KACZKI

Z TARTĄ JABŁKOWĄ

MAŁGORZATA ŁADA
• 2 piersi z kaczki

Purre z buraków

• mrożone ciasto francuskie

• 1 duży lub 2 mniejsze buraki

• 3 jabłka średnio kwaśne
• 10 dag żurawiny przemrożonej lub
gęsty dżem żurawinowy do mięsa

czerwone
• 1 łyżka miodu najlepiej
gryczanego

• 2 łyżki cukru brązowego

• 1 łyżka octu winnego

• 2 łyżki masła najlepiej

• sól, pieprz

klarowanego
• sól, pieprz

Ciasto francuskie rozmrozić w lodówce (rozmrozi się równomiernie i będzie się lepiej listkowało). Rozłożyć na
stolnicy i wyciąć prostokąty (7 × 5 cm), jeżeli ciasto jest dość grube, należy je najpierw trochę rozwałkować. Ułożyć na papierze do pieczenia, ponakłuwać widelcem i wstawić do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na
około 10 min.
Jabłka umyć, wydrążyć gniazda nasienne i pokroić w plastry. Plastry jabłek położyć na podpieczonym cieście,
w środek ułożyć żurawinę, posypać brązowym cukrem i piec następne 10-12 min.
Piersi z kaczki umyć, odkroić część tłuszczu i włókien z krawędzi (wtedy przy obsmażaniu mięso się nie zwinie),
oprószyć solą i pieprzem. Mięso odstawić w chłodne miejsce na minimum 30 min.
Na patelni rozpuścić masło i obsmażyć piersi z obu stron na mocno rumiano, następnie wstawić pierś do piekarnika nagrzanego do ok. 240 stopni i piec przez ok. 15-20 min (pierś musi mieć po przekrojeniu kolor lekko różowy).
Upieczoną pierś wyjąć z piekarnika i pozostawić na chwilkę przykrytą folią aluminiową, aby odpoczęła i soki
równomiernie rozeszły się po mięsie. Podawać z tartą jabłkową oraz bardzo do tego pasuje purre z buraków.
• Buraki obrać, pokroić w kostkę zalać 1-2 łyżkami wody, dodać ocet winny i miód. Gotować aż zmiękną.
Miękkie buraki przyprawić solą i pieprzem, a następnie zmiksować na puszystą masę.
Smacznego!
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