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Norbert Cała:
Nie ma żadnego wyświetlacza
full HD, przyciski są jedynie trzy,
brak wykończeń w złocie, więc
pewnie nie będzie pasował do nowego iPhone’a 5S.

Wojtek Pietrusiewicz:
Interfejs składający się z wielu
płaskich warstw, które nakładają się
na siebie, jest bardziej trójwymiarowy niż kiedykolwiek. Paradoks? Musicie to zobaczyć na żywo.

Kinga Ochendowska
„Sam się kończysz!” – mam
Koniec wakacji. Szkoda. Były świetne, z relatywnie dobrą

ochotę odpowiedzieć każdemu

pogodą. Mam nadzieję, że wypoczęliście. Liczę też, że wojaże

malkontentowi, wieszczącemu ry-

się udały i jesteście gotowi do nowych wyzwań. A jest ich przed

chły upadek firmy Apple.

nami kilka. iMagazine pomoże Wam je opanować.
Paweł pomaga wrócić do szkoły po wakacjach. Michał
i Wojtek podpowiadają, co się zmieni i jak będą działać iOS 7
oraz OSX 10.9. Norbert pokazuje, że Android może współpracować z iOS w dosyć niecodziennych warunkach. Kinga przekonuje, że Apple wcale się nie kończy. Wyzwaniem jest też nowy film
o Jobsie, który recenzuje Jasiek.

Maciej Skrzypczak:
Czy zdarzyło się Wam zawieruszyć w domu telefon, gdy
dźwięki i wibracje są wyłączone?
Jak go wtedy znaleźć?

Polecam Wam też drugą część felietonu Gracjana o tym,
co możemy zrobić z e-bookami oraz Łukasza „wychodzenie ze
strefy komfortu”.

Paweł Hać:
Swoje studia zaczynałem „tra-

Smacznego!

dycyjnie”. Laptop z Windowsem,
przeciętny smartfon, w torbie jakieś zeszyty i długopisy.
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reklama@imagazine.pl
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Kontakt z Internetem
Transmitery sieciowe TP-LINK wykorzystują istniejącą sieć elektryczną do tworzenia szybkiej sieci komputerowej. Urządzenia nie
wymagają konfiguracji – aby błyskawicznie utworzyć sieć wystarczy podłączyć je do gniazdek elektrycznych w domu lub biurze.
Następnie do transmiterów możesz podłączyć komputer, laptop, konsolę, telewizor i inne urządzenia wyposażone w kartę sieciową.
Dzięki prędkości do 500Mb/s transmitery doskonale sprawdzą się zarówno przy przeglądaniu stron WWW, pobieraniu dużych
plików, transmisji wideo HD, a nawet filmów 3D. Zwiń kable, rozwiń sieć!
Transmitery sieciowe TP-LINK (PLC / Powerline) znajdziesz w najlepszych sklepach komputerowych w Polsce.

w w w.tp -link .co m .p l
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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.

www.376west.com
www.facebook.com/376style

kup teraz

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,
Wiejska 17/1, Warszawa, tel 22 622 17 04; lub w sklepie internetowym www.376west.com

skórzana koperta
z miejscem na cyfrowe pióro
do iPad2 lub iPad3
wykonane z najwyższej jakości
naturalnej skóry barwionej w wielu kolorach,
wykończone miękką tkaniną chroniącą
przed zarysowaniami
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Znamy zwycięzców konkursu Navigate Mobica 2013
1 sierpnia zakończył się ogólnopolski konkurs programistyczny
dla studentów „Navigate Mobica”. Zadanie konkursowe polegało
na stworzeniu aplikacji nawigacyjnej na dowolną platformę mobilną. Podjęło się go blisko 90 młodych programistów, spośród
których najciekawszy i najbardziej dopracowany projekt przygotował Sebastian Świerczek ze Szczecina.
Prace konkursowe napływały z całej Polski, a ich poziom pozytywnie
zaskoczył organizatorów „Navigate Mobica”. – Wiele projektów posiadało walory profesjonalnych aplikacji, czyli funkcjonalność, intuicyjność obsługi oraz wysoką estetykę interfejsu – mówi Marek Defeciński, przewodniczący jury. – To bardzo optymistyczne, że wśród
młodych polskich programistów umiejętności tworzenia rozwiązań na platformy mobilne są tak zaawansowane.
Do konkursu zgłosiło się blisko 90 studentów, zaś wśród dostarczonych projektów przeważały aplikacje na
platformy Android, a w następnej kolejności Windows Phone. Zwycięzcą konkursu został Sebastian Świerczek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którego praca została oceniona
przez jury jako „charakteryzująca się największą użytecznością i potencjałem spośród wszystkich nadesłanych
projektów”. W szczególności uznanie jury zdobyły wysoka intuicyjność interfejsu i wykorzystanie natywnych
elementów GUI Androida oraz doskonałe wykorzystanie nawigacji turn-by-turn i dobra integracja z Google
Maps. Sebastian Świerczek otrzyma laptop Sony Vaio.
Drugie miejsce zajął projekt Anny Powolny z Politechniki Warszawskiej, w którym jury doceniło oryginalność
interfejsu i prostotę obsługi, nagradzając autorkę telefonem Sony Xperia S. Zostały także przyznane dwa wyróżnienia – dla Witolda Olejniczaka z Politechniki Łódzkiej oraz Michała Gmerka z Uniwersytetu Łódzkiego.
Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca oraz wyróżnień otrzymają od organizatora propozycję odbycia stażu w dowolnym polskim oddziale firmy Mobica. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24 września
br. w siedzibie łódzkiego oddziału organizatora.
Partnerami „Navigate Mobica” są Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka,
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polsko-Japońska
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, a także łódzki i warszawski oddział Board of European Students of
Technology (BEST) oraz program „Młodzi w Łodzi”. Patronami medialnymi konkursu obok iMagazine są: „Android User”, „Chip”, „Eurostudent”, „Jaka-komorka.pl”, „Mobile Internet”, „Programista” oraz „Studente.pl”.
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Wacom wprowadza dwa tablety na rynek
— Cintiq Companion i Cintiq Compation Hybrid
Wacom wczoraj wydał oświadczenie prasowe, w którym zapowiedział dwa tablety — model Cintiq Companion oraz Cintiq Companion Hybrid. Oba potrafią działać niezależnie, jako wolnostojące
komputery wyposażone w piórka rozróżniające 2048 poziomów nacisku. Opracowane z myślą o grafikach, nie są naturalnie tanie, ale zapowiadają bardzo ciekawą niszę obok tradycyjnych laptopów
z tabletami oraz takich produktów jak iPad.

Cintiq Companion
Ten model, wyceniony na 1899 lub 2399 euro zależnie od rozmiaru dysku, wyposażony jest ekran full
HD o przekątnej 13,3" wspierający multitouch, intelowski Core i7 trzeciej generacji, SSD o pojemności 256 lub 512 GB, 8 GB RAM oraz korzysta z wbudowanej karty graficznej HD Graphics 4000. Cintiq
Companion posiada również dwie kamery — przednia o rozdzielczości 2 Mpix oraz tylna o rozdzielczości 8 Mpix. W komplecie również otrzymujemy piórko, podstawkę z regulowanym kątem nachylenia i opcjonalnie klawiaturę.

Cintiq Companion Hybrid
Drugim modelem jest rzeczywiście hybryda, która może wielu zainteresować. Posiada zbliżoną specyfikację – ekran 13,3" full HD, piórko, multitouch oraz stojak, ale działa pod kontrolą innego procesora. Na pokładzie zainstalowano czterordzeniową NVidię Tegra 4 z 72 rdzeniami graficznymi. Całość
działa pod kontrolą Androida 4.2 i ma 16 lub 32 GB pamięci flash.
Ciekawostką jest to, że niezależnie jest to tablet z Androidem, ale po podłączeniu do komputera (Windows lub OS X) staje się tabletem graficznym podobnym do recenzowanego przez nas Cintiqa 13HD.
Cena Hybrid wynosi 1399 euro za model 16 GB oraz 1499 euro za 32 GB.
Oba modele posiadają cztery ExpressKeys oraz kółko do sterowania, znane z innych produktów tej firmy.
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Wacom Intuos Creative Stylus – piórko
z naciskiem dla iPada!
Wacom, oprócz tabletów Cintiq Companion i Cintiq Companion Hybrid, zapowiedział również wprowadzenie pierwszego
na rynku profesjonalnego narzędzia do rysowania na iPadzie za
pomocą piórka obsługującego 2048 stopni nacisku.
Intuos Creative Stylus łączy się z iPadem za pomocą Bluetooth
4.0 i jest zaprojektowany dla modeli iPad 3, 4 oraz mini. Do poprawnej obsługi potrzebne są specjalne aplikacje. Obecnie są to
AutoDesk SketchBook Pro for iPad, ArtRage, Bamboo Paper, ProCreate oraz Psykopaint. Piórko wykonane jest ze szczotkowanego aluminium, które ma mu zapewnić trwałość i odpowiednią jakość. Jest też dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych
– czarnej oraz niebiesko-czarnej. Do jego działania potrzebna
jest jedna bateria AAAA, która zapewnia „wiele dni pracy”.
W komplecie otrzymujemy pudełko, piórko, zapasową baterię
i dwie zapasowe końcówki. Cena całości wynosi 99,90 euro i od
dzisiaj obowiązuje w sklepie Wacoma.

Apple wprowadza program wymiany ładowarek do Polski
Pamiętacie aferę z Chinką, której wybuchł iPhone 5 ładowany nieoryginalną ładowarką? Jak się okazało, Norbert dokopał się do informacji początkowej, w której nie było słowa o tym, że wybuchł
właśnie iPhone… Niemniej, wokół Apple zrobił się szum i firma postanowiła wymieniać nieoryginalne ładowarki za drobną opłatą.
Akcja była dostępna początkowo tylko w Stanach i Chinach, jednak z czasem rozprzestrzeniła się do
ważniejszych krajów świata, aby w końcu zawitać do nas. Wymiana ładowarki odbywa się poprzez
oddanie nieoryginalnej do APR (Apple Premium Reseller – Cortland, iSpot itp.) i po uiszczeniu opłaty w wysokości 42 złotych dostaniemy nową, już apple’ową. Ta z kolei w wolnej sprzedaży kosztuje
85 złotych, więc moim zdaniem warto skorzystać, jeżeli na przykład zgubiliście tę od iPhone’a.
źródło: Apple
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Dodatkowy 1 GB w Dropboksie dla
użytkowników Mailboksa
O Dropboksie napisaliśmy na łamach iMagazine już tyle razy, że nie trzeba go chyba nikomu przedstawiać. Chociaż obecnie serwis ten oferuje niewielką darmową przestrzeń w odróżnieniu od konkurencji (np. w Copy mam do wykorzystania 700 GB), to dla mnie nadal pozostaje numerem 1 głównie
ze względu na wsparcie ogromnej liczby aplikacji. Dlatego każdy dodatkowy gigabajt się liczy.
Taka możliwość zaistniała dzięki aplikacji Mailbox, czyli iOS-owemu klientowi poczty, który niedawno został zakupiony przez Dropboksa. Z tej okazji ci ostatni postanowili sprezentować użytkownikom
Mailboksa niespodziankę w postaci dodatkowego 1 GB przestrzeni. Co trzeba zrobić? Nic trudnego
– wystarczy, że przejdziemy do ustawień Mailboksa i na samym dole wybierzemy Dropbox.
Następnie musimy dodać swoje konto Dropboksa (Add Dropbox Account…).
Po chwili na naszym Dropboksie powinno przybyć miejsca.
Jeśli już wcześniej mieliście te aplikacje połączone ze sobą, to usuńcie swoje konto Dropboksa i dodajcie je na nowo.
Nawet jeśli nie będziecie korzystać z Mailboksa, to warto go zainstalować chociażby dla tego 1 GB.

iTunes Festival na Apple TV oraz iOS
1 września startuje iTunes Festiwal. Wydarzenie potrwa 30 dni i każdego dnia zobaczymy naprawdę wspaniałe gwiazdy. Jeśli nie będziecie mogli być w Roundhouse Art Centre w Londynie, to sporo koncertów będziecie mogli obejrzeć na żywo w Apple TV oraz w aplikacji z iOS. Aplikacje przeznaczone do tego celu zostały właśnie zaktualizowane. Jeśli nie będziecie mogli brać udziału na żywo
a nawet wirtualnie - poprzez strumieniowy przekaz, to też nic straconego, bo koncerty będą potem
przez pewien czas dostępne w trybie VOD.
Cała Muzyka najbardziej czeka na:
3 września: The Lumineers
11 września: Kings of Leon
18 września: Thirty Seconds to Mars
29 września: Justin Timberlake
Pełny line-up festiwalu znajdziecie na www.
itunesfestival.com. Na który koncert się wirtualnie lub niewirtualnie wybieracie?
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Olloclip Quick-Flip – ułatwienie dla fotografujących iPhone’em
Firma Olloclip znana jest przede wszystkim
z obiektywów zewnętrznych przeznaczonych do smartfonów Apple. Dziś w ofercie
sklepu iCorner pojawił się kolejny produkt
tej firmy – obudowa Quick-Flip, która ułatwia wykorzystanie iPhone’a jako aparatu
fotograficznego.
Quick-Flip wyposażone jest w zaślepkę, która przykrywa aparat smartfona. Po odsunięciu jej powstaje miejsce, do którego podłączamy obiektyw Olloclip. Klapka może
zostać wykorzystana również jako spust migawki. Razem z obudową dostajemy adapter Pro-Photo, który służy do mocowania
lampy błyskowej lub statywu.
Obudowa Quick-Flip występuje w dwóch
wersjach: przeznaczonej dla iPhone’a 4 i 4S
oraz dla iPhone’a 5 i iPoda touch 5. generacji. Oba warianty dostępne są w sklepie
iCorner w cenie 149 zł.

Aktualizacje
Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje dla komputerów Apple:
• Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje dla
komputerów Apple:
• Digital Camera RAW Compatibility 4.08, 6,58 MB
• iTunes 11.0.5, 187,46 MB
• AirPort Base Station Firmware Update 7.6.4

Użyteczna rada
polub nas

facebook.com/imagazinepl

Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją naprawić uprawnienia na dysku
oraz zrobić back-up danych.

The To u g h e s t Cas e Eve r B u i l t.
WATERPROOF | DROP PROOF | DUST PROOF | CRUSH PROOF

For Apple iPhone 4/4S/5
KUP TERAZ 299.00

© 2013 Otter Products, LLC. All rights reserved.
The OtterBox name and OtterBox trademarks are property of Otter Products, LLC, Registered in the U.S. and other countries. All other trademarks
are the property of their respective owners.
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ING Bank Mobile HD
Wojtek Pietrusiewicz
Mieliśmy przyjemność uczestniczyć
w imprezie zorganizowanej przez ING
Bank Śląski, której celem było pokazanie nam, jak wyglądał proces tworzenia
aplikacji do obsługi kont bankowych dostosowanej na tablety. Sam proces opierał się o zbieranie dużych ilości danych
od testerów aplikacji, dzięki którym interfejs użytkownika został zaprojektowany optymalnie „dla większości”.
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Znacznie bardziej jednak zainteresował mnie fakt, że w końcu pierwszy polski bank zrozumiał, że użytkownicy tabletów i smartfonów różnie używają
tych narzędzi. Niezależnie czy posiadamy iPhone’a, iPada, Nexusa 4 czy 7, używamy ich w różnych sytuacjach. Do tabletów rzeczywiście sięgamy częściej
wtedy, kiedy mamy więcej wolnego czasu i chcemy dłużej z nimi zostać. Po sobie wiem, jak wykorzystuję telefon do
obsługi banku — otwieram program
w jednej z dwóch sytuacji: jak chcę zrobić szybki przelew lub sprawdzić stan
rachunku. Aplikacja bankowa na tablet,
o znacznie bardziej przejrzystym interfejsie, pozwoliłaby mi natomiast zastanowić się nad założeniem lokaty czy
przejrzeniem nowej oferty banku. Sie-
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dząc na kanapie, mam też czas zdefiniować zaufanych odbiorców moich przelewów lub ustawić stałe zlecenia. Każdy
z nas zapewne indywidualnie podchodzi do tego tematu, ale nie da się ukryć,
że w przeważającej większości oczekujemy na tablecie więcej niż powiększonej, smartfonowej aplikacji.
Chwała ING za to, że w końcu zdecydowali się na ten krok i mam nadzieję, że inne banki w końcu zrozumieją, że
smartfon i tablet to są dwa różne narzędzia, do różnych celów i wykorzystywane w różnych sytuacjach. A tymczasem
zapraszam do zapoznania się z galerią
zdjęć ze wspomnianej imprezy.
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jobs
Jan Urbanowicz

Film o Stevie Jobsie to pozycja,
której w iMagazine nie mogło
zabraknąć. To tak jakby w książce
o science-fiction nie napisać
o „Gwiezdnych wojnach”.
Poszliśmy (liczba mnoga, gdyż
kilka osób z redakcji poszło
wspólnie), obejrzeliśmy i… zaraz
się dowiecie.

Spuścizna
Kim był Jobs, każdy wie. Jeśli nie, to chyba pomylił magazyny. Apple, głupcze! Gdyby nie on, to nie czytalibyście teraz iMagazine na iPadzie, nie rozmawialibyście przez swojego ładnego iPhone’a czy też nie spoglądalibyście w ekran
Maka. Wielu z nas może powiedzieć, że Steve Jobs odmienił nasze życie. Nie osobiście, ale poprzez to, co robił. Wiem,
zaraz podniosą się głosy o wyznawcach kościoła, ale to nie
o to w tym chodzi. W dzisiejszych czasach technologia ma
na nas ogromny wpływ, utożsamiamy się z nią, jest bardziej
osobista niż kiedykolwiek. A dzięki temu człowiekowi technologia, która nas otacza, jest piękna, spełnia nasze oczekiwania i trafia w nasze gusta, zarówno estetyczne, jak i inne.
Można mówić różne rzeczy, ale bez produktów firmy Apple
i bez człowieka, który je stworzył, dzisiejszy świat wyglądałby nieco inaczej. Przynajmniej ten nasz codzienny.
Kiedy 2 lata temu (tyle minie w przyszłym miesiącu) nad ranem naszego czasu media poinformowały o śmierci Jobsa,
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dla wszystkich był to szok. Zmarł jeden z najwięk-

Kiedy 2 lata temu (tyle minie
w przyszłym miesiącu) nad
ranem naszego czasu media
poinformowały o śmierci Jobsa,
dla wszystkich był to szok.

szych ludzi technologicznego świata, XX wieku. Nikt
do końca nie wiedział, jakim echem się to odbije.
Pewne jest jednak, że w końcu zaczynamy wyraźnie
widzieć skutki tego, co się wtedy wydarzyło.
Niespełna miesiąc po tej śmierci wychodzi na rynek
biografia Steve’a, którą napisał ceniony autor Walter
Isaacson. Była ona przygotowywana od jakiegoś czasu, gdyż Jobs przeczuwał, że zbliża się koniec jego
pobytu na tym świecie. Książka niezwykle ciekawa,

warta przeczytania przez każdego, nie tylko fana Apple. Pojawiło się również kilka innych publikacji na jego temat, filmy dokumentalne i było pewne, że może powstać również film fabularny.
Oprócz tego, który można teraz obejrzeć na ekranach kin, powstanie jeszcze jeden – oparty na
wspomnianej wcześniej biografii, a scenariusz do niego napisze jeden z największych, według
mnie, współczesnych scenarzystów – Aaron Sorkin (między innymi zdobywca Oscara za „The Social Network”). Na ten na pewno warto czekać, a co z tym, który już się pojawił?

Fabuła
Wszystko rozpoczyna się na spotkaniu pracowników Apple, na którym Steve Jobs pierwszy raz
prezentuje iPoda. Szczerze powiem, że w tym miejscu, już na starcie się zawiodłem. W zwiastunie nie była ta scena szerzej pokazana, ale liczyłem, że będzie to odtworzenie prezentacji z keynote, a okazało się inaczej. Dalej już fabuła prowadzi nas przez życie Jobsa od czasów studiów,
poprzez założenie Apple wraz z Wozem, powstanie Macintosha, usunięcie z firmy i jego powrót
pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Nie będę się tutaj zagłębiał, co z tego wszystkiego, co widzimy na ekranie, jest prawdą, a co nie. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Na pewno warto zapytać o to Dominika lub Norberta. Nie chcę tego wszystkiego oceniać jako ekranizacji czyjegoś
życia, jako biografii. Wolę spojrzeć jak na film. Co było w nim dobre, a co złe.

Aktorstwo
Na pewno w niejednym z nas wzbudziła kontrowersje decyzja, kto zagra główną rolę. Zmierzyć
się z taką postacią na pewno nie jest łatwo, zwłaszcza w tak krótkim czasie po jego śmierci. Należy pamiętać, że film zaczęto kręcić w około rok po odejściu Jobsa. Wybór padł na aktora, który do tej pory kojarzony był głównie z komediami, także tymi romantycznymi, i kinem mało ambitnym. Taki to już jest ten Ashton Kutcher. Mnie również ten wybór bardzo zdziwił, ale od razu
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sobie pomyślałem o tym aktorze. Poza samym swoim zawodem jest również człowiekiem, który
bardzo sobie ceni produkty Apple. W polskich realiach każdy nazwałby go „fanbojem”. Jest jednak wielkim fanem technologii, innowacyjności, sam inwestuje pieniądze w startupy i inne rozmaite projekty. Nie można też odmówić mu fizycznego podobieństwa do Jobsa. Tak więc całkiem szybko ten wybór zaczął mi się podobać. Czekałem tylko na efekty.
Przyznam szczerze, że wyszło lepiej, niż się spodziewałem. Bałem się tego filmu i starałem się na
niego w żaden sposób nie nastawiać. Gra głównego aktora nie była może wybitna, ale można
ją określić mianem „przyzwoita”. Nie mieliśmy tzw. ciepłych kluch na ekranie, nie było nijakości.
Były emocje. Nie podobały mi się jedynie dwie rzeczy: brak jakiejkolwiek modulacji głosu, przez
co nie czułem, że oglądam Jobsa, cały czas była świadomość, że to jednak tylko Kutcher. Druga
sprawa to chód głównego bohatera. Chodził on lekko przygarbiony, trochę tak jakby podskakiwał, taka dziwna kaczucha. Nie wiem, czy Jobs tak chodził, ale jeśli tak, to na pewno nie aż w takim stopniu. Trochę z tym przesadzili i po ponad połowie seansu było to dość irytujące.
Na uwagę zasługuje również rola Josha Gada, który zagrał Steve’a Wozniaka. Woz przed pokazem filmu udzielił iMagazine krótkiego wywiadu, w którym wypowiedział się o obrazie. Cóż,
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niezbyt pochlebnie. Według niego
praktycznie nic, co widzimy, się nie wydarzyło. Jeśli mogę być szczery, to na
jego miejscu też bym tak powiedział. Nie
dlatego, że faktycznie takie wydarzenia
mogły nie mieć miejsca, ale dlatego, że
Wozniak w tym filmie został przedstawiony praktycznie jako prostak i głupek

Druga sprawa to chód głównego
bohatera. Chodził on lekko
przygarbiony, trochę tak jakby
podskakiwał, taka dziwna
kaczucha.

(oczywiście genialny inżynier, ale taki…
prosty człowiek). Mnie również by się to
nie spodobało. Nie zapominajmy, że gdyby nie Woz, to Apple nigdy by nie powstało. Moim zdaniem aktor dobrany nietrafnie i na dodatek słabo zagrana rola.
Innych aktorów nie warto szerzej przestawiać, choć wszyscy się spisali. Zostali oni dobrze dobrani
zarówno pod względem fizycznym (na napisach końcowych mamy sekwencję z realnymi zdjęciami bohaterów i ich filmowymi odpowiednikami), jak i zwyczajnie sprawdzili się w swoim fachu.
Całkiem niezłym wyborem był Giles Matthey jako Jonathan Ive. Postać epizodyczna w filmie,
ale jego scena, kiedy prezentował zbliżony akcent do swojego realnego odpowiednika, sposób
w jaki mówił i co mówił sprawiły, iż oglądając to, czułem się jakbym patrzył na jedną z reklam telewizyjnych Apple. Już chciałem wyjść z kina i coś kupić.

Odbiór filmu
To nie jest film wybitny. Brakuje mu do tego bardzo, bardzo dużo. Podczas naszej rozmowy Tytus
Hołdys powiedział, że nie jest to film kinowy. To film telewizyjny, napisany szybko, szybko nakręcony i szybko wypuszczony do kin. Zgadzam się z nim. To filmik do obejrzenia na kanapie przed telewizorem. Nie jest to np. „The Social Network” pomimo tego, iż tematyka jakby podobna.
Film został jednak całkiem przyzwoicie zagrany i dlatego należy mu się spory plus. Plus, jakiego się nie spodziewałem. Jobs w wykonaniu Kutchera nie jest jednak ideałem, za jakiego część
mogłaby go uważać. Norbert Cała użył po filmie określenia

Norbert Cała użył po filmie
określenia „gburowaty
dupek”.

„gburowaty dupek”. Prawda jest taka, że Jobs właśnie taki
był. Jednak Norbertowi w filmie brakowało pokazania go
jako wizjonera. Według mnie było to ukazane, lecz zgodzę
się z tym, że za mało. Twórcy, a właściwie scenarzyści, trochę przesadzili z chęcią pokazania Steve’a jako tego gbura.
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Co się tyczy samego scenariusza, to zabolało mnie kilka klisz, które w nim znalazłem, choć chodzi mi tu bardziej o pewne sceny. Otóż główny bohater za każdym razem jak jest mu źle, jedzie
na przejażdżkę samochodem. Albo jak szykują się zmiany w jego życiu, to człowiek staje przed
lustrem i we wspaniały sposób… zgala brodę. Istna przemiana, metamorfoza! No proszę Was.
Jakbym miał jednym słowem podsumować ten film, powiedziałbym: dobry. Ale nic więcej.
To miłe kino, które obejrzycie raz, ale drugi pewnie do niego nie wrócicie. Krytycy zza oceanu nie postawiali na nim suchej nitki, ja nie jestem aż tak okrutny. Podobał mi się w tej roli
Ashton Kutcher, który może nie powalił mnie na łopatki, był poprawny, to jednak doceniam
to, co włożył w tę rolę. Mogę się jedynie domyślać, jak ważna ona dla niego była i że nie zrobił tego wszystkiego na odwal się. Czy mógł włożyć w to wszystko więcej? Nie wiem. Pewnie inny aktor by mógł. Ale może przekonamy się o tym w drugim filmie, jak tylko zostanie
zakończony scenariusz, wybrani twórcy i obsada, a później ujrzymy efekty w kinie. Podobno
pomysł na film jest niesamowity. Zobaczymy, czy uda się go zrealizować.
Obejrzyjcie film „Jobs”. Nie musicie robić tego teraz, nie musicie w kinie, ale obejrzyjcie.

25

/ 2013 nr 9 / felietony / Podróże
z moim kotem


Podróże z moim
kotem
Sławomir Durasiewicz

Przywiozłem go jakiś czas temu. Mały był, sierściuch jeden. A teraz rośnie jak na
drożdżach. Takie monstrum. Na imię dali mu Collin, ale bardziej pasuje mu Duduś.
Nawet proponowałem, no ale nie wolno zmienić. Collin to strasznie poważnie,
a Duduś byłby taki bliższy sercu. Ale nie można. Musi być Collin i już, bo tak
zarejestrowali w Centralnym Związku Kotologicznym.

B

Brytyjczyk a liliowy. Bursztynowe oczy. Właściwie nie jest mój. Niby syna. Żona zarejestrowała go
zazdrośnie na siebie. Czyli chyba nie mam do niego żadnych praw. Nie mój. A jednak polubił mnie,
choć ja do niego na początku z rezerwą. Obronny to on chyba nie jest. Szkoda, człowiek ma róż-

nych wrogów.
Co u Brytyjczyków jest rzadkością – gada. Oczywiście po swojemu. (Nie naprułem się żadnymi ziołami). Zawołam, to się odzywa. O coś zapytam, to odpowie. A najważniejsze – pobudza do refleksji
sceptycznej, kiedy ja raczej funkcjonuję na płaszczyźnie ponadpozytywnej.

Czyli stanowimy zespół, przynajmniej dopóki mi go nie zabiorą. A jest taka
możliwość
No, czyli obrońca z niego żaden, posprzątać po sobie nie potrafi – może w żwirku zagrzebie, ale
i tak trzeba wygrzebać i wyrzucić do sedesu. On brudzi, ja sprzątam – czyli zespół. Taki nierówny, ale zawsze. Jak człowiek sam zostaje na jakiś czas, to i taki zespół dobry. Ale najważniejsze, że
jest. Jest się do kogo odezwać. Czasem wskoczy na klawiaturę, czasem na kolana. Jak głodny, to się
łasi, że chodzić nie można, bo grozi upadkiem. Mamy nawet wspólne upodobania – śródziemnomorskie. Lubi oliwę i tuńczyka. Jak jem sałatkę z tuńczykiem, to nie mogę się opędzić. Najpierw zje
oczywiście swoją porcję tuńczyka, a potem uważa, że należy się mu jeszcze z mojego talerza. Mu-
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szę więc na stojąco, bo drań wskakuje na każdy stół. Teraz upodobał sobie biurko. Znaczy już wcześniej łypał na nie okiem, ale było małe i miejsca raczej skąpo. Zmieniłem
blat na większy, a on stwierdził, że to świetne miejsce. Wejdzie, poprzygląda się i zaśnie.
Dobrze, że nie chrapie, bo by przeszkadzał. A on tak po cichutku. I to mi się podoba, bo
taki dyskretny w zachowaniu (na tym biurku oczywiście), bo potrafi dać czadu.

Podróż pierwsza, czyli jak wynaleźć coś na nowo
No i tak mnie chłop natchnął odrobinę. Do niedawna to byłem psiarz. I do dziś brakuje mi w domu takich psich odruchów, jak chociażby machanie ogonem czy podawanie
łapy, a tu pojawił się kot. Nie spodziewałem się, że kot może się ładnie przywitać nawet
po krótkiej nieobecności domownika, że może okazać psi podziw i pokazać takie psie
zadowolenie. No, nie liże po rękach, ale potrafi się równie mile zachować. I co ciekawe,
mnie, człowieka niemal zaprzysięgłego psom, przekonał do siebie. Nie koniecznie tym,
że umie aportować. Tak! Drań kupił mnie tym. Nie zrobił tego raz ani dwa – przekroczył
chyba dwudziestkę, a rozwalił mnie tym, że rzucił klocek i stał ziejąc jak pies. Pomyślałem, kurczę, mógłby stać się niezłym towarzyszem podróży. Nie koniecznie na smyczy,
ale jakby tak w samochodzie.
Moje poprzednie dwa psy, Bandi (cocker spaniel) i Ali Baba (sznaucer średni, pieprz i sól)
wprost uwielbiały podróże samochodem, a złotowłosy Bandi uwielbiał podróżować na
przednim siedzeniu i najlepiej przy otwartym oknie. Niejedna osoba nabrała się myśląc,
że to rudowłosa dziewczyna. Nawet pan milicjant, który przywitał się z zębami.

A jakby tak Collin… No nie przy otwartym oknie, ale tak sobie swobodnie po kabinie…
Było to tak. Przeglądałem właśnie kolejną edycję iMagazine i wpadł mi w oko artykuł
o aplikacji do nawigacji samochodowej Waze. Takie z pozoru nic i właściwie gdyby nie
kot, to nie zainteresowałbym się tą appką. Zawsze wychodzę z założenia, że nie wszystkie darmowe appki są doskonałą okazją. Ale ta, jak się okazało, nią była.
Broń Boże, nie będzie to polemika z testem nawigacji przeprowadzonym i opisanym
w poprzednim numerze. Nie o to mi chodzi. Chodzi mianowicie o spojrzenie. Świeże
spojrzenie na stary problem. Są wynalazcy i racjonalizatorzy. Jedni, posiadając błysk geniuszu, wpadają na myśl, a inni błyskiem geniuszu tę myśl rozwijają. Wynalazek – to coś,
czego dokonano raz. Na przykład koło. Udoskonalenie, racjonalizacja, to wielorazowe,
twórcze rozwinięcie wynalazku. Na przykład rower, samochód, walec albo taczka.
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No więc ten wynalazek, o którym piszę, to sygnał z geostacjonarnego satelity powodujący lokalizowanie pozycji na Ziemi. Twórcze rozwinięcie – nawigacja samochodowa. I tu
zapewne można by zakończyć tego rodzaju dywagacje, bo właściwie wszystko, co dotyczy tak zwanego GPS-u, już udoskonalono. Ogólnie wszystkie nawigacje są takie same.
Różną je uchwyty do szyby. To oczywiście żart na wyrost, bo różnice są. Choć nie tak
duże jakby się wydawało. Różnice są, bo przecież różni producenci. Różni producenci to
i różne mapy, to sposób aktualizacji, no i takie tam drobiazgi.
Jak wiecie aktualizacja ma niebagatelne znaczenie. A nawigacja, która ściąga mapy na
bieżąco, ma przewagę nad nawigacją, która aktualizuje mapy raz na kwartał czy raz na
pół roku. W naszej rzeczywistości to ważne. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę wykorzystanie internetu w komórce czy na iPadzie. To może być dodatkowy koszt, więc należy o tym pamiętać. Ale również należy rozważyć: pewność czy ciuciubabka. Ponadto żadnych różnic nie ma. Jeśli ktoś posiada się już jakąś nawigację, to przejście do innej
nie nastręcza żadnego problemu. Czyli ogólnie są takie same. Ta sama myśl – to samo
spojrzenie.
Mogę coś na ten temat powiedzieć, bo użytkowałem już kilka wyrobów różnych producentów i tak właściwie poza Google Maps i Mapami z iPhone’a wszystkie mnie zawiodły,
zwodząc na manowce. Dlatego do wskazówek GPS podchodzę z rezerwą.
W zasadzie to jest tak, że wchodzimy do samochodu, zamykamy się w pudełku, włączamy nawigację i hajda na koń! I tak mi się wydaje – odizolowujemy się od świata. Mamy
wszystko w d. Tylko ja, samochód i droga. A nie daj Boże jak ktoś naruszy naszą prywatność to…

No i teraz ta Waze
Waze z pozoru jest taka sama, ale z pozoru. Bo ona po pierwsze jest społeczna. I nie
chodzi o to, że to my sami tworzymy mapy do niej. Tworzymy, a jakże i zbieramy punkty, poprawiając swoją rangę, tak jak zbieramy punkty za każdy przejechany kilometr.
W całej społeczności użytkowników tej aplikacji jest to widoczne. Ale jest jeszcze coś.
Otóż Waze umożliwia aktywne uczestniczenie w całym procesie joy ride. Możemy meldować o utrudnieniach, radarach, policjantach, robotach na drodze. Niezwykle interesujące jest to, że na mapie widzimy innych użytkowników, których możemy elektronicznie
pozdrowić. Ale uwaga – tylko tych z Waze, czyli wazerów. Czyli co? Nie jesteśmy sami?
Właśnie…
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Ciekawym doświadczeniem jest uruchomienie tego czegoś na iPadzie czy innym tablecie.
Duża powierzchnia ekranu może dać wiele ciekawych przeżyć pozostałym pasażerom w samochodzie. Można zrobić nawet fotkę określonej sytuacji i wysłać ją innym użytkownikom.
Po co ja to piszę? Mam wrażenie, że cały proces jazdy samochodem, przy wspomaganiu
Waze zmienia dotychczasowe wyobrażenie o poruszaniu się po drodze. Z jednej strony
robi się taka globalna wioska, może nawet kontrola społeczna I stopnia, ale nie o to chodzi.
Można się ukryć, mając na przykład w zamiarze… (tu już do wyboru) Chodzi o to, że ludkowie, dotychczas szczelnie zamknięci w swoich metalowych budach na kółkach, strasznie sierioznie pilnują swojej prywatności. Teraz mają szansę na otwarcie się na innych. Mają
szansę uwierzyć, że nie są sami, a wiara ta dohumanizowuje nas i przestajemy wreszcie sobie wygrażać, wymuszać czy pokazywać, gdzie babcia kobiałkę nosiła. Właściwie to się teraz pokazuje takiego „drogowego lajka” tylko innym palcem. O kobiałce mało kto słyszał.
Należy się spieszyć, bo jest coś jeszcze. Tworzenie map. Być może to będzie nowe hobby. Ta czynność nie jest trudna a przy tym jakże satysfakcjonująca. Satysfakcja jest tym
większa, że doświadczamy wizualnej konsumpcji naszego dzieła. Wjeżdżając pojazdem
na taką, dopiero co wyrysowaną, drogę – widzimy ikonkę pacmana, która zjada nam
kropki na tej drodze. Takie śmieszne.
Jak się okazuje, jest już dużo użytkowników tej nawigacji w naszym kraju, a więc robi się
fajnie i zabawy też może być sporo. Tym bardziej, że projekt jest niebywale rozwojowy,
no i na coś takiego przyjacielskiego chyba czekamy.
Na marginesie, ale w sumie na ten sam temat nadmienię, że nie tak dawno jedna z moich znajomych, Emalka, na fejsie opisała takie coś. Szukała miejsca na parkingu. Objechała go kilka razy a tu nic. Zdenerwowanie rośnie – wtem jakaś kobita wyjeżdża z parkingu
i blokuje wyjazd przed samą, ową, Emalką. Co bardziej denerwujące – nie patrzy przed
siebie tylko długo grzebie w torbie, co jeszcze bardziej powala. I nagle otwiera szybę
i podając jakiś kwitek Emalce mówi: „Proszę pani, zostało jeszcze trzy godziny, może się
przyda”. I to jest właśnie to! Ktoś zauważył, że są jeszcze inni użytkownicy.
I tak samo jest z Waze. Wazer nie jest sam. Warto spróbować znaleźć się w tym projekcie, bo są tam inne rzeczy ciekawe, których nie opisałem, a warto ich doznać. Emalce odpisałem, że może należałoby wprowadzić jakieś takie oznaczenia gwiazdką na
drzwiach kierowcy, jak któryś zachowa się przyzwoicie. To przypomina mi oznaczenia
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na burcie samolotu myśliwskiego. Ale oczywiście cel jest inny, chociaż zestrzelenie wroga to też przyzwoitość.
Tak sobie właśnie pomyślałem, że mojego rozmownego kota można by zapędzić do aktywnego podróżowania z Waze i tym samym się włączyć w ten społeczny projekt. Kot
głupi nie jest, więc świat stoi przed nim otworem. Jeszcze nie wiem jak, ale myślę, że
jest to możliwe. Dzisiejsza myśl ułatwia takie możliwości więc… O, na przykład po usłyszeniu dźwięku sygnalizującego pojawienie się na mapie innego wazera dotykałby ekranu, wysyłając pozdrowienia. Czemu nie?
Podróż z kotem nie nastręcza żadnych trudności. Nawet jak sceptycznie podchodzi do nawigacji i zamiast w niej uczestniczyć śpi, łajza, na fotelu. Gorzej jest z kuwetą i żwirkiem.

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.
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KUP
TERAZ
599,00

ODTWARZANIE ZA POMOCĄ DOTKNIĘCIA
łatwe parowanie z urządzeniami z technologią
NFC poprzez jedno dotknięcie
ŁATWE ŁADOWANIE BATERII
wbudowaną baterię można łatwo ładować z
wykorzystaniem standardowego złącza micro USB
FUNKCJA CREATIVE MULTIPOINT
umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch
urządzeń z technologią Bluetooth

NIEWIELKI ROZMIAR, WSPANIAŁY DŹWIĘK
wbudowany wzmacniacz Super Charged
Amplifier sprawia, że dźwięk jest głośniejszy niż
w przypadku głośników o nawet dwukrotnie
większych rozmiarach!

POCHYŁY PRZEDNI PANEL
pochylenie przedniego panelu pod kątem 30˚
pozwala lepiej ukierunkować dźwięk wprost
na suchającego
OBUDOWA WOLNA OD WIBRACJI
specjalna konstrukcja obudowy pozwala uniknąć
strat dźwięku powodowanych wibracjami
obudowy

CZYSTE BRZMIENIE ROZMÓW
wbudowany ukryty mikrofon umożliwia
prowadzenie rozmów telefonicznych

7hrs
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Czy Jabłko
się kończy?

Kinga Ochendowska

„Sam się kończysz!” – mam ochotę odpowiedzieć każdemu malkontentowi,
wieszczącemu rychły upadek firmy Apple.

M

Maków używam już wystarczająco długo. Oczywiście nie tak długo jak Kuba Tatarkiewicz, Piotr Ciupiński czy Darek Ćwiklak, ale wystarczająco długo, aby nie wdawać się
w dyskusje o wyższości świąt z zapałem neofity. I żeby pamiętać wersje systemu, które
nie mogły się pochwalić interfejsem Aqua. Kiedy kolejne pokolenia wychowane na Win-

dowsie starają się przekonać mnie, że to najlepszy system na świecie, po prostu kiwam
głową, uśmiechając się przy tym uprzejmie. Zazwyczaj. Prywatnie dostaję alergii za każdym razem, kiedy muszę usiąść do maszyny wyposażonej w system Microsoftu. I nie
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zrozumcie mnie źle – niektóre ich rozwiązania są bardzo fajne – sama używam i cenię pakiet Microsoft Office, który polecam każdemu. Ale systemów
nie znoszę. Nie i już. Ani komputerowych, ani mobilnych, ani żadnych.
Wybieram Maki, bo pozwalają mi zapomnieć o technicznej stronie użytkowania komputera. Kiedyś, bardzo dawno temu i nieprawda, uważałabym to
za ujmę i plamę na honorze. Serio. Tak to jest w świecie pecetów. Trzeba było
wiedzieć, jaka pamięć, z jaką płytą, z którym dyskiem i jak szybka jest nagrywarka. Bo jak nie, to wiocha. Słoma z butów. Po kilkunastu latach użytkowania
sprzętu Apple guzik mnie to obchodzi. Nie wiem, ile mam pamięci w Macbooku. Nie pamiętam, jakiej pojemności jest dysk. O nagrywarkę wcale nie pytajcie, bo już nie pamiętam, kiedy ostatnio coś do niej wkładałam i nie wiem
nawet, czy jeszcze działa. Dysk mam nieczyszczony od wielu lat, system przeinstalowywany od wersji, której nie pamiętają najstarsi Indianie, a ostatnio
znalazłam w folderze z aplikacjami jakieś śmieci, jeszcze z PISMO, oznaczone
jako niekompatybilne PPC.
Macbooka otwieram, używam i zamykam i tak od lat. Nie przeżywam stresu,
że jak go otworzę, to nie zadziała. Albo będzie miał problem z usypianiem lub
wybudzaniem pod Win 7. Tak wiem, znajdą się tacy, którzy mają tak samo na
PC. Absolutnie działa, niezawodnie, dzień za dniem, przez ostatni milion lat.
Ale mówię Wam, że znajdzie się więcej takich, którym nie działa pod Windowsem niż takich, którym nie działa pod OSX. Albo iOS. Bo Apple ciągle mimo
wszystko jest firmą, która skupia się na tym, żeby wszystkie elementy ich
układanki działały ze sobą idealnie. W odróżnieniu od Microsoftu, który skupia się na tym, żeby układanki innych działały z ich systemem tak sobie. W zależności od szczęścia producenta i pomyślnych wiatrów.
Zmierzam do tego, że po zaprezentowaniu nowego iOS, OSX i towarzyszącej
im bety iCloud, wyposażonej w zdalne elementy pakietu iWork, znów odezwały się głosy pełne rozczarowania. Że cukierkowo, androidowo, dwuwymiarowo i ogólnie – fuj. Że beta ma fatalne tło, którego nie można zmienić.
A jeszcze, co zbrodnią jest najwyższej klasy, że chodzą słuchy o przygotowaniach do wypuszczenia iPhone’a 5c czyli tańszej, budżetowej wersji telefonu. No i oczywiście – Apple się kończy. Zżyna z Androida. Idzie pod publiczkę.
Bez Jobsa to już nie to. Szkoda jeszcze, że nie wieszczą spadku cen akcji. Bo
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przecież każdy szanujący się macuser trzyma takowe pod materacem i jest to
dla niego kwestia wielce paląca.
Podsumuję to tak, jak uczynił to jeden z moich znajomych, zaraz po prezentacji nowego iOS. Skwitował to krótko: „I co z tego, że cukierkowy? A może
nie zainstalujesz, nie będziesz używać i nie przyzwyczaisz się?” A pewnie, że
tak. Dokładnie tak będzie. I za pół roku, po spojrzeniu na stary system będziemy zastanawiać się, czemu tak bardzo się nam podobał. Jakiś taki archaiczny
i przedpotopowy.
To samo działo się, kiedy z systemów klasycznych Apple przeskoczyło na OSX
i interfejs Aqua. Użytkownicy podzielili się na entuzjastów nowego dizajnu
i tych, którzy hołdowali szaremu classikowi. Czy ktoś dzisiaj nie może spać po
nocach z tęsknoty za uśmiechniętą ikoną Findera i wskaźnikiem postępu ładowania rozszerzeń? Może z nostalgią czasem o nich myślimy, ale żeby zaraz
z bólem?
A co działo się, kiedy Apple postanowiło zrezygnować z procesorów 68k na
korzyść PPC? A co stało się, kiedy PPC zastąpione zostało znienawidzonym Intelem? To była dopiero jazda! Wtedy też wieszczono upadek Apple, opowiadano o tym, jak to firma się kończy. Intel, ten znienawidzony Intel? Ten Intel,
którego oficjalnie smażono na keynote i w reklamach? To musi być koniec!
I co? Ktoś przeżywa teraz bardzo, że jego komputer ma w sobie ordynarny,
pecetowy procesor? Jakoś wątpię.
Apple się nie kończy, tylko dopasowuje do realiów rynku. Mały iPad, duży
iPad. Tani iPhone, drogi iPhone. Jeśli rynek jest nasycony, trzeba powalczyć.
Jak wypuszczą taniego iPhone’a, kupią go ci, których odstraszała cena. Czy
to upadek? Raczej walka o to, kto wyciągnie więcej z kieszeni użytkowników.
Znaczy się z naszej konkretnie. A to wcale nie jest zły symptom.
Od początku historii komputerów osobistych, Apple uczyło konkurentów, jak
powinien wyglądać i funkcjonować sprzęt komputerowy i stawiało na rozwiązania, które wywoływały uśmiech politowania na twarzach zarówno użytkowników, jak i pozostałych graczy na rynku. Jednoklawiszowa mysz? Rezygnacja ze stacji dyskietek? Rezygnacja z CD-ROM? Żelkowy interfejs – taki
niepoważny? Jednak za każdym razem konkurencja musiała zakasać rękawy
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i wyprodukować coś, co będzie udawało produkt Apple. Przynajmniej z wierzchu. I tak, tworzyliśmy listy klonów. Jedną z fajniejszych miał u siebie Bartosz
Skowronek, autor zbioru felietonów „Inaczej niż w raju”. Podobne stacjonarki, podobne myszki, monitory, laptopy, iPody – hulaj dusza, piekła nie ma. Po
prezentacji iPhone’a zmienił się cały rynek telefonii mobilnej i ze świecą dzisiaj szukać rozwiązań, które choćby odrobinę nie korzystają z tego, co wymyśliła firma Apple. Wchodząc do sklepu komputerowego, zobaczymy mniej lub
bardziej udane podróbki ultracienkiego Macbooka Air czy klasycznego Macbooka. Odtwarzacze MP3 ciągle nawiązujące do kształtu i sposobu obsługi
serwowanego w iPodach starszych generacji. Myszy i trackpady udające makowe odpowiedniki. Rozwijający się rynek tabletów. Było nie było, to wszystko zasługa tej kończącej się firmy.
I na koniec, zwiększająca się świadomość użytkowników. Poprzez zbliżenie
i unifikację systemów komputerowych i mobilnych Apple sprawia, że przesiadka z systemu Windows staje się zupełnie bezbolesna. Z jednej strony, ze
względu na uzupełniający się i działający w symbiozie ekosystem, z drugiej
– pozwalając na zapoznanie się z filozofią użytkowania sprzętu metodą małych kroczków – od telefonu, przez iPada aż do komputera. Wiadomo przecież, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Nie optowałabym zatem za teorią o rychłym upadku Apple. I złośliwie dodam,
że się przyzwyczaicie i będziecie zadowoleni. Jak zwykle. A jak się nie przyjmie, jak notes, książka adresowa czy kalendarz, to się zmieni. I też będziecie
zadowoleni. Bo Apple nigdzie się nie wybiera i ma czas.
Dużo czasu.

36

Na iPada

S

/ 2013 nr 9 / felietony / Ucieczka
z Szuflandii - Ciężki żywot autora


Są różne książki. Dobre książki, średnie książki i złe książki.
Od czego to zależy i kto ma prawo do oceny poszczególnych pozycji? Otóż wszechwładną osobą ową jest czytelnik. To prawda
stara jak świat. To, co napisaliście, jednym się spodoba, innym
nie. Jak to mówią, jeszcze się taki
nie urodził, co by wszystkim dogodził. Więc musicie się pogodzić z tym, że poza pozytywnymi opiniami i głosami wsparcia,
pojawią się również głosy krytyki.
Jak reagować na informacje, pojawiające się po lekturze Waszej
publikacji?

Podziękuj
Za głosy pozytywne wypada podziękować. Oczywiście, jeśli wzorem bestsellerowych autorów,
Waszą książkę ściągną, przeczytają i zrecenzują tysiące czytelników, to nie będziecie mieli czasu
ani możliwości zauważyć wszystkich. Jednak nie martwcie się,
większość autorów nie wstępuje natychmiast na pisarskie wyżyny. Pomyślcie o tym w prostych
kategoriach: ktoś dostrzegł, przeczytał i napisał kilka słów o mojej książce. Chciało się człowiekowi, chociaż przecież nie musiał.
Będzie mu tak samo przyjemnie,

Ucieczka z Szuflandii

Ciężki
żywot
autora

Kinga Ochendowska

Napisaliście, złożyliście, opublikowaliście
i wypromowaliście swoją książkę. Nadszedł czas,
by zmierzyć się z największym koszmarem autora
– opinią czytelników.
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gdy uczynię miły gest jak mnie, kiedy czytałem jego pochwałę. Ludzka twarz
autora jest zawsze w cenie.

Krytyczna recenzja
Jakkolwiek miłe są ciepłe słowa, często zdarza się, że czytelnik jest rozczarowany. Czasem dlatego, że spodziewał się czegoś innego, czasem dlatego, że miał
zły dzień. Może wtedy napisać coś, czego wcale nie będziecie chcieli przeczytać. A jeśli już przeczytacie, może się okazać, że macie ochotę odpowiedzieć i to
w tym samym tonie. Ręce precz od klawiatury!
Oczywiście każdy ma prawo do posiadania własnej opinii. Czytelnik ma prawo posiadać opinię na temat książki a autor – na temat opinii czytelnika. Nie koniecznie jednak należy tę opinię rozpowszechniać publicznie, a już zwłaszcza
wtedy, kiedy w żyłach burzy się krew. Nic nie wpływa gorzej na wizerunek autora jak plakietka pieniacza. Poza tym czas płynie, ludzie zapominają, a internet
pamięta. Wszystko. A już zwłaszcza gniewne komentarze. Lepiej więc ugryźć
się w język (albo w palce) i powstrzymać od wojny z niezadowolonym czytelnikiem. Czasem warto również, zupełnie spokojnie zastanowić się, czy była to krytyka konstruktywna, z której, jako autorzy, możecie wynieść korzyść w postaci
nauczki na przyszłość.

Recenzje dobre i złe
Zapewne, jak to jest w zwyczaju, promując swoją książkę, rozesłaliście egzemplarze autorskie do recenzji. Część recenzentów zamieściła swoje opinie, część
odpowiedziała głuchą ciszą. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zadać grzeczne pytanie, czy planują zrecenzować Waszą publikację. Niedopuszczalne jest jednak
nagabywanie recenzenta i przymuszanie go do opisania Waszej pozycji.
Ludzie reagują milczeniem z wielu powodów. Mogą nie mieć czasu – bo są ludźmi i mają swoje życie prywatne, tak samo jak i Wy. Mogą mieć psa, kota, złote
rybki, stadko dzieci, chorą matkę czy dowolny kamień na plecach. Nagabywani
będą się irytować i stracą ochotę na zajęcie się Waszą książką. Lepiej poczekać
niż płakać.
Może się również zdarzyć, że przeczytali nadesłaną publikację i nie przypadła
im do gustu. Część recenzentów zamieszcza tylko pozytywne opisy, lepiej więc
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nie próbować wymuszać na nich zamieszczenia recenzji. Może bowiem okazać
się nie tym, na co liczy autor. A Google indeksuje. Bez przerwy.
Natomiast pozytywną recenzją warto się podzielić dostępnymi kanałami. Możecie ją zalinkować na swojej stronie i w kanałach społecznościowych, razem
z podziękowaniem. Recenzenci e-Booków to w większości entuzjaści, którzy za
swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. Dobrze docenić ich wkład w promocję Waszej, było nie było, publikacji. Zwłaszcza, że recenzentów e-Booków jest
ciągle niewielu.

Wytknęli mi błędy i mają rację
Zdarza się czasem, że czytelnicy albo recenzenci dostrzegają błędy (stylu, składu, interpunkcji lub logiczne) i bez żenady wytykają je autorowi. Cóż, daliście
ciała, ale nic straconego! Jeśli okaże się, że zastrzeżenia są zasadne, powinniście
je wziąć pod uwagę. Na szczęście, Wasza publikacja to książka elektroniczna,
którą można bez trudu aktualizować. W takiej sytuacji nie wybuchajcie oburzeniem, ale zabierajcie się natychmiast do pracy, czyli nanoszenia poprawek. Sytuacja jest o tyle prosta, że jeśli nie są to drastyczne zmiany, nie musicie wydawać
nowej książki z kolejnym numerem ISBN – wystarczy, że naniesiecie poprawki i zaktualizujecie pliki u dystrybutorów. Następnie dobrze jest podziękować
czujnym oczom i zawiadomić o poprawieniu niedociągnięć. Z pewnością zyskacie uznanie w oczach recenzentów i czytelników. Umiejętność przyznania się do
błędu i naprawienia go to cechy autora z klasą.

Nie ma opinii o mojej książce!
Opinie o książkach nie pojawiają się od razu. Musicie uzbroić się w cierpliwość
i wziąć pod uwagę to, dla jakiej grupy docelowej przeznaczona jest Wasza publikacja. Jeśli jest charakterystyczna i skierowana do szerokiej rzeszy czytelników, opinie mają szansę pojawić się szybciej niż w przypadku książek specjalistycznych, przeznaczonych dla wąskiej grupy odbiorców. Będzie ich również
więcej, chociaż mniej szczegółowych. W przypadku publikacji specjalistycznych,
mimo mniejszej liczby opinii, powinny okazać się one bardziej rozbudowane.
Brak opinii może być również skutkiem zbyt wysokiej ceny książki lub jej wartości merytorycznej albo słabej promocji. Zastanówcie się, czy książka dociera do
wystarczającej liczby odbiorców i porównajcie statystyki sprzedaży ze wszystkich platform dystrybucyjnych. Sprawdźcie również, jakie wyniki wyszukiwania

40

/ 2013 nr 9 / felietony / Ucieczka
z Szuflandii - Ciężki żywot autora


41

zwraca Google i czy nie zapomnieliście o dodaniu książki w serwisach takich jak
Biblionetka czy Lubimy czytać.
Spójrzcie jeszcze raz krytycznym okiem na swoją publikację i działania promocyjne, które podjęliście. I pamiętajcie o cierpliwości, która jest jak wiadomo wielką cnotą. W tym czasie, oczekując na pierwsze opinie, możecie zacząć
już planowanie wydania kolejnej pozycji. Pamiętajcie – jeśli czytelnicy Was polubią, nie będą chcieli długo czekać na Waszą następną książkę. Warto mieć coś
w zanadrzu!
Najważniejsza jest wola walki, upór w dążeniu do celu i wiara we własne siły.
Mając powyższe, jesteście skazani na sukces. Życzę Wam powodzenia w fascynującym świecie publikacji elektronicznych i mam nadzieję, że już wkrótce spotkam Wasze książki w internetowych księgarniach.
Do przeczytania w sieci!

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

Seria

Jeśli kochasz muzykę, słuchaj jej PROfesjonalnie
Teraz możesz cieszyć się studyjną jakością dźwięku gdziekolwiek jesteś. Słuchawki serii Yamaha PRO zapewniają
znakomite brzmienie i pełne muzyczne emocje bez względu na to czy podłączysz je do domowego systemu hi-fi, czy
korzystasz z nich, gdy jesteś w ruchu. Oferując wspaniały komfort, niepowtarzalny design oraz znakomitą uniwersalność,
są idealnym rozwiązaniem, gdy chcesz by muzyka, którą kochasz towarzyszyła Ci na co dzień.
Słuchawki YAMAHA PRO znajdziesz w salonach
Bydgoszcz: ul. Gdańska 69, tel: 52 321 24 77; Katowice: ul. Warszawska 34, tel: 32 203 66 72; Kielce: ul. IX Wieków Kielc 16, tel: 41 343 22 80; Kraków: ul. Chodkiewicza 4, tel: 12 421 38 42; Łódź:
Al. Kościuszki 49/51, tel: 42 637 20 06; Poznań: ul. Garbary 26, tel: 61 852 86 48; Sopot: Al. Niepodległości 677, tel: 58 551 13 65; Warszawa: ul. Gen. Andersa 12, tel: 22 635 64 63; Warszawa:
ul. Nowogrodzka 44, tel: 22 628 81 24; Wrocław: ul. Widok 2/4, tel: 71 343 08 42
Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl
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Wyjdź ze strefy
komfortu
Łukasz Mirocha

Rozwój technologii pociąga za sobą konieczność ciągłego opracowywania
najlepszych sposobów jej wykorzystania. Każda aktualizacja systemu
operacyjnego czy aplikacji przynosi zmiany, których nie możemy
ignorować.

R

Relację człowieka i technologii można rozpatrywać z dwóch przeciwstawnych sobie
perspektyw. Uczeni tacy jak Marshall McLuhan, Ralph Waldo Emerson czy Karol Marks

należą do nurtu technologicznego determinizmu. Ich zdaniem postęp technologiczny jest siłą, która znajduje się poza kontrolą człowieka i stanowi najważniejszy czynnik
wpływający na bieg historii. Z kolei David Sarnoff czy James Carey opowiadają się za
technologicznym instrumentalizmem. Dla tych badaczy narzędzia są jedynie neutralnymi artefaktami, całkowicie podległymi świadomym pragnieniom użytkowników.
Spór ten jest oczywiście nierozstrzygalny, choć w dłuższej perspektywie determiniści
wydają się mieć rację. Ostatnie dziesięciolecia pokazują, do jakiego stopnia technologia
może wpływać na kierunek rozwoju cywilizacji.
Najciekawszy jest dla mnie jednak typowo ludzki wymiar tych zmian – konieczność ciągłego oswajania przez nas rozwiązań technologicznych. Nowe urządzenia pociągają za
sobą zmiany w modelach gromadzenia i przetwarzania informacji, których ogromna
ilość zapisana jest przecież w postaci cyfrowej. Chodzi tu o kwestie prozaiczne – nauka
poruszania się w nowych interfejsach czy metody pracy w oparciu o dane w chmurze.
Nie mniej istotne są zjawiska zmieniające oblicze biznesu i kultury. Jedną z konsekwen-

cji wprowadzenia na rynek iPhone’a i iPada było pojawienie się zupełnie nowych ryn-
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ków: aplikacji mobilnych czy akcesoriów. Modele funkcjonowania takich firm jak Amazon
czy Netlflix zmieniły sposób, w jaki uczestniczymy w kulturze.
Jestem technologicznym deterministą. Uważam, że technologia nie jest i nie może być dla
nas neutralna – radykalnie wpływa ona zarówno na nas samych, jak i na sposób, w jaki
współdziałamy z innymi. Świetnym przykładem jest redakcja iMagazine, której członkowie chyba nigdy nie spotkali się w komplecie
w realu, a magazyn świetnie funkcjonuje.
Tegoroczny TEDxWarsaw odbywał się pod hasłem wyjścia poza sferę komfortu. By osiągnąć,
ale i zachować poziom alfabetyzmu technologicznego, który umożliwi nam wykorzystanie
potencjału nowych technologii, musimy nieustannie wychodzić poza naszą strefę komfor-

Osiągnięcie poziomu
alfabetyzmu
technologicznego,
który umożliwi nam
wykorzystanie potencjału
nowych technologii,
wymaga nieustannego
wychodzenia poza naszą
strefę komfortu.

tu. Autorzy książki „#iPadOnly” świetnie opisują to zjawisko. Pamiętacie, ile czasu zajęło
Wam opracowanie najlepszych metod pracy
w środowisku OS X czy iOS? Co Evernote zrobił z tym, co kiedyś nazywaliśmy notatkami?
Gdzie po wprowadzeniu Dropboxa i iCloud
podziały się Wasze pendrive’y?
Każda aktualizacja systemów operacyjnych,
nowe modele urządzeń zmuszają mnie do
wyjścia poza strefę komfortu, oswojenia i podporządkowania sobie tego, co nowe w technologii. Wspaniale, że żyję akurat na początku XXI w., trudno o lepszy czas na tego typu
doznania.
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CO MOŻNA ZROBIĆ
Z E-BOOKIEM? (CZĘŚĆ 2)

C

Gracjan Pietras

Czy można odsprzedać e-booka?
W pierwszej części artykułu (zob. iMagazine 6/2013) starałem się odpowiedzieć na
pytanie, czy i w jakim zakresie ebooki można kopiować oraz udostępniać innym
osobom. W drugiej części skoncentruję się na kontrowersyjnym zagadnieniu prawa
do „odsprzedaży” e-booków.

Rozważając kwestię prawa do odsprzedaży e-booków ograniczamy się oczywiście do
e-booków legalnie zakupionych. Prawnie skuteczna „odsprzedaż” e-booków pozyskanych nielegalnie nie jest w ogóle możliwa. Jednak nawet w przypadku e-booków nabytych legalnie istnieją poważne wątpliwości i rozbieżności poglądów co do możliwości
ich dalszej odsprzedaży.
Do niedawna dominował wśród prawników pogląd o niemożności dalszego odsprzedawania e-booków nawet jeśli zostały one legalnie kupione, np. w księgarni internetowej. Pogląd ten był wywodzony z rzekomo istotnych różnic pomiędzy sprzedażą egzemplarza
papierowej książki a sprzedażą książek w postaci plików prowadzoną online. W przypadku papierowej książki, prawo jej odsprzedawania zostało nam zagwarantowane przez wyraźny przepis prawa opisujący tzw. wyczerpanie prawa autorskiego. Mówiąc w pewnym
uproszczeniu, zgodnie z tym przepisem wprowadzenie do obrotu egzemplarza utworu wyczerpuje prawo zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem. Taki egzemplarz może zatem podlegać dalszemu obrotowi bez konieczności uzyskiwania zgód od
osób posiadających prawo autorskie do utrwalonego na tym egzemplarzu utworu. Dzięki temu papierową książkę kupioną w księgarni możemy odsprzedać dowolnie wybranej
osobie i nie naruszymy w ten sposób praw autorskich. Według przeciwników prawa do

odsprzedaży e-booków, powyższy przepis nie powinien znaleźć zastosowania do sprze-
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daży online ponieważ w takim przypadku nie dochodzi ich zdaniem do wprowadzenia
do obrotu egzemplarza utworu. Dodajmy, że w tradycyjnym ujęciu „egzemplarz utworu” rozumiany jest przez prawników jako materialny nośnik, na którym utrwalony został utwór, np. papierowa książka, płyta CD, płyta winylowa itp. Nie ulega przy tym wątpliwości, że w przypadku sprzedaży online, książka przesyłana jest w postaci elektronicznej,
zaś do obrotu nie jest wprowadzany żaden nośnik materialny utworu. Z tego powodu nie
można mówić o wyczerpaniu praw autorskich do przesłanego utworu i nie można również
dokonywać dalszego nim obrotu.
To konserwatywne ujęcie, zakorzenione w dwudziestowiecznym rozumieniu instytucji egzemplarza utworu oraz wyczerpania prawa autorskiego, jest w ostatnich latach poddawane coraz częstszej krytyce. Czy rzeczywiście różnica pomiędzy sprzedażą tradycyjną
a sprzedażą online ma tak fundamentalny charakter, że nabywcy online nie powinni korzystać z prawa odsprzedawania tego co legalnie kupili? Czy rzeczywiście słowo „egzemplarz” należy koniecznie rozumieć w sposób tradycyjny, jako utwór zapisany na materialnym nośniku? Czy egzemplarzem utworu nie można zatem nazwać elektronicznego
pliku, który został przygotowany dla konkretnego nabywcy (np. oznaczony znakiem wodnym) i przetransferowany na jego komputer? Można twierdzić, że w warstwie znaczeniowej słowo egzemplarz wcale nie narzuca wymogu „materialności” utworu, które jest raczej
efektem utrwalonej interpretacji prawniczej tego sformułowania niż jego rzeczywistego
znaczenia. Dodajmy, że przepisy unijne dotyczące wyczerpania prawa autorskiego posługują się w wersji angielskojęzycznej słowem „copy”, czyli kopia, które – jak można sądzić
– w swej warstwie znaczeniowej obejmuje również kopie tworzone w drodze transferu
online.
Przełom nastąpił w lipcu 2012 roku, kiedy to Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał orzeczenie w sprawie UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp. (orzeczenie UsedSoft, sprawa C-128/11). W orzeczeniu tym ETS uznał, że prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego zostaje wyczerpane, jeśli uprawniony z tytułu praw
autorskich, który zezwolił na pobranie tej kopii z internetu na nośnik danych, przyznał nabywcy w zamian za zapłatę ceny prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z tej kopii. Mówiąc nieco prościej, jeśli kupimy online i ściągniemy na własny komputer program
komputerowy, z którego mamy prawo korzystać bez ograniczeń czasowych, to możemy
również – zdaniem ETS – odsprzedać osobie trzeciej tak nabytą kopię programu. Orzeczenie to spotkało się ze skrajnie odmiennymi komentarzami prawników, w tym również krytyką, jednak dość powszechnie uznaje się je za rewolucyjne. Choć w orzeczeniu mowa
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jest o programach komputerowych, już można zaobserwować jego wpływ na interpretację przepisów o wyczerpaniu praw autorskich do pozostałych rodzajów utworów sprzedawanych online. W gruncie rzeczy trudno doszukać się istotnych powodów, dla których wypracowane przez ETS zasady nie miałyby mieć zastosowania do e-booków, muzyki i innych
utworów nabywanych i ściąganych przez internet.
Choć dopuszczalność odsprzedaży e-booków nie została jeszcze przesądzona w polskim
orzecznictwie, jej zwolennicy uzyskali dzięki powyższemu orzeczeniu dodatkowe argumenty. Dziś trudno jest jednoznacznie wykluczyć, iż odsprzedaż jest jednak możliwa
na gruncie istniejących przepisów. Sprawa pozostanie jednak niejednoznaczna do czasu ukształtowania się jednolitej linii orzeczniczej w tej sprawie albo do czasu ingerencji
ustawodawcy, który rozstrzygnie istniejące wątpliwości poprzez zmianę przepisów.
Autor jest adwokatem
w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie
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Kopernik

w świecie smartfonów

R

Paweł Luty

Rynek zalewają coraz szersze fale gorszych jakościowo smartfonów, a przez to tańszych.
Dziś dla większości użytkowników telefon ma
przede wszystkim nie kosztować dużo, mieć
możliwość zainstalowania na nim podstawowych aplikacji, czyli Facebooka i Instagrama,
ale przede wszystkim ma służyć do wysyłania SMS-ów. Jakość wykonania obudowy, szybkość procesora – to są wszystko sprawy drugo-,

Mikołaj Kopernik oprócz tego, że
wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię,
sformułował również jedno z
podstawowych praw ekonomii: gorszy
pieniądz wypiera lepszy. Podobnie jest
ze smartfonami.

a nawet trzeciorzędne.
Z jednej strony można powiedzieć, że takie są potrzeby użytkowników,
więc producenci chcą je po prostu zrealizować. Ale z drugiej strony pojawia się pytanie, czy to użytkownicy kształtują ofertę producentów, czy też
może to producenci wpływają na gusta swoich klientów?
Przywołajmy tutaj prawo podaży pieniądza wyrabianego ze szlachetnych
kruszców, które sformułował Mikołaj Kopernik. Jeśli w obiegu są dwa rodzaje pieniądza równorzędne pod względem czysto nominalnym, lecz
wytwarzane z różnych jakościowo kruszców, powiedzmy jedne denary są
z czystego złota, a drugie z miedzi, to wtedy pieniądze z lepszego kruszcu
raczej są gromadzone, a te gorsze jakościowo krążą w obiegu. Mówiąc krótko, gorszy pieniądz wypiera lepszy.
Dzieje się tak, ponieważ władcom wybijającym pieniądz na krótką metę
to się po prostu opłaca – emisja pieniądza jest tańsza i jeszcze przy okazji
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można zbudować rezerwy bardziej wartościowych metali. Jednakże
w dłuższej perspektywie okazuje się, że obniża się wartość pieniądza.
Podobnie jak z pieniądzem wybijanym ze szlachetnych kruszców jest
ze smartfonami. Producenci obniżają ceny telefonów, bo uważają, że
tego oczekują ich klienci, ale niekoniecznie chcą obniżać marże. Stosują zatem gorsze jakościowo materiały i tną koszty produkcji. W efekcie
dostarczają takie a nie inne wyroby.
Działając w taki sposób, zmuszają do reakcji producentów high-endowe-

Czy to użytkownicy
kształtują ofertę
producentów, czy też
może to producenci
wpływają na gusta
swoich klientów?

go sprzętu. HTC wyprodukowało naprawdę świetny smartfon, dokładnie
dopracowany, wykonany z dobrej klasy materiałów. I co? HTC One może
być najlepszym smartfonem z Androidem, ale wcale nie pomógł on firmie wyjść z trawiących ją kłopotów.

Ze smartfonami
jest jak
z kruszcowymi
monetami: gorszy
pieniądz wypiera
lepszy.

Objawem tego samego procesu są też plotki o „tańszym” iPhonie
(w momencie powstawania tego tekstu nie jestem na 100 proc. pewien, że Apple zdecyduje się na ten krok). Wszystko wskazuje na to,
że firma zarządzana przez Tima Cooka porzuci zasadę dostarczania
iUżytkownikom najwyżej klasy sprzętu przy stosunkowo wysokich
marżach.
iPhone z plastikową obudową jest odpowiedzią na zalew tego typu
smartfonów. Plastik wypiera szkło i aluminium. I chyba będziemy musieli się z tym pogodzić.
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Mówimy o nowym iPhone 5S

ale myślimy o baterii
Norbert Cała

Doszliśmy właśnie do momentu, gdy przez jakiś czas nie będziemy
potrzebowali wydajniejszych telefonów. Obecne topowe modele
wyprzedzają rozwój sieci telefonicznych jeśli chodzi o możliwości transmisji
danych, potrafią wyświetlać filmy w full HD, mają wydajne karty graficzne na
poziomie przenośnych konsol do gier, mają ekrany w superrozdzielczościach
i bardzo czułe moduły GPS.

T

Tyle że po co mi to wszystko, skoro aby dotrwać do końca dnia bez konieczności ładowania telefonu, muszę wyłączyć LTE, 3G, usługi lokalizacji, zredukować podświetlenie ekranu, wyłączyć

usługi push – serio?
Po co mi takie coś „smart”, w którym muszę wszystko wyłączać? Chcę mieć telefon, który wszyst-

kie swoje możliwości może serwować przez przynajmniej jeden pełny dzień. Na tę chwilę to niestety niemożliwe. I za to wszystko niestety odpowiedzialne są akumulatory. To jeden z głównych
elementów blokujących rozwój technologii przenośnych. Jest to problem na tyle duży, że akcesorium, o które najczęściej pytają klienci, jest zewnętrzna bateria. W tej chwili mamy naprawdę niespotykaną w innych dziedzinach sytuację, na całym rynku akumulatorów jest tylko jedna technologia, czyli akumulatory litowo-jonowe. Są one z nami już od ponad 10 lat, moja Nokia
6310 z 2001 roku też miała taką baterię. Wytrzymywała tydzień pracy, ale miała mikrowyświetlacz mono, nie miała GPS ani 3G, a killer feature była gra w węża. Akumulatory w tej technologii
mają sporą liczbę zalet, nie mają efektu pamięciowego. Uwaga: nie trzeba ich formować, mogą
być dość szybko ładowane, ale mają jak na dzisiejsze czasy ograniczoną pojemność. Blokują przy
tym rozwój technologii nie tylko smartfonów, ale i samochodów elektrycznych, a nawet samolo-

tów – akcja z Dreamlinerami.
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W przypadku smartfonów to nawet nie tylko blokują rozwój technologii, ale kierują ją na zupełnie nowe drogi. Jeśli dziwi Was wysyp telefonów z ogromnymi ekranami, to powtórzę to, co już
kiedyś pewnie pisałem – pod wielkim ekranem możemy ukryć wielką baterię. To naprawdę nie
przypadek, że w ostatnich latach, kiedy konsumpcja prądu w telefonach wzrasta, wzrasta też
przekątna ekranów.
Sporo ostatnio słyszy się o nowych technologiach, jakie mają zostać zastosowane w budowie
akumulatorów. Nowa generację będzie się ładować w kilka minut, będzie ona mieć kilka razy
większą pojemność i nie będzie się grzać. Tyle że ja to słyszałem już kilka, jak nie kilkanaście lat
temu. Czas mija, a nic się nie zmienia, ciągle to faza projektu, który w finalny produkt zamieni się
może za 5, a może za 10 lub 15 lat. Jednego jestem pewien – wyścig na smartfony wygra ta firma,
która pierwsza będzie sprzedawała za normalne pieniądze taki telefon, którego użytkownik będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia przez kilka dni bez ładowania. Jeśli to nie
będzie iPhone tylko jakiś Samsung, to zmienię naklejkę na aucie, może do tego czasu Samsung
też dorobi się ładnego loga. To jednak pieśń przyszłości, na co więc możemy liczyć w nadchodzącej generacji iPhone’a?
Dużo wskazuje, że właśnie nadchodząca generacja może wiele zmienić w tym temacie. Apple
bynajmniej nie zastosuje jakieś nowej technologii budowy baterii. Będzie ona prawie taka sama
jak w iPhone 5 – z lekko powiększoną pojemnością. Skoro nie da się dziś znacząco zwiększyć pojemności baterii, należy znacząco zmniejszyć zużycie energii, to dość prosty przepis. Najwięcej zabiera jej ekran i to właśnie ekran może być największą nowością w iPhone 5S. Prawdopodobnie będzie produkowany przez Sharpa w technologii IGZO. Sharp utrzymuje, że ekrany w tej
technologii mają lepszą jakość niż inne ekrany LCD oraz zużywają zdecydowanie mniej prądu.
Szczególnie to ostatnie brzmi zachęcająco. Jeśli do takiego energooszczędnego i nie za dużego
ekranu dodamy procesor wykonany w technologii zużywającej mniej prądu, lekko większą baterię i zoptymalizowany system iOS7, to może się okazać, że iPhone 5S będzie zdecydowanie dłużej działał na baterii niż iPhone 5.
W moim przypadku w codziennym użytkowaniu czas pracy iPhone’a 5 to maksymalnie 5-6 godzin. Jeśli te wartości zbliżyłyby się do 9-10, to byłby to znaczny skok, a Apple uciekłoby trochę
konkurencji. Czyż nie piękne byłoby hasło na konferencji – „Dwa razy szybszy i dwa razy dłużej
działający na baterii”. Patrząc jak Apple doskonale poradziło sobie z zarządzaniem energii w najnowszych MacBookach, moje gdybania mają dużą szansę się sprawdzić.
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kup teraz

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,
Wiejska 17/1, Warszawa, tel 22 622 17 04; lub w sklepie internetowym www.376west.com

skórzana koperta
na MacBook Air 13”
wykonane z najwyższej jakości
naturalnej skóry barwionej w wielu kolorach,
wykończone tkaniną chroniącą
przed zarysowaniami
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Jak praca na iPadzie
nauczyła mnie skuteczniej

obsługiwać e-maila
MichaŁ ŚliwiŃski
To niestety nie zmienia faktu, że
moja niechęć do e-maila rośnie
z każdym rokiem, gdyż liczba codziennych wiadomości po prostu
coraz bardziej przytłacza… ale to
już jest temat na inny artykuł.

Aplikacja Mail.app na iPadzie jest OK
Właśnie tak. Aplikacja Mail jest OK, ale
nie jest rewelacyjna. Co więcej, aby
poprawnie skonfigurować kilka adresów „OD:” w Mailu, trzeba konfigurować Gmaila jako zwykłe konto IMAP
i adresy „OD:” wpisywać po przecinku, w ustawieniach konta e-mail. Na
szczęście w iOS7 to się zmieni.
Poza tym można dodać tylko jedną sygnaturkę, a czasami (po około roku pracy) aplikacja Mail się zapycha i trzeba konto poczty usunąć
z ustawień i dodać jeszcze raz…
Wyszukiwarka jest taka sobie i pewnie znajdzie się jeszcze kilka innych
małych problemów z tą aplikacją.
Jednak zarówno wysyłanie e-maili, jak i ich sprawdzanie, jest faj-

E-mail to podstawa komunikacji w internecie i nie
można od niej uciec. Nie ma wyjścia. Co więcej, jeśli
chodzi o klientów poczty i wykorzystanie e-maila,
wiele osób twierdzi, że dużo lepiej e-mail działa na
„normalnym” komputerze a nie na iPadzie, gdzie nasze
opcje odnośnie klientów poczty i ich rozszerzeń są
niewielkie. Taka jest teoria. Praktyka jest według mnie
zupełnie inna, bo po ponad roku pracy głównie na
iPadzie zauważyłem, że właśnie jeśli chodzi o e-mail,
mój styl pracy z nim się znacznie polepszył.
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ne. Szczególnie, że można zmieniać tryb sprawdzania na poziomy i pionowy. Dzięki temu
sprawdzanie i pisanie mejli jest całkiem sprawne i czasami nawet można powiedzieć, że
sprawia frajdę.
Jednak ogólnie patrząc, podstawowa obsługa e-maili na iPadzie za pomocą Mail.app jest OK,
ale pewnie trochę gorsza niż na komputerze (bo np. nie można otworzyć kilka mejli naraz).

Dodatkowe aplikacje się pojawiają
Na szczęście na iPadzie są appki prawie do wszystkiego i pojawiają się coraz lepsze. Używam aplikacji Gmail wtedy, kiedy muszę coś szybko znaleźć w archiwum moich e-maili. Są
też aplikacje typu Mailbox i inne, które mają ułatwić nam pracę z e-mailem i zarządzaniem tą
niesamowitą ilością korespondencji, którą dostajemy codziennie. Nawet my (w Nozbe) pracujemy nad aplikacją Emailine, która ma nam pomóc w osiągnięciu „Inbox Zero” i dodawaniu e-maili jako zadań do Nozbe. Na jesieni będzie ją można przetestować.

Dzielenie się treścią przez e-mail jest super
To, co dopiero dochodzi do MacOSX i co tam ciągle wydaje się mało naturalne, jest już obecne w iOS. Czyli praktycznie w każdej aplikacji, jaką mamy, możemy dzielić się treścią poprzez
e-mail. Po prostu w prawym górnym rogu mamy przycisk „share” i możemy wysłać daną
treść e-mailem do kogo chcemy.
Najfajniej działa to w aplikacjach Dropbox i Evernote. Duży plik lub folder Dropboksa? Trzeba
go wysłać komuś? Wchodzisz do aplikacji Dropbox na iPadzie, klikasz „share” i wysyłasz unikalny link do tej treści e-mailem. Proste i wysyła się szybko, bo Dropbox nie załącza całego
pliku, ale tylko link do tej treści.
Tak samo fajnie działa Evernote. Mam wiele notatek w Evernote i jeśli ktoś czegoś potrzebuje, odpalam Evernote, znajduję notatkę i ją wysyłam do zainteresowanych prosto
z Evernote’a.

E-mail na iPadzie to zmiana paradygmatu
Mieliście kiedyś taką sytuację, że ktoś napisał do Was e-maila i powołał się na załącznik
w nim, którego tam nie było? Mnie to się zdarzyło wiele razy. Tak się dzieje na normalnym
komputerze. To dlatego, że na Maku czy PC najpierw otwieramy e-maila, piszemy go i dopiero potem dodajemy załącznik… jeśli o nim nie zapomnimy.
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Na iPadzie jest zupełnie inaczej. Tutaj zaczynamy od znalezienia treści, którą chcemy
się z kimś podzielić i dopiero potem piszemy mejla. Treść już jest załączona. Automatycznie.
Wiem, że nie wygląda to na dużą zmianę, ale wbrew pozorom zauważyłem znaczną zwyżkę mojej produktywności dzięki temu odmiennemu podejściu do sprawy. Wielu guru produktywności mówi o tym od dawna: „begin with the end in mind” – czyli „zacznij od tego,
co ma być rezultatem Twojego działania”, a jeśli mamy komuś wysłać jakiś plik, to właśnie od
załącznika powinno się zacząć, prawda?

Dużo aplikacji ma unikalne adresy e-mailowe
No właśnie, moje konto Evernote ma także unikalny adres e-mail. Dlatego dodałem sobie
ten adres e-mail do kontaktów i jak tylko dostaję e-maila lub jakiegoś PDF-a (np. fakturę), to
od razu robię „forward” i przesyłam sobie tego mejla do Evernote’a.
Tak samo robię z Nozbe. Mój unikalny e-mail Nozbe dodałem do kontaktów i jeśli jakiś mejl
od kogoś jest zadaniem do zrobienia, od razu przesyłam je do Nozbe i staje się ono zadaniem, a treść e-maila komentarzem do zadania.
Oprócz Evernote’a i Nozbe także Tripit, Pocket, Instapaper i inne aplikacje na moim iPadzie
mają unikalne adresy e-mail. Dzięki nim, czyszcząc moją skrzynkę do zera, nie otwieram innych aplikacji, tylko przesyłam e-maile do tych appek i one już dbają o to, aby to, co chcę,
zostało odpowiednio dodane do nich i do tego w odpowiednim formacie.
Najciekawsze jest to, że jak pracowałem na Maku, nie dodawałem sobie tych unikalnych
adresów e-mail do kontaktów. Skoro mogłem otworzyć kilka aplikacji naraz, kopiowałem
i wklejałem treści, ściągałem pliki i wrzucałem je do aplikacji, czyli robiłem dużo więcej, osiągając to samo. Przejście na iPada zwróciło mi uwagę na to, że można przecież inaczej, szybciej i sprawniej. Nie muszę mieć 10 okien otwartych, aby robić dokładnie to samo, a przy okazji nie mam pokusy, aby uciec od e-maila (chociaż czasami bardzo bym chciał!).

Nie trzeba przechodzić na iPada, aby korzystać z tego wszystkiego
To wszystko, co opisałem wyżej, to moje wnioski z pracą z pocztą na iPadzie. Jednak jak
pewnie się domyślacie, można tak samo efektywnie pracować na Maku. Wystarczy zmienić
sposób pracy i podejście do Maila. Po prostu iPad niejako wymusił na mnie taką pracę. Musiałem wyrobić sobie nowe nawyki, aby być bardziej efektywnym. Na Maku nie musimy, ale
możemy. I gwarantuję, że warto.
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Pokrowce 3.7.6.

Norbert Cała

Styl, niepowtarzalność, funkcjonalność i maksymalna ochrona w jednym.

3.7.6. to nowa polska marka, która zaczyna produkować galanterię dla naszych gadżetów.
W ofercie mamy różnego rodzaju koperty dla mniejszych i większych tabletów. Jako że mój
pokrowiec dla iPada zaginął w podejrzanych okolicznościach, postanowiłem się przyjrzeć
temu, co oferują dla tej wersji.
Są to pokrowce typu wsuwki, w które wkładamy iPada wtedy, gdy go nie używamy i na
przykład przewozimy w większej torbie. Pokrowce wykonane są z połączenia dwóch gatunków skóry lub skóry i tkaniny. Przy czym skóra jest zawsze najwyższej jakości, a samo wy-
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konanie to ręczna robota wykwalifikowanych
rzemieślników. Materiały na pokrowce dobrane
są tak, że z jednej strony mamy jaśniejszy kolor
a z drugiej strony ciemniejszy. O wariantach kolorystycznych nie będę pisał, bo możliwość doboru
kolorów jest naprawdę duża.
Producent zadbał też o wycięcie w dolnej części
futerału, umożliwiające ładowanie włożonego do
środka iPada, oraz o miejsce na długopis lub rysik. To drobiazgi, ale bardzo ułatwiają życie.
Wnętrze każdego pokrowca wyłożone jest miękkim pluszem w słusznej grubości. To powoduje, że iPad włożony w taki pokrowiec robi się naprawdę duży, mimo że pokrowiec bardzo ciasno
do niego przylega. To oczywiście wada, ale zaleta z tego wynikająca jest dużo większa. iPad
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umieszczony w takim pokrowcu jest naprawdę bezpieczny i żaden upadek nie jest mu straszny. Gruba warstwa, która tłumi upadki i ciasno
go trzyma spowodowała, że zdecydowałem się
na przeprowadzenie w redakcji odpowiednich
testów. Upuszczałem kilka razy Miniaka w takim „ubranku” na podłogę, ze słusznej wysokości
i absolutnie nic mu się stało.
Pokrowce są więc nie tylko dobrze i stylowo wykonane, ale też dobrze chronią nasz sprzęt. Jedyna wada to cena – 169 zł to niemało, jednak każda
naprawa iPada będzie wielokrotnie droższa.
Produkty 3.7.6. są do nabycia przez www.376west.com
lub w sklepie firmowym 3.7.6. / dbramante1928 w Warszawie przy ul. Wiejskiej 17/1, tel. (22) 622 17 04.

60

Ciesz się muzyką z urządzeń iPod/iPhone/iPad bezprzewodowo!
Wieża z funkcją dokowania odtwarza muzykę z urządzeń iPod/iPhone/iPad przez złącze Lightning lub Bluetooth.
Ciesz się pełnym, realistycznym i krystalicznie czystym dźwiękiem dzięki technologii Pure Digital.
Technologia LivingSound zapewni Ci przestrzenny dźwięk wypełniający całe pomieszczenie niezależnie od miejsca
ustawienia wieży.
Wykonana z charakterystyczną dla serii Fidelio dbałością o najmniejszy detal wieża dysponuje potężną mocą 200 W.

DTM5095
Philips Fidelio - wieża
z funkcją dokowania
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Bowers & Wilkins A5
Norbert Cała

Mały ale porządny kawałek sprzętu, który
wiele dobrego zrobi w Waszej sypialni,
gabinecie lub małym salonie.

Historia zaczyna się jak zwykle, czyli mamy do rozwiązania jakiś problem. Tym razem problemem jest
zakup głośnika, który zmieści się na małej szafce nocnej, będzie potrafił nagłośnić salon, będzie „iLubny”
i ładny. Jako że w definicji problemu nie występuje
przymiotnik „tani”, to udajemy się automatycznie do
czegoś sygnowanego marką „Bowers & Wilkins”. Konkretnie wybór pada na mniejszy z modeli A, czyli A5.
Od początku spełnia on nasze założenia, jednak zazwyczaj problemy pojawiają się, gdy się zagłębimy
w niuanse techniczne. Jak będzie tym razem?
Bowers & Wilkins A5 kosztuje 2299 zł. To dużo biorąc pod uwagę, że nie dostajemy dwóch kolumn
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podłogowych o słusznej wadze, a jedynie nieco większy od cegły prostopadłościan. Nasze oczekiwania rosną. Bliższe zapoznanie ze sprzętem powoduje, że
jeszcze bardziej zastanawiamy się, za co płacimy. Nie ma żadnego wyświetlacza
full HD, przyciski są jedynie trzy, brak wykończeń w złocie, więc pewnie nie będzie pasował do nowego iPhone’a 5S. Co więc w tym małym sprzęcie jest takiego, że musimy zapłacić za niego tak duże pieniądze?

Po pierwsze marka
Bowers & Wilkins to jeden z najbardziej uznanych producentów audio na rynku. Każdy, kto się interesuje sprzętem grającym, musiał się spotkać z nazwą Nautilus. To najbardziej odjechane kolumny grające w historii. Wyglądają na stworzone przez cierpiącego na rozdwojenie jaźni porwanego przez kosmitów alter
ego Salvadora Dalí. Grają zaś jeszcze lepiej, a kosztują tyle co dobry mercedes.
W A5 mamy ich część, czyli dwie aluminiowe kopułki wysokotonowe Nautilus.

Po drugie wykonanie
OK, kształtem A5 przypomina cegłę, ale to cegła z domu „nowego Ruskiego”,
który swoją łazienkę wykłada procesorami z linii Intel Haswell. Czyli czytaj – dro-
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ga cegła. Jakość wykonania jest na najwyższym z możliwych poziomie. Cegła jest obciągnięta idealnie przyciągającym czarnym materiałem i od góry wykończona prążkowanym
metalem. Jedynym „przerywnikiem” jest metalowa opaska dzieląca głośnik na część dolną
i górną. Na opasce ukryto trzy przyciski: włącznik oraz głośniej i ciszej, i małą diodę sygnalizującą stan urządzenia. Nic więcej. Powoduje to, że bryła jest niesamowicie zwarta, a elegancji od niej mógłby się uczyć sam Książę Karol. Bowers & Wilkins jak rzadko który producent stara się trzymać zasady, że mniej to znaczy więcej oraz…

Po trzecie dźwięk
… że dobry głośnik to nie taki, co najwięcej daje z muzyki tylko taki, co z niej najmniej zabiera. A piątka zabiera naprawdę mało. W dość skromnej kubaturze mamy dwa głośniki nisko-średniotonowe wyposażone w sztywne membrany z włókna szklanego, uzupełnione
specjalnymi nakładkami antyrezonansowymi oraz wspomniane dwie aluminiowe kopułki
wysokotonowe Nautilus. Wszystkie głośniki zasilane są przez układ aż czterech cyfrowych
wzmacniaczy klasy D, zapewniających moc 4 × 20 W. Całość potrafi wyprodukować odpowiednio głęboki bas, który czasem sprawia, że nasze ciało przejdą dreszcze. Wysokie tony
dzięki przetwornikom Nautilus przekazują tyle energii,

Nie ma żadnego
wyświetlacza full HD,
przyciski są jedynie trzy, brak
wykończeń w złocie, więc
pewnie nie będzie pasował
do nowego iPhone’a 5S.

ile to jest możliwe w tak zwartym urządzeniu. Za dynamikę dźwięku odpowiadają zaś świetnie oddane tony
średnie. Jednym słowem nie ma się do czego przyczepić. To znaczy – prawie nie ma, bo jedna rzecz lekko
mnie intryguje. Głośnik gra od początku skali do jej końca idealnie poprawnie. Niestety koniec skali następuje zbyt szybko. Chciałem czasem zagrać głośniej i bardziej dosadnie. Niestety lub na szczęście głośnik niczym
dobry kierowca zna swoje ograniczenia. Woli zagrać ciszej a poprawniej niż głośniej i wypaść z toru. To tro-
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chę wada a trochę zaleta. Jeśli chcecie głośniejszego grania, powinniście bliżej
przyjrzeć się modelowi A7, który przeznaczony jest do większych pomieszczeń.
Jego test znajdziecie w iMagazine 11/2012. Warto jeszcze wspomnieć, w jaki sposób możemy dostarczyć dźwięk do A5. Metod nie ma dużo, a tą najbardziej zalecaną jest AirPlay. Konfiguracja systemu jest naprawdę prosta i jeśli sobie z nią nie
możecie poradzić, to za rączkę poprowadzi Was bezpłatna aplikacja z AppStore. AirPlay to zupełnie bezstratna metoda transmisji dźwięku, więc na końcu do
naszych uszu wpada tylko to, co wyprodukował artysta no i oczywiście głośnik.
Z funkcji AirPlay możecie korzystać zarówno w wersji bezprzewodowej Wi-Fi, jak
i przewodowej, podpinając głośnik kablem Ethernet. Jeśli chcecie podłączyć ten
system do starego iPoda, to z pomocą przychodzi zwykłe wejście AUX. To koniec, więcej możliwości podłączeniowych nie ma. I dobrze.

Dla kogo
Do zakupu Bowers & Wilkins A5 prawdopodobnie przekona Was jedynie marka producenta. W innym przypadku wydanie tak znacznej sumy pieniędzy na tak
mały głośnik byłoby trochę dziwne. Niestety takie myślenie nie ma przyszłości.
Marki możecie nie znać lub kojarzyć ją z producentem zastawy stołowej. Możecie też pomyśleć, że zestaw 5+1 za podobne pieniądze ze sklepu nie dla iDiotów
będzie brzmiał lepiej. Nic bardziej mylnego. Bowers & Wilkins A5 to mały ale porządny kawałek sprzętu i będziecie zaskoczeni, jak wiele dobrego zrobi w Waszej
sypialni, gabinecie lub małym salonie.
Ocena iMagazine: 5/6 – za cichy na 6/6

Bowers & Wilkins A5
Głośniki średniotonowe: 2 × 100 mm
Głośniki wysokotonowe: 2 × 25 mm
Pasmo przenoszenia w Hz: 47 Hz–22 kHz ± 3dB
Pobór mocy: 48 W
Wymiary: 300 × 180 × 120 mm (szer. × wys. × gł.)
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PSB Speakers
- M4U 2

Jarosław Cała

Dlaczego nie można połączyć świetnego dźwięku z nowoczesnym
dizajnem, a do tego dołożyć jeszcze funkcjonalność? Myślę, że to pytanie
zadał sobie Paul Baton, a później ostro wziął się do pracy. PSB Speakers
stworzyli słuchawki idealne, który posiadają wszystko to, co jest mi
potrzebne w takim urządzeniu, a przy okazji potrafią tak przekazać muzykę,
że muszę wyznać im miłość.
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Zaczynając tekst o słuchawkach PSB, mam na myśli jedno pytanie:
Czy można stworzyć produkt idealny? Tak, tak! Już teraz wiecie, że
te słuchawki są świetne, ale to żadne zaskoczenie. Byłem ich pewny
jak tego, że data 21.05.2011 nie będzie końcem świata. Natomiast zaskoczyło mnie, jak bardzo dobry jest to produkt, jak świetnie wykonany w każdym calu. Po jakimś czasie przestałem szukać jego zalet,
a skupiłem się na znalezieniu wad, niestety na marne. Wierzcie mi
lub nie, ale słuchawki M4U 2 nie mają wad, ale jak nie wiadomo o co
chodzi, to chodzi o pieniądze. To właśnie finansowy aspekt można
podciągnąć pod wadę tego produktu, ponieważ 1499 zł za słuchawki do użytku codziennego to na pewno niemała kwota.
Dotychczas testowałem dwa produkty, do których nie mogłem się
przyczepić. Po pierwsze – legendarny Zeppelin, a po drugie – douszne słuchawki C5, również produkcji Bowers & Wilkins. PSB Speakers dało mi trzeci taki produkt, który kupuję bez mrugnięcia
okiem. Żadnego zastanawiania się: wchodzę, kupuję i wychodzę. Projekt M4U 2 musiał się udać, bo gdy za sterami zasiada taki człowiek jak Paul Barton, to inaczej być po prostu
nie może. Barton to główny inżynier oraz współwłaściciel
PSB Speakers, a jego 40-letnie doświadczenie w projektowaniu kolumn przyniosło firmie wiele sukcesów. Często jest tak, że producenci tacy jak PSB Speakers, czyli
górna półka światowego Hi-Fi skupiają się wyłącznie na
tym, jak słuchawki grają. Oczywiście najczęściej rezultat
jest rewelacyjny, ale w tym wszystkim brak jest wykończenia i funkcjonalności. Słuchawki bywają tak ogromne
i ciężkie, że nie da się ich używać dłużej niż przez dwa
numery albo np. wygląd słuchawek przypomina te, których Niemcy używali w swoich u-Bootach.
Tutaj wracamy do początku tekstu, czyli do produktu idealnego. Dlaczego nie można połączyć świetnego dźwięku z nowoczesnym dizajnem, a do tego dołożyć jeszcze funkcjonalność? Myślę, że to pytanie zadał
sobie Paul Baton, a później ostro wziął się do pracy.
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Efekt mam na swojej głowie w postaci modelu M4U 2. Ładne, dobrze zaprojektowane pudełko i wszystkie akcesoria, jakich potrzebuję, to pierwszy krok do sukcesu. Porządny pokrowiec z dobrej jakości materiałów pozwala bezpiecznie zabierać słuchawki gdzie tylko chcemy. Dwa nieplączące się 1,5-metrowe kable, z których jeden jest z mikrofonem obsługującym
iPhone’a oraz Androida – to też rozwiązanie doskonałe. Do tego producent dostarcza przejściówkę na dużego jacka oraz komplet zamiennych poduszek (nie takich do spania). Ciekawym dodatkiem jest ściereczka z mikrofibry i karabińczyk do pokrowca.

Nie sądzę, że komuś te
słuchawki mogą się nie
spodobać, jedynie poziom
zachwytu może być różny.
Jeśli chodzi o mnie, to
całościowy wygląd określam
jako idealny.

Gdy już wszystko rozpakujemy i weźmiemy do rąk słuchawki, to od razu można poczuć, że wykonane są one z wysokiej jakości materiałów. Bardzo miękkie i wygodne poduszki, dobrze wyglądające połyskowe plastiki (które miejscami uszlachetnia aluminium) prezentują się zarazem elegancko, jak i nowocześnie. Nie sądzę, że komuś te słuchawki mogą się nie spodobać, jedynie poziom
zachwytu może być różny. Jeśli chodzi o mnie, to całościowy wygląd określam jako idealny.
Teraz przejdźmy do funkcjonalności, a to bardzo ważny podpunkt w przypadku tego modelu. Nie spotkałem się jeszcze ze słuchawkami, które grają na tak wysokim poziomie, a zarazem
są tak niesamowicie funkcjonalne. W bardzo prosty sposób składają się, co w znaczny sposób
zmniejsza ich objętość i pozwala bez trudu zapakować w pokrowiec, który możemy zabrać
do torby podróżnej/plecaka. Kolejną ważną, jak nie najważniejszą cechą jest wygoda – ni-
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ska waga w połączeniu z rewelacyjnym wykonaniem po-

OFF to naturalność,
słuchanie bez wykorzystania
baterii słuchawek, ON to
włączenie wzmacniacza
i podbicie wszystkich
dźwięków, a ANC to
zapomnienie o wszystkim,
słuchanie gdzieś daleko pod
wodą, z dala od wszystkiego
co nas otacza.

duszek to możliwość długiego słuchania muzyki. Poduszka mieści całe ucho, stelaż nie uciska głowy i gdyby nie
to, że są kablem podłączone do komputera, to pewnie nieraz zapomniałbym o nich i wyszedł z nimi na miasto. Fajnym i sprytnym rozwiązaniem jest możliwość podłączenia kabla do prawej bądź lewej słuchawki, najzwyczajniej
w świecie – jak tylko jest Ci wygodniej. Funkcjonalność dopełnia wcześniej wspomniany kabel z mikrofonem obsługującym iPhone’a i Androida.
To nie koniec funkcji, jakie posiada M4U 2, a co więcej
– na koniec zostawiłem sobie najlepsze, czyli system redukcji szumów. Na prawej słuchawce mamy trzystopniowy magiczny przełącznik, który daje nam dużo szczęścia
w różnych chwilach naszego życia. OFF/ON/ANC, czyli naturalność/moc/zapomnienie. OFF to naturalność, słuchanie bez wykorzystania baterii słuchawek, ON to włączenie
wzmacniacza i podbicie wszystkich dźwięków, a ANC to

zapomnienie o wszystkim, słuchanie gdzieś daleko pod wodą, z dala od wszystkiego co nas
otacza. Osobiście uwielbiam aktywny system redukcji hałasu, bardzo często gdy piszę to używam słuchawek. Słucham muzyki cicho, żeby mnie nie drażniła, ale czasami, jak bardzo muszę się na czymś skupić, to biorę pauzę. Wtedy niestety rozprasza mnie coś z zewnątrz np.
sąsiad i jego ukochana wiertarka, wiejący wiatr albo wszystko. Dlatego ten przełącznik nazywam magicznym – wyłączam muzykę i słyszę głuchą ciszę, tylko swoje myśli, coś pięknego.
Wszystkie cechy, o których już napisałem, uzupełnia jedna najważniejsza, czyli dźwięk. Te słuchawki to taka mała sala kongresowa na głowie,
scena jaką dysponują jest olbrzymia, a liczba
muzyków na metr kwadratowy zniewala. Zamykasz oczy i widzisz, jak doskonale pracuje charyzmatyczny perkusista, a obok niego popisuje się swoimi trickami utalentowany gitarzysta.
Na środku sceny widzisz i słyszysz piękny, czysty głos wokalistki, która środkowe partie dźwię-

Te słuchawki to taka
mała sala kongresowa
na głowie, scena jaką
dysponują jest olbrzymia,
a liczba muzyków na metr
kwadratowy zniewala.
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ku wyciąga ponad wszystko inne. Co najważniejsze, masz to na wyciągnięcie ręki, dzieje się tak blisko Ciebie! Niesamowite uczucie – możesz być na
koncercie każdego artysty, którego album posiadasz w iTunes.
Skuteczność i dynamika, jakie można spotkać tylko przy dużych kolumnach
głośnikowych i to w zamkniętym, specjalnym odsłuchowym pokoju. Słuchanie
na maksymalnie odkręconym potencjometrze w żaden, absolutnie żaden sposób nie traci na jakości. Takie rzeczy potrafią stworzyć tylko najlepsze marki na
świecie. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co miałem okazję przetestować.
Odpowiedź na pytanie z początku tekstu „Czy można stworzyć produkt
idealny?” w tym momencie wydaje mi się dosyć prosta. Tak, można!
PSB Speakers stworzyli słuchawki idealne, który posiadają wszystko, co jest
mi potrzebne w takim urządzeniu, a przy okazji potrafią tak przekazać muzykę, że muszę wyznać im miłość. Ja, Jarek, biorę sobie M4U 2 za słuchawki
życia i ślubuje im miłość, wierność i uczciwość oraz to, że nie opuszczę ich
aż do śmierci. Kocham M4U 2 i chciałbym spędzić z nimi resztę życia.

PSB Speakers - M4U 2
Przetworniki: dynamiczne
Konstrukcja: zamknięta
Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
Czułość: 102 dB
Impedancja: 32 Ohm w trybie pasywnym
Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
Waga z bateriami: 362 g
Kabel: 1,5 m z miedzi beztlenowej OFC
o czystości 99,99%
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Niania Philips

In.Sight Wireless HD

Martyna Wójcik

Permanentna inwigilacja dziecka

Gadżetów ułatwiających życie rodziców jest na rynku wiele.
Ułatwiają zabawianie malucha, uspokojenie czy ułożenie do
snu. Ten właśnie moment, gdy maluch już uśnie, dla zmęczonego rodzica jest najcenniejszy. Dziecko w łóżeczku i wreszcie można coś zrobić, tylko trzeba latać i sprawdzać, czy
wszystko OK… A nie, zapomniałam, latać musieli nasi rodzice – my mamy elektroniczne nianie! A dzięki In.Sight Wireless

Program ma bardzo bogate
funkcje i poza zwykłą
obserwacją dziecka
w jakości video 720p HD,
dostarcza nam informacji
o temperaturze i wilgotności
w pomieszczeniu.

HD firmy Philips nie jesteśmy uwiązani do odbiornika, tylko
wszystko mamy w iPhonie. Ta możliwość ucieszyła mnie najbardziej, bo należę do osób, które z telefonem żyją – nieważne gdzie jestem, zawsze mam go ze sobą.
W zestawie otrzymujemy elektroniczną nianię, dodatkowy
uchwyt ścienny, zasilacz sieciowy USB, kabel USB (2,5 m), śrubę
z kołkiem do montażu wraz z instrukcją. Pomimo posiadanego
zmysłu technicznego na początku nie potrafiłam zainstalować
uchwytu ściennego. Okazało się, że nie wymaga to finezji, a po
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prostu siły fizycznej. Jednak jeśli planujemy montaż bezpośrednio nad łóżeczkiem, uchwyt jest zbędny. Przyda się zapewne później, w celu monitoringu całego pomieszczenia.
Gdy już poradziliśmy sobie z częścią manualną, musimy
pobrać bezpłatną aplikację In.Sight ze sklepu App Store i odpowiednio ją skonfigurować. Jest to bardzo intuicyjna czynność, a w razie wątpliwości instrukcja służy
pomocą. Po założeniu konta w aplikacji i skonfigurowaniu niani z naszym domowym Wi-Fi dostęp do kamery
mamy nie tylko z telefonu, ale również na stronie internetowej http://www.insightwebview.philips.com. Aplikacja jest również dostępna dla systemu Android. Program
ma bardzo bogate funkcje i poza zwykłą obserwacją
dziecka w jakości video 720p HD, dostarcza nam informacji o temperaturze i wilgotności w pomieszczeniu, a także umożliwia dwustronną komunikację z dzieckiem.
Jak każdy rodzic wie, dzieci śpią czasem w komicznych
wręcz pozycjach i zanim złapiemy aparat, wejdziemy do
pokoju i zrobimy zdjęcie mija dużo czasu, możemy dziecko obudzić lub po prostu mały człowiek zdąży zmienić
pozycję. Tu wystarczy dotknąć ekranu i mamy zapisane
zdjęcie lub rozpoczyna się nagranie video. O wszelkich
dźwiękach lub ruchu, a nawet o zmianie temperatury informuje nas funkcja alarmów. Dodatkowo, jeśli zsynchronizujemy aplikację z Dropbox, nagrania oraz zdjęcia będą
przesyłane bezpośrednio na nasz dysk. Jak w większości
elektronicznych niań, tu również mamy funkcję noktowizora, niestety uruchamia się ona zaledwie na 10 minut.
Aplikacja to też niestety pożeracz baterii. Telefon
przeważnie ledwie wystarcza mi na cały dzień, przy
używaniu aplikacji muszę pamiętać o podłączeniu go
w ciągu dnia. Przyczyna jest prosta, obraz na iPhonie
gaśnie i nie widzę, jak ta moja Tośka się rzuca przez
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sen – a kręci się to dziecko masakrycznie i co
jakiś czas trzeba się przejść i ją rozplątać z kocyka, maskotki i kończyn własnych. Oczywiście
Philips ma opcję stałego nasłuchu i mogę zareagować, ale telefon trzeba odblokować i jeśli
akurat np. gotuję wiąże się to z myciem rąk lub
pobrudzeniem telefonu, w związku z tym wy-

O wszelkich dźwiękach lub
ruchu, a nawet o zmianie
temperatury informuje nas
funkcja alarmów.

łączyłam opcję wygaszania ekranu.
Kolejnym problemem okazało się dla mnie nieznaczne opóźnienie – nieznaczne, bo raptem
3-5 sekund, ale przy dziecku, które właśnie „rozkręca się” w histerycznym płaczu, bo się obudziło i stwierdziło, że trzeba rodzica zawołać, to te 5 sekund ma znaczenie. Na monitorze widzę dopiero podkówkę, a do pokoju wchodzę na dramat w trzecim akcie…
Jednak zalet jest więcej niż tych drobnych wad. Niania jest po prostu ładna i bardzo dobrze
można ją wkomponować w dziecięcy pokoik. Cena 699 zł może wydawać się wysoką, należy
jednak pamiętać, że jest to inwestycja na dłużej. Na początku śpiące niemowlę, następnie bawiący się mały człowiek w pokoju obok, kiedy my siedzimy w innym ze znajomymi, a w dalekiej przyszłości wspaniałe narzędzie dla zaborczych tatusiów, dzięki któremu już nie będą
musieli zdejmować drzwi w pokojach swych córek pod pretekstem ich nasmarowania.
Montując na wprost drzwi wejściowych, dostaniemy powiadomienie jeśli ktoś wejdzie do domu, a kupując
więcej niż jedną, możemy stworzyć
system monitoringu całego mieszkania. Osobiście uważam, że warto.

Niania jest po prostu
ładna i bardzo dobrze
można ją wkomponować
w dziecięcy pokoik.
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Parrot
Asteroid Smart
Norbert Cała

Czy to radio? Czy to stacja multimedialna? Nie. To tablet w samochodzie.
Jakiś czas temu zadziwiłem trochę moich czytelników pisząc, że zamierzam przesiąść się na Androida. Pora się wytłumaczyć ze swoich słów. Faktycznie przesiadłem się i to jest dobre słowo.
Nie skusił mnie bowiem żaden topowy telefon z Androidem, nie skusił mnie tym bardziej żaden
tablet z tym systemem. Skusił mnie jednak system Parrot Asteroid Smart.

Co to jest?
Parrot Asteroid Smart to zupełnie nowy typ urządzenia, czyli samochodowa jednostka centralna w formacie 2Din z całą masą androidowych zalet i wad pod maską, znaczy pod wyświetlaczem. Służyć ma jako centrum kontroli multimediów w aucie, zastępując przy tym standardowe
radio, jakie mamy w samochodzie.
Z frontu urządzenia widzimy jedynie dotykowy ekran 6,2" oraz mały zdejmowany fragment
obudowy z przyciskiem „power”, pod którym ukryto złącze karty SD. Pewnie wiele osób przy-
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zwyczajonych do klasycznego radia samochodowego będzie zaskoczonych brakiem wejścia na
płytę CD. Na szczęście klasyczne radio FM nie zostało wyeliminowane, choć wcale nie musimy
z niego korzystać. Dodatkową zaletą jest fakt, że brak napędu CD znacznie zmniejsza gabaryty
urządzenia, pozwalając na jego instalację nawet w małych autach.
Tyle że i brak płyty CD, i nawet wbudowany tuner FM są szczegółem, bowiem Asteroid działa pod
kontrolą zmodyfikowanego Androida, a to otwiera przed nami ogromne możliwości. Modyfikacje
systemu dotyczą w większości dostosowania interfejsu do sprawnej obsługi podczas jazdy.
Wewnątrz urządzenia mamy jeszcze Bluetooth, Wi-Fi oraz cztery wejścia USB, w tym jedno specjalne dla iPhone’a/ iPada z napięciem
5 A. Jedno z wyjść USB zajmie nam
też zewnętrzny moduł GPS podłączany do Parrota. W zależności od sposobu instalacji w naszym samochodzie
możemy wykorzystać wbudowany w „radio” wzmacniacz MOSFET
4×55 W lub wyjścia RCA na wzmacniacz oddzielny.
Jeśli chodzi o jakość wykonania, to
nie mam żadnych zastrzeżeń do
sprzętu. Wszystko stoi na najwyższym poziomie i denerwować może
jedynie odrobinę za mały i za bardzo błyszczący ekran. Nie jest on jednak odporny na silne światło słoneczne, co boleśnie odczują użytkownicy
aut typu cabrio. Optymalnym rozwiązaniem byłby ekran o przekątnej 7"
w wersji matowej.

Asteroid Market
Asteroid Smart, mimo że działa na
Androidzie, nie ma dostępu do sklepu Google Play. Ma za to swój własny
sklep z aplikacjami, który jest dość
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ubogi, ale zawiera kilka fajnych aplikacji dostosowanych do obsługi w czasie jazdy, w tym np.
od niedawna polską AutoMapę.
Aplikacji w sklepie nie ma za dużo, ale nie ma też tragedii. Bez problemu zajdziemy kilka programów nawigacyjnych. Oprócz wspomnianej AutoMapy jest też TomTom, iGO czy bezpłatne Waze. Mamy sporo programów do słuchania muzyki z serwisów streamingowych oraz radia
przez internet. Jest klient pocztowy z obsługą głosową, systemy raportujące naszą pozycję na
mapie i obowiązkowo klient Facebooka. Klienta Twittera nie ma, ale jest na to pewien sposób.
Na Asteroidzie możemy instalować zewnętrzne aplikacje napisane dla Androida. Muszą one
jednak spełniać dwa wymogi. Pierwszy – działają w systemie 2.3 oraz drugi – musimy mieć je
w postaci pliku *.apk. Ja bez problemów zainstalowałem np. klienta usługi Wimp czy też klienta Twittera Plume. Można też zainstalować natywną aplikację dla Twittera.

Jak używać
Asteroid Smart, powiedzmy to otwarcie, może obniżać bezpieczeństwo, przy czym nacisk kładziemy na „może”. Najczęściej instaluje go geek, a on jak już ma, to chce klikać, najczęściej w czasie jazdy, bo przecież to właśnie wtedy jesteśmy w samochodzie. Mamy więc efekt ciągłego „niedobawienia” się sprzętem, co skutkuje klikaniem w czasie jazdy. Proponuje więc na początek
spędzić kilka godzin na postoju z Parrotem, wtedy może przejdzie ochota na klikanie w czasie
jazdy. Mnie niestety nie przeszła. Pamiętajcie też, żeby czasem odpalać samochód w czasie takiej
zabawy na postoju, bo możemy mieć na koniec niemiłą niespodziankę. Ja miałem.
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Tym, co może zwiększyć bezpieczeństwo, jest po pierwsze sterowanie z kierownicy, po drugie
genialny zestaw głośnomówiący, po trzecie dobre sterowanie głosowe.
Jeśli się zdecydujecie na Asteroida, to koniecznie podłączcie go za pomocą modułu od Parrota do
sterowania z kierownicy. Moduł Unika obsługuje bardzo dużą liczbę samochodów i jest dość mocno konfigurowalny. W praktyce oznacza to, że możemy dowolnie przypisywać funkcje do przycisków na kierownicy. To jednak dość skomplikowane zadanie i lepiej je powierzyć profesjonalistom.
Druga sprawa to zestaw głośnomówiący. Miałem taki już wcześniej, ale rozmowa za jego pomocą była dla mnie i dla rozmówców bardzo uciążliwa. Ja nikogo nie słyszałem, nikt nie słyszał
mnie i kończyło się iPhone’em przy uchu. Teraz jest zupełnie inaczej, wszystkie rozmowy przeprowadzam w trybie głośnomówiącym i to bez żadnego dyskomfortu czy to dla mnie, czy dla
rozmówcy. Zaś w połączeniu ze sterowaniem z kierownicy wygląda to mniej więcej tak – wciskam „Podniesioną słuchawkę”, system pyta, do kogo zadzwonić, mówię „Kapitan powolny”
i już dzwoni do Wojtka. Wojtek zaś może się czasem nie zorientować, że rozmawiam w trybie
głośno mówiącym.
Sterować głosowo możemy nie tylko wybieraniem numerów, ale również odtwarzaniem i wyszukiwaniem muzyki czy dyktowaniem stron internetowych. I, co ważne, sterowanie odbywa się
w języku polskim. Parrot rozpoznaje polską wymowę, więc nie trzeba kaleczyć języka na próby
przetworzenia języka polskiego na angielski.
Kolejnym punktem wpływającym na bezpieczeństwo jest interfejs programów. W czasie
jazdy trudno jest klikać w małe ikony i przyciski.
Programy z oficjalnego marketu oraz cały sys-

Asteroid działa pod kontrolą
zmodyfikowanego Androida,
a to otwiera przed nami ogromne
możliwości.

tem w Parrocie napisane są tak, żeby pomagać
w obsłudze w czasie jazdy. Duże ikonki programów, duże przyciski – to wszystko znacznie poprawia ergonomię obsługi.
Mamy też obsługę gestów. Zamiast klikać na
ikonki na ekranie lub kierownicy możemy przy-
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ciszyć lub pogłośnić radio, robiąc gest w górę lub w dół na ekranie. Pozwala to na bezwzrokową obsługę tej dość ważnej w samochodzie funkcji.
Na swoim urządzeniu instalowałem sporo różnych programów zarówno tych ze sklepu Asteroid Market, jak i tych zwykłych androidowych. Te pierwsze są w większości przystosowane do obsługi w czasie jazdy, te drugie zazwyczaj nie i używanie ich w czasie jazdy bywa ekstremalnie niebezpieczne. Dlatego zastanówcie się przed instalacją, czy warto czy może lepiej ufać tylko tym z oficjalnego sklepu.

Potencjalne wady
Decydując się na Parrot Asteroid Smart do swojego samochodu, musicie też wiedzieć, że to
tylko tablet/komputer. W związku z tym potrafi się zwiesić, potrafi w krytycznym momencie zadziałać wolniej, niż byśmy tego wymagali. Kamera cofania potrafi się włączyć dopiero
jak kończymy cofać, a nawigacja zadziałać dopiero, gdy skręcimy w złą uliczkę. Oczywiście nie
dzieje się to zawsze, ale potrafi. Na szczęście to żywy projekt i Parrot dość często dostarcza aktualizacje zwiększające stabilność i responsywność systemu.
Mam też małą ogólną uwagę w tym miejscu – jeśli decydujecie się na podobny system, to wymagajcie od niego trochę mniejszej niezawodności działania niż w klasycznej nawigacji samochodowej sprzed kilku lat. Celowo dodałem „sprzed kilku lat”, bo ostatnio dużo się pozmieniało w tym temacie, a wzrost skomplikowania samochodowych systemów pociąga za sobą spadek
niezawodności. Fabryczna nawigacja w samochodzie Dominika potrafi się zawiesić. Fabrycz-
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ny Bluetooth w samochodzie przyjaciela działa albo nie, a serwis zaleca restart… samochodu.
Taka sytuacja, witajcie w czasach nowej motoryzacji. Patrząc na współczesne samochody przestaje
śmieszyć żart o tym, co zrobić jeśli samochód źle
pracuje – wysiąść i wsiąść z powrotem.
Jednocześnie skuteczność rozwiązania, jakim jest
Parrot Asteroid, jest już na tyle wysoka, że firma
sprzedaje je również jako rozwiązania OEM dla
producentów samochodów. I można je spotkać
np. w popularnych modelach Volvo.

Konkretne zalety

Jeśli nie podoba się nam
fabryczna nawigacja
samochodowa lub nie ma
map naszej wioski, to jedyne,
co możemy zazwyczaj zrobić,
to zmienić samochód.
W przypadku Asteroida
możemy zwyczajnie wgrać
inny program nawigacyjny.

Co dostajemy w zamian za obniżoną niezawodność? Oczywiście wolność wyboru. Jeśli nie podoba się nam fabryczna nawigacja samochodowa lub nie ma map naszej wioski, to jedyne, co możemy zazwyczaj zrobić, to zmienić samochód.
W przypadku Asteroida możemy zwyczajnie wgrać inny program nawigacyjny. Płatna AutoMapa, bezpłatna Waze i sporo innych – co kto lubi.
Na tym nie kończy się nasza swoboda. Możemy podłączyć do niego zwykły modem GSM na USB
obsługiwany przez Androida, a uzyskamy internet w naszym urządzeniu. Internet możemy udostępniać także po BT lub Wi-Fi z naszego smartfona. Jak już mamy internet, to dalej prosta droga do pobierania informacji np. o korkach z internetu w trybie live lub o adresie w internecie – to
oczywiście tylko na postoju. Przez internet możemy też słuchać muzyki z serwisów streamingowych. Oczywiście muzyki możemy słuchać także po

Asteroid Smart otwiera przed
nami zupełnie nowe horyzonty
i nowe możliwości wykorzystania
samochodowego radia. Nie jest
to jednak sprzęt dla każdego.

BT z telefonu lub z iPoda podłączonego pod dedykowane złącze lub tej zgromadzonej na karcie SD.
Jeśli zaś jesteśmy prawdziwymi geekami, to możemy zacząć kombinować i podłączyć sobie np. Apple TV poprzez wejście AV. W przypadku, kiedy fabryczne informacje w komputerze samochodowym
to dla nas za mało, to zawsze możemy podpiąć po
Bluetooth interfejs ODB2 i na ekranie naszego urzą-
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dzenia mieć podgląd takich parametrów samochodu jak temperatura powietrza wpadającego
do silnika, emisja CO2 czy też przepływ paliwa. Słowem, możemy dużo, dużo więcej, a podobnych pomysłów mam w głowie całą masę.
Asteroid Smart otwiera przed nami zupełnie nowe horyzonty i nowe możliwości wykorzystania samochodowego radia. Nie jest to jednak sprzęt dla każdego. Zaryzykuję stwierdzenie, że
w chwili obecnej dla większości ludzi będzie on większym ograniczeniem niż otwarciem możliwości. To dlatego, że przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do tego, że w samochodowym radio
wkładamy płytę lub uruchamiamy „Zetkę” i tyle.
W Asteroid Smart możemy nieporównywalnie więcej, ale po pierwsze musimy chcieć to robić,
wiedzieć, co chcemy uzyskać oraz akceptować drobne wady, o których pisałem. Jeśli mamy świadomość tego wszystkiego, to ten sprzęt będzie Waszym nieocenionym towarzyszem podróży.
Ocena iMagazine: 5/6
Parrota Asteroid Smart dostałem do testów dzięki firmie Amervox, która oprócz przekazania
samego sprzętu zainstalowała mi go w samochodzie i sprawnie połączyła z tym, co miałem.
To zaś nie było proste. Jednak dzięki 6 godzinom pracy działa mi pełne sterowanie z poziomu
kierownicy, działa fabryczny subwoofer, zestaw głośnomówiący, a sprzęt jest podłączony do
wzmacniacza i kamery cofania. Jeśli się zdecydujecie na zakup, to instalację również powinniście powierzyć wyspecjalizowanej firmie.
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ZAGGkeys
Folio
i Cover

Jak dotąd ZAGG wprowadził do sprzedaży kilka
modeli klawiatur do mniejszego tabletu Apple.
Najnowsze z nich, Folio i Cover dostałem do
przetestowania. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest mocowanie iPada. W przypadku
Cover tablet wkładany jest do magnetycznego
zawiasu, tył obudowy urządzenia nie jest więc
niczym chroniony. W Folio iPad mocowany jest
z kolei w plastikowej obudowie, zakrywającej
cały tył i boki. Posiada jednak odpowiednie wy-

Paweł Hać

cięcia na wszystkie elementy. Ze względu na

W moim toku pracy iPad zajmuje ważne
miejsce. Dzięki doskonałej klawiaturze
ekranowej tworzę na nim od podstaw
nawet dłuższe teksty. Z klawiaturami
ZAGG jest to jeszcze wygodniejsze.

łączenie jedynie kabla, natomiast wszelkie ak-

kształt otworu na Lightning, możliwe jest podcesoria z szerszą obudową (w tym oryginalna
przejściówka na złącze 30-pinowe) nie pasują.
Dla mnie to duże utrudnienie – korzystam
z i-FlashDrive, którego podłączam przez adapter na złącze Dock, więc muszę wyjmować
iPada z Folio, gdy chcę podpiąć to akcesorium.
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Pokrywa zasłania również mikrofon, jednak dzięki odpowiedniemu wycięciu dźwięk kierowany jest w stronę użytkownika, nie jest niczym stłumiony.
Kolejną różnicę między klawiaturami stanowią materiały, z których zostały wykonane.
Cover posiada aluminiowy spód, który prezentuje się o wiele lepiej niż plastik i skóropodobne tworzywo, które pokrywa zewnętrzną część Folio. W obu przypadkach spasowanie elementów jest niezłe, ale wycięcia przełączników i portu ładowania są nierówne,
w kilku miejscach wyczuwalne są też ostre krawędzie. Aluminiowa podstawa Cover ma
poważną wadę – ślizga się po biurku. Gumowe podstawki umieszczono bowiem tylko
na zawiasie, w miejscu łączenia tabletu z klawiaturą. Obniża to nieco komfort pisania. Folio jest dużo stabilniejsze, aczkolwiek wizualnie nie prezentuje się już tak lekko. Ponadto
materiał pokrywający obudowę szybko się brudzi – w białej wersji jest to szczególnie widocz-

ZAGG wykorzystał dostępną
przestrzeń na umieszczenie
dodatkowego rzędu klawiszy
funkcyjnych.

ne. Środek ciężkości połączonej z iPadem klawiatury przesunięty jest w stronę tabletu. Przy
maksymalnym odchyleniu ekranu mocniejsze
dotknięcie jego powierzchni powoduje przewrócenie się całej konstrukcji. Szkoda, że klawiatura nie została odpowiednio dociążona – to
jednak nie laptop, który w pełni obsługujemy za
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pomocą gładzika i klawiszy. Obudowa „iPadBooka”
zamykana jest na magnes, który trzyma na tyle mocno, że z pewnością nie otworzy się ona przypadkiem.
Na ekranie nie odbiją się też klawisze, ponieważ na
rogach umieszczono gumowe podkładki, zapewniające bezpieczny dystans. O ile zamknięcie i otwarcie
Folio nie sprawia żadnych problemów, to już w wersji
Cover zawias stawia zbyt duży opór, przez co zdarzało mi się wysunąć przypadkiem iPada z mocowania.
Obie wersje klawiatury mają dokładnie ten sam
układ przycisków i przełączników. Na prawej krawędzi znalazł się włącznik oraz przycisk parowania.
Z przodu umieszczono diodę sygnalizującą stan baterii, a po lewej – port micro USB do ładowania (w zestawie znajdziemy krótki kabel) oraz diodę informującą o parowaniu Bluetooth. Wolałbym, żeby obie
diody znajdowały się obok siebie i nie do końca rozumiem, dlaczego rozrzucono je po różnych krawędziach. Szkoda również, że nie pojawił się wskaźnik
Caps Lock. Klawiatury korzystają z łączności Bluetooth, sparowanie ich z tabletem jest banalnie proste. Producent zapewnia, że akumulator wytrzyma
do trzech miesięcy pracy – nie miałem na tyle czasu, by to sprawdzić. Po wyjęciu klawiatury z pudełka
nie podłączyłem jej ani razu do ładowania, nie wyłączałem jej też, a mimo tego po tygodniu intensywnego używania wskaźnik stanu baterii nadal świecił
się na zielono. Jeżeli nie używamy klawiatury przez
dłuższą chwilę, przechodzi w stan czuwania. Nie zrywa połączenia z tabletem, ale reaguje dopiero na
drugie naciśnięcie dowolnego przycisku (pierwsze ją
wybudza).
Wygląd klawiatury odgrywa duże znaczenie, jednak
najważniejszym aspektem pracy z tego typu urzą-
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dzeniem jest oczywiście to, jak wygodnie się
na nim pisze. Klawisze mają lekko chropowatą powierzchnię i charakteryzują się krótkim,
dość miękkim, ale doskonale wyczuwalnym
skokiem. Odstępy między przyciskami są wystarczająco duże, by nie trafić przypadkiem
w dwa jednocześnie. Rozmiary klawiszy są
również wystarczające, mimo tego, że widać
znaczącą różnicę pomiędzy nimi a klawiaturą Apple, z której zazwyczaj korzystam. Niektóre przyciski zostały dodatkowo zmniejszone,
jednak bardzo szybko się do nich przyzwyczaiłem. Enter ma dokładnie te same wymiary co
klawisze z literami, a mimo tego nie mam żad-

Mogę ustawić ekran pod
dowolnym kątem, bez
problemu podpiąć głośniki
przez mini jack, prowadzić
rozmowę za pomocą
skierowanego w moją
stronę mikrofonu iPada,
a gdy się ściemni, włączyć
podświetlenie.

nych problemów, by w niego trafić. Jest dokładnie tam, gdzie powinien być, nie za nisko,
nie za wysoko. Podobnie jest z innymi znakami. W niektórych przypadkach konieczne
jest jednak stosowanie trzyprzyciskowej kombinacji, ponieważ na niektórych przyciskach
znalazły się jednocześnie nawet cztery znaki. Wymaga to już większej uwagi, aczkolwiek
z czasem przywykłem do tego, że do napisania znaku „+” muszę wcisnąć jednocześnie
Fn, Shift oraz przycisk zawierający „–”, „_”, „=” i „+”. Dużym udogodnieniem jest dla mnie
umieszczenie przycisku Alt po prawej stronie spacji. Ponadto ZAGG wykorzystał dostępną przestrzeń na umieszczenie dodatkowego rzędu klawiszy funkcyjnych, wywołujących podstawowe funkcje tabletu. Z poziomu klawiatury można więc odblokować
i zablokować ekran, wyjść z aplikacji, wywołać wielozadaniowość i Siri, a także sterować głośnością i odtwarzaniem. Dodano też specjalne przyciski kopiowania i wklejania,
jednak są one zbędne – te same funkcje wywołać można skrótem klawiszowym. Zamiast nich wolałbym choćby skrót do Spotlight lub Maila. Świetnym dodatkiem jest podświetlenie. O ile w pełnowymiarowej klawiaturze nie jest mi potrzebne, to w przypadku
mniejszej, o nowym układzie, zdarza mi się zerkać na przyciski. Diody mogą świecić w kilku ko-

Komfort pracy z klawiaturą
jest bardzo dobry. Wrrrrróć.
Jest fenomenalny.

lorach, od krwistoczerwonego po błękitny (na
szczęście jest też biały) i mają trzy stopnie jasności. Podświetlenie włączamy tylko ręcznie, za
pomocą odpowiedniego skrótu, klawiatura nie
posiada czujnika oświetlenia.
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Komfort pracy z klawiaturą jest bardzo dobry. Wrrrrróć. Jest fenomenalny. Mimo
tego, że przyciski są niewielkie, a układ różni się nieco od standardowego, piszę na niej
niemal równie szybko, co na tej od Apple. Doskonale widać, jak wiele czasu poświęcono na dopracowanie rozmieszczenia przycisków, dobranie odpowiednich odstępów i dostosowanie właściwego skoku. Klawiatura znajduje się pod niewielkim kątem względem
blatu biurka, co dodatkowo zwiększa komfort. Testowałem już kilka innych akcesoriów
tego typu, w tym produkowanych przez Logitech i ZAGG, zawsze jednak dochodziło do
sytuacji, w której musiałem zastanowić się, gdzie jest dany klawisz. Tutaj tego nie doświadczyłem. Mogę ustawić ekran pod dowolnym kątem, bez problemu podpiąć
głośniki przez mini jack, prowadzić rozmowę za pomocą skierowanego w moją
stronę mikrofonu iPada, a gdy się ściemni, włączyć podświetlenie. W razie potrzeby nic nie stoi na przeszkodzie, bym błyskawicznie wyjął tablet z obudowy lub też zamknął ją tak, jak robię to z MacBookiem, a następnie wrzucił do torby. Będzie jednak ważyć znacznie mniej, bo nieco ponad 600 gramów. A do pisania nadaje się doskonale.
Klawiatury Folio i Cover ZAGG to zdecydowanie najlepsze urządzenia tego typu, przeznaczone do tabletów Apple. Nie są idealne – jakość wykonania mogłaby być lepsza,
a na iOS 7 nie sposób wysunąć Centrum Sterowania, Cover mogłaby być też stabilniejsza
i mieć lepsze mocowanie. Jeśli jednak pod uwagę weźmiemy komfort pisania, to obie są
po prostu niesamowite.
ZAGGkeys Folio i Cover
Producent: ZAGG
Zalety: - fenomenalny komfort pisania			
- wygodne składanie i rozkładanie			
- bardzo długi czas pracy
Wady: - mało stabilna (Cover)				
- niedopracowany zawias (Cover)			
- utrudniony dostęp do portu Lightning		
(Folio)
Cena: 99,99 euro za każdą
Ocena:
Folio – 4,5/5
Cover – 4/5
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mophie Juice Pack Plus

120% energii

Maciej Skrzypczak
W naszych czasach smartfony są coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Możemy
na nich wykonywać więcej operacji niż parę lat
temu na komputerach. Ich jedyna słabość leży
jednak w energii. Praktycznie każdy smartfon
ledwo wytrzymuje jeden dzień, ba – 12 godzin
bez ładowania. Powoli zapominamy te czasy,
gdy komórki trzymały 2 tygodnie. W związku
z tym pole do popisu mają producenci dodatkowych baterii (chyba jedyni, którzy z takiego
stanu rzeczy się cieszą). Trafiła do mnie taka bateria – mophie Juice Pack Plus.
Na początku przyznam, że jeszcze nigdy nie
miałem styczności z tak zwanymi battery-packami. Jakoś nigdy nie czułem takiej potrzeby
(a przynajmniej nie wiedziałem, że taką mam).
Poza tym myślałem, że taka dodatkowa bateria
tylko oszpeci iPhone’a. Tymczasem otrzymałem
do testów wspomnianą baterię i to w najwyższej wersji. A jak być może już widzieliście, bateria przyszła w bardzo „małym” opakowaniu.
Zacznijmy od spraw czysto technicznych. Jak
podaje producent – mophie Juice Pack Plus ma
nam zapewnić 120% dodatkowej energii. Ma to
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starczyć na dodatkowe 10 godzin rozmów przez 3G, 50 godzin słuchania muzyki lub
12 godzin przeglądania internetu po Wi-Fi. Jeśli zaś chodzi o rozmiary, jego długość
to 14,2 cm, szerokość to 6,7 cm i grubość – 1,8 cm. Waży 90 gramów. Całość wykonana
jest z gumowanego plastiku pełniącego rolę ochronną. Tyle jeśli chodzi o dane „na papierze”, a jak wszystko wygląda w codziennym użytkowaniu?

Wygląd
Chociaż obudowa jest plastikowa, nie sprawia wrażenia tandetnej. Wręcz przeciwnie. Dzięki temu, że jest gumowana, wydaje się być bardzo trwała. Dodatkowo zabieg
ten jeszcze bardziej poprawia uchwyt telefonu. Jakoś zawsze miałem awersję do lekkich telefonów. Lubię po prostu czuć, że mam coś w kieszeni i nie bać się, że rozleci mi się w rękach. Oczywiście to ostatnie nie odnosi się do iPhone’a 5, ale jednak lekkie wrażenie cały czas pozostawało. Te 90 gramów, które dodaje ze sobą obudowa
mophie, czyni telefon dwa razy cięższym, co wcale nie oznacza, że uciążliwym, przynajmniej nie dla mnie. Co do samych rozmiarów, telefon staje się dłuższy, niemal dwa
razy grubszy i nieco szerszy. Również to mi nie przeszkadza. Tak jak już wspominałem,
dzięki temu iPhone jeszcze pewniej leży w dłoni, szczególnie, że tył obudowy ma obły
kształt. Obudowa składa się z dwóch części – większej, w której znajduje się bateria
i mniejszej z portem Lightning, który łączy się z naszym telefonem, wskaźnikiem zużycia baterii, czterema diodami, suwakiem włączającym baterię oraz gniazdem micro
USB. Jeśli zaś chodzi o przyciski głośności, wyciszania i wyłączania, to sprawują się bardzo dobrze. Chociaż skok jest nieco mniejszy, nie przeszkadza jednak w naciśnięciu.
Jednym z minusów korzystania z obudów ochraniających plecki jest ich rysowanie
przez kurz dostający się między telefon a osłonkę. W przypadku mophie Juice Pack
Plus moją szczególną uwagę przykuły specjalne gumowe wypustki, które trzymają
iPhone’a w odległości około 1 milimetra od ściany baterii, więc powyższy problem nie
powinien w ogóle występować, szczególnie że telefon jest wsuwany w obudowę i nie
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ma sposobu, żeby coś dostało się z zewnątrz. Taki mały szczegół, ale zdecydowanie
przemawiający za tą obudową.
Z mophie powinni być również zadowoleni gracze. Jak bowiem wiadomo, głośnik
iPhone’a umieszczony jest na spodzie telefonu. Podczas grania np. w Real Racing 3
(w które nota bene namiętnie gram) telefon trzyma się w ten sposób, że mimowolnie
zasłania się dłonią głośnik. W mophie natomiast zarówno wyjście dźwięku, jak i mikrofon są sprytnie wyprowadzone na przód iPhone’a. Sprawia to, że nie tylko nie będziemy mieć problemu z dźwiękiem, ale nawet możemy liczyć na lepsze wrażenia.

Ach, byłbym zapomniał. Pozostając w temacie dźwięku, muszę jeszcze wspomnieć
o wyjściu słuchawkowym. Jak zapewne widzicie na zdjęciach, najdalej wysuniętym
miejscem w obudowie jest dół, czyli tam, gdzie w iPhonie 5 podłączamy słuchawki.
Otwór jest dostosowany do słuchawek dołączonych do telefonu. Co jednak jeśli korzystamy z innych? Na szczęście mophie dołącza stosowne rozwiązanie – przedłużkę,
która na szczęście nie jest szpecąca.
I ostatnia informacja związana z wyglądem – obudowa dostępna jest w dwóch
opcjach kolorystycznych: białej i czarnej. Ja do testów otrzymałem czarną do białego
iPhone’a, ale na szczęście nie jest tak źle.

Bateria
Mophie to jednak nie zwykła obudowa, ale przede wszystkim bateria. Tutaj jest bardzo dobrze. Telefon trzyma zdecydowanie dłużej. Na przykład mimo tego, że grałem
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we wspomnianą wcześniej grę RR3 i włączyłem baterię w mophie, telefon udało się naładować z 1%
aż do 85%. Gdybym nic nie robił, iPhone spokojnie
dobiłby do 100% i jeszcze zostałoby energii w mophie. Najlepszym jednak sposobem na lepsze wykorzystanie tej dodatkowej baterii, które zaleca nawet producent, jest odczekanie aż stan dojdzie do
około 20% i doładowanie o kilkadziesiąt procent,
nie do pełna. Jest to zalecane dlatego, że sam proces ładowania również potrzebuje energii, szczególnie przy wyższym stanie naładowania ogniw w telefonie. Podczas ładowania za pomocą tej metody
udało mi się wyciągnąć z baterii mophie łącznie 97%
energii. Taki wynik osiągnąłem przy włączonych niemal wszystkich opcjach prócz sieci komórkowej i jak
najmniejszym użytkowaniu telefonu (w okresach ładowania, czyli od ~20% stanu baterii do ~80% lub
mniej). Gdyby wyłączyć wszystkie prądożerne opcje,
pewnie uzyskałoby się bliższy obiecanym 120%
wynik.
Oczywiście w trakcie korzystania z mophie bez problemu bezprzewodowo zsynchronizujemy telefon
z iTunes (jeśli ktoś jeszcze posługuje się tą metodą).
Przewodowego sposobu nie próbowałem, bo chyba
już nikt tak nie robi. Nawet do ładowania obu baterii (iPhone’owej i mophi) nie musimy rozłączać urządzeń. Jeden kabel będzie jednocześnie je ładował.
Podsumowując, mophie Juice Pack Plus będzie doskonałym kompanem dla osób, które potrzebują dodatkowej mocy i narzekają na szybkie zjadanie baterii w iPhonie (pozdrawiam Cię, Michale Zieliński!).
Mimo dość znacznego powiększenia ogólnych rozmiarów telefonu wcale nie jest źle, a zyskujemy pewność uchwytu. No, chyba że jesteście zdecydowanymi
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przeciwnikami takich cech, ale w takim razie mam dla Was
złe wieści – inne zewnętrzne baterie potrafią być co naj-

Mophie Juice Pack Plus

wyżej o wiele większe. Korzystając z mophie, możemy być

Producent: Mophie

pewni, że naszemu sprzętowi nic poważnego się nie stanie

Plusy: - znacznie wydłuża czas pracy iPhone’a,			
- zapewnia solidną ochronę,				
- polepsza trzymanie telefonu,				
- dzięki specjalnym wypustkom nie rysuje 		
plecków,							
- wyprowadzenie głośnika i mikrofonu 			
na zewnątrz zapewnia lepszy odbiór dźwięku 		
		 przy normalnym używaniu.

przy upadkach na części chronione (oczywiście w jakichś
zwykłych sytuacjach) oraz że iPhone nie zostanie porysowany od tyłu dzięki zastosowaniu specjalnych wypustek.
Bardzo korzystne jest również wyprowadzenie dźwięku na
przód, co poprawia jego jakość i niweluje zasłanianie przez
dłoń. Wszystkie te cechy sprawiają, że mophie Juice Pack
Plus, mimo niemałej ceny – 399 zł, jest jej wart!

Minusy: - znacząco zwiększa rozmiary iPhone’a,			
- do używania słuchawek z normalną wtyczką 		
		 potrzebne jest użycie specjalnej przedłużki,		
		- jest dość drogi.
Cena:

399 zł

mophie Juice Pack Plus w sklepie iCorner

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!
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Co nowego w iOS 7?

Wojtek Pietrusiewicz

Wszyscy czekaliśmy na rewolucyjne zmiany
w interfejsie użytkownika iOS, ale gdy
nadeszły, to przestaliśmy być przekonani,
czy to aby na pewno jest to, czego
oczekiwaliśmy. Każdy naturalnie miał swoją
własną wizję i gust, a nowy iOS będzie mu
się podobał lub nie. Niezależnie od tego,
co myślę o nim osobiście, a wierzcie mi
– do wielu jego elementów nadal mam
zastrzeżenia – to muszę przyznać, że do
większości się przyzwyczaiłem. Nie jestem
z tego faktu zadowolony, ale przyznam, że
niektóre funkcje są świetne.

Płaski iOS 7 jest jeszcze bardziej
trójwymiarowy
Nie da się jednak ukryć, że interfejs, jakby nie
wyglądał, jest pod wieloma względami wyjątkowy. Składający się z wielu płaskich warstw,
które nakładają się na siebie, jest bardziej trójwymiarowy niż kiedykolwiek. Paradoks? Musicie to zobaczyć na żywo.
Dolną warstwę stanowi tło SpringBoarda, które ustawiamy zgodnie z własnymi potrzebami.
Możemy skorzystać z ruchomych zdjęć, które
reagują na ruch telefonem, statycznych – dostarczonych z iOS-em lub wybrać własne. Do
wyboru, do koloru! No właśnie. Tło wpływa na
wszystko, ponieważ kolejne warstwy składają się z „mlecznych szyb”, które nakładają się
na nie. To, co znajduje się pod spodem, zostaje rozmazane, ale elementy są nadal rozpozna-
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walne. Z tego samego powodu kolory znacząco wpływają na kolejne warstwy.
Do tego dochodzi jeszcze efekt paralaksy. Polega on na tym, że wszystko na ekranie domowym się rusza, jeśli poruszymy telefonem.
Gdy obracamy telefon w lewo lub prawo, tapeta się przesuwa i widać jej brzegi, normalnie
ukryte. Ikony też się przesuwają, a całość, pomimo że każdy element z osobna jest płaski,
daje nam trójwymiarowe wrażenie.
Bardzo interesujący efekt występuje pod
wszelkimi paskami dodatkowymi w aplikacjach, na przykład w Safari pod paskiem adresu i dolnym ikonami. Są one półprzezroczyste,
dzięki czemu, jeśli przewijamy stronę, to widzimy, co zaraz się pokaże na ekranie, tylko że
w formie „rozmazanej”. Daje to nam wrażenie
znacznie większej przestrzeni. Bardzo trudno
mi to opisać – trzeba tego po prostu doświad-

czyć. Zadziwiający jest jednak fakt, że te efekty są
generowane w czasie rzeczywistym, a animacje
pozostają płynne. Biorąc pod uwagę, że konkurencja ma nadal problem z płynnością swoich UI,
to nie jest to coś, co będzie łatwo skopiować.
Wymieniłem zaledwie kilka z nowości graficznych interfejsu użytkownika, a najciekawszy jest
fakt, że interfejs użytkownika zdaje się żyć własnym życiem, zależnie od tego, pod jakim kątem
na niego patrzymy. Stopień grywalizacji jest momentami zaskakujący, a nasze oczy cały czas od-
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najdują kolejne nowości, których dotychczas
nie zauważaliśmy.

Control Center
iOS zyskał nowy gest – jeśli machniemy palcem od dolnego brzegu ekranu do góry, to
naszym oczom ukaże się Control Center. Jest

Wiemy już na pewno, że
wsparcie dla iOS w iPhonie
3GS i iPodzie touch 4G
kończy się na wersji 6.

to miejsce, dzięki któremu mamy szybki dostęp do najważniejszych funkcji telefonu, takich jak możliwość włączenia lub wyłączenia Wi-Fi, Bluetooth, trybu Nie Przeszkadzaj i innych.
To tutaj możemy również zmienić jasność ekranu, sterować muzyką lub odtwarzanym filmem
oraz włączyć latarkę, budzik, kalkulator lub aparat – wszystko bez uruchamiania żadnych aplikacji. Nie wiadomo, czy w przyszłości pojawi się możliwość konfiguracji tego ekranu zgodnie
z własnymi potrzebami – na obecną chwilę jej nie ma.

Centrum Powiadomień
Nowe Centrum Powiadomień składa się z trzech ekranów, pomiędzy którymi możemy przełączać się gestami lewo/prawo. W zakładce „Dzisiaj” otrzymujemy podsumowanie dnia wraz z informacjami o często odwiedzanych miejscach, pogodzie, spotkaniach w kalendarzu, akcjach
oraz krótkie podsumowanie dnia następnego. Mamy również zakładki „Wszystko” oraz „Przegapione”, w których docieramy do powiadomień z programów. Ten pierwszy ekran jest odpowiednikiem Centrum Powiadomień w iOS 6, a „Przegapione” pokazuje starsze powiadomienia,
na które nie zareagowaliśmy.
Zakładka „Dzisiaj” trochę przypomina implementację Google Now w Androidzie, ale w alternatywny sposób – bardzo interesującym będzie obserwowanie rozwoju tego elementu systemu.

Multitasking
Zmianie również uległ sposób zarządzania aplikacjami działającymi
w tle, dzięki którym deweloperzy mają teraz większe pole manewru. W poprzednich wersjach aplikacja, z której wyszliśmy do Spring-

iOS mówi im wtedy:
„Możecie się teraz
łączyć! Macie na to 20
sekund! Go!”

Boarda, była usypiana. Wyjątkiem były między innymi programy
takie jak nawigacje samochodowe. Od iOS 7 aplikacja będzie mogła, w wybranych przez iOS momentach, na przykład uaktualniać
nasz timeline na Twitterze, co przyspieszy ładowanie nowych tweetów, gdy ją uruchomimy ponownie. Wprowadzono też inteligentny system oszczędzania energii – jeśli akurat Poczta łączy się z in-
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ternetem automatycznie (na przykład co 30 minut), aby
pobrać nowe wiadomości, to z tego połączenia również
mogą skorzystać inne aplikacje. iOS mówi im wtedy:
„Możecie się teraz łączyć! Macie na to 20 sekund! Go!”
Dlatego dla niektórych osób bardzo ważny będzie
nowy sposób zarządzania otwartymi aplikacjami. Całość jest bardzo podobna do implementacji w webOS
sprzed paru lat i działa zaskakująco sprawnie. Każdy
program pojawia się jako karta, którą możemy machnięciem do góry wywalić (czyli wyłączyć), a przy okazji
mamy podgląd, co w danym programie ostatnio robiliśmy. Ciekawy jest również efekt paralaksy w przewijaniu listy otwartych lub niedawno uruchomionych aplikacji – ponownie, to trzeba zobaczyć na żywo.

Zdjęcia
Aplikacja do wyświetlania zdjęć, dostarczana z iOS-em
od samego początku, przeszła pierwsze poważne zmiany. Wprowadzono kilka ciekawych nowych funkcji, w tym
„Lata”, „Kolekcje” i „Chwile”. Pierwszy poziom grupuje nasze zdjęcia zgodnie z datą ich wykonania. Jeśli wejdziemy w wybrany przez nas rok, to zostaną pokazane
„Kolekcje”, które grupują zdjęcia zgodnie z danymi GPS
– jedną z moich kolekcji z długiego weekendu iOS zatytułował „Szklarska Poręba, Piechowice i Jelenia Góra”. Jeśli otworzymy daną kolekcję, to podział będzie jeszcze
bardziej szczegółowy – osobno pojawi się „Szklarska Poręba” osobno „Wodospad Kamieńczyk” i osobno „Jelenia
Góra”. Ta implementacja jest naprawdę znakomita.

Aparat
Wprowadzono też całkowicie nowy interfejs dla aparatu. Podzielony jest teraz na cztery tryby. Głównym
jest tradycyjny aparat, który robi zdjęcia w formacie 4:3.
Możemy gestami w lewo/prawo przełączać się pomię-
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dzy innymi trybami — kwadrat robi zdjęcia w formacie 1:1, panorama służy do… robienia panoram, a tryb wideo służy do kręcenia materiałów ruchomych. Apple wprowadziło też osiem
filtrów, które możemy nakładać na zdjęcia w czasie rzeczywistym. Wystarczy kliknąć w odpowiednią ikonę, wybrać filtr, a obraz na ekranie będzie dawał podgląd tego, jak nasze zdjęcie będzie wyglądało.
Ciekawostka: jeśli ustawimy zdjęcie panoramiczne na ekranie blokady, to będziemy mogli całe
obejrzeć dzięki efektowi paralaksy, fizycznie obracając się z telefonem wokół własnej osi.

AirDrop
To jedna z ciekawszych funkcji iOSa 7. Zamiast korzystać z NFC, który wymaga zbliżania się lub
nawet “stukania” się dwóch telefonów, Apple wykorzystał technologię Wi-Fi oraz Bluetooth,
aby móc bezprzewodowo przesyłać jakikolwiek plik – zdjęcia, filmy, kontakty i wiele innych
– pomiędzy dwoma urządzeniami za pomocą AirDrop. Wystarczy wybrać plik, z listy wybrać tę
funkcję, a w niej zobaczymy, do kogo w pobliżu nas możemy wysłać wybrany element. To właśnie takie drobne innowacje, które ułatwiają życie, tygrysy lubią najbardziej.

iOS 7 – nie dla każdego
Powyższa lista nowych funkcji nie jest kompletna. Gdybym takową chciał stworzyć, to Naczelny zastrzeliłby mnie, a korekta przywróciła do życia… i ponownie zabiła. Są to jednak najważniejsze nowości, ale jest mnóstwo małych i drobnych smaczków, które można odkrywać praktycznie w nieskończoność. Niestety, nie każdy doświadczy wszystkiego, a będzie to zależało od
modelu i wydajności iPhone’a, iPoda lub iPada. Przykładowo, aby robić zdjęcia panoramiczne
potrzeba iPhone’a 4S lub nowszego. Aby robić zdjęcia kwadratowe, wystarczy iPhone 4. Filtry
są natomiast dostępne tylko dla sprzętów ostatnich generacji – iPhone’a 5, iPoda touch 5G i iPada 3, 4 i mini. AirDrop z kolei wymaga iPhone’a 5 i przynajmniej iPada 4 lub mini. Ostateczną listę poznamy dopiero po oficjalnej premierze iOS-a 7, ale wiemy już na pewno, że wsparcie dla
iOS w iPhonie 3GS i iPodzie touch 4G kończy się na wersji 6.
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Mavericks

już nie taki drapieżny
system dla Maków
Michał Zieliński
W maju pisałem, że Mountain Lion jest systemem
prawie idealnym, brakowało kilku rzeczy, a dokładnie
dwóch. Dostałem wszystko, czego chciałem, a nawet
więcej – czy Mavericks osiągnął więc status systemu
idealnego? Na to pytanie odpowiem na końcu.
Instalacja nie trwa długo. Do pobrania czeka ponad
4-gigowy plik, będący aplikacją, która zainstaluje
system. Dwuklik, wybranie dysku i operacja się rozpoczyna. Po około 30 minutach czekania powita nas
Mavericks. A dokładnie okno z monitem, które prosi
o zalogowanie do konta Apple ID – wszystko w celu
skonfigurowania iCloud Keychain.
Mała dygresja: Instalowałem 10.9 jako aktualizację do
Mountain Liona. W przypadku czystej instalacji konieczne będzie przejście przez standardowe kroki
konfiguracyjne, jak w poprzednich wersjach OS X.
iCloud Keychain to pierwsza z nowości. Warto ją zapamiętać, bo po pewnym czasie zapomnicie, że ona
w ogóle jest zaimplementowana. Dzieje się tak z prostego powodu: jest to skrytka na wszystkie hasła i loginy do różnych usług internetowych. Dodawane one
są do bazy automatycznie i synchronizowane mię-

Nie raz, nie dwa podkreślałem, jak bardzo
uwielbiam OS X. Jest to, obok MacBooków
i iPadów, mój ulubiony produkt od Apple.
A na pewno numer jeden jeżeli chodzi o
software. Dlatego na ostatniej konferencji
z wypiekami na twarzy oglądałem
nowości, które przygotowało dla nas
Apple w Mavericksie. Jako że od tamtego
dnia minęło trochę czasu, a do premiery
sklepowej zostało go już niewiele,
najwyższy czas zrecenzować 10.9.
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dzy Makami i urządzeniami z iOS 7 przez iCloud. Coś jak 1Password, jednak bardziej ubogie i ograniczone, ale dla większości użytkowników wystarczy. Warto wspomnieć, że usługa
pozwala również na tworzenie haseł za nas i zazwyczaj są to bezpieczne propozycje.
Później otwiera się przed nami biurko. Zmieniło się… nic. A przepraszam! Dock, jeśli jest
przyczepiony do lewej lub prawej krawędzi ekranu, nie jest ciemny – po delikatnej Ive-izacji systemu dostał tło przypominające szkło mleczne. Może się podobać, nie musi – ja zdążyłem się przyzwyczaić. Wypada wspomnieć również o nowym domyślnym tle biurka. Teraz jest to fala, a przynajmniej tak mi się wydaje.

Finder
Kilka miesięcy temu wspominałem, że to tej aplikacji mam najwięcej do zarzucenia, a wiem,
że moja lista narzekań to nic w porównaniu do tego, co mają przygotowane tysiące osób,
które wprost nienawidzą Findera. Nie wiem, czy polubią tego w Mavericks. Ja polubiłem.
Po pierwsze, po raz pierwszy w historii OS X w Finderze dostępne są karty. Na rynku było
wiele aplikacji, które dodawały taką funkcję, część działała dosyć dobrze, inne mniej. Rozwiązanie Apple działa pięknie. Zamiast otwierać nowe okno, stare zostaje wyciągnięte na
wierzch i pojawia się nowa karta. Między nimi można przeskakiwać za pomocą skrótu klawiszowego bądź klikając kursorem myszy. Z kart korzystam zazwyczaj wtedy, gdy chcę
przenosić pliki między katalogami. Wystarczy złapać delikwenta, przesunąć go nad kartę,
gdzie jest otwarty folder, w którym powinien być i go upuścić. Wszystko dzieje się w tle,
bez konieczności skakania między katalogami.
Jednak najciekawszą funkcją, która niestety może się nie przyjąć, są tagi. Pamiętam, jak
podczas prezentacji stwierdziłem, że są fajne i nie będę z nich korzystał. Bardzo się myliłem. Stworzyłem kilka kategorii, do których przypisałem poszczególne pliki. Mam więc
rzeczy do szkoły, do pracy, śmieszne, a także ważne i do przejrzenia na potem. Do tego
utworzyłem dwa tagi, specjalnie dla filmów i seriali: widziane i niewidziane. Jeśli mam
wolną chwilę i chcę coś obejrzeć, wystarczy kliknąć w tę drugą a następnie wybrać jedną
z wielu pozycji. Dzięki takiemu podziałowi obowiązków, struktura katalogów (serial – sezony – odcinki; rodzina filmów – filmy) zostaje zachowana, a ja mam szybki podgląd tego, co
powinienem obejrzeć w pierwszej kolejności. Każdemu z plików można podporządkować
kilka tagów.Poza tym cały Finder przyspieszył, a także zyskał tryb pełnoekranowy. Wszystkie zmiany zdecydowanie na plus.
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Safari
Nie jestem osobą bezrefleksyjnie zakochaną w produktach Apple. Często potrafię pod wpływem
chwili przełożyć kartę z iPhone’a do innego telefonu i zostać z nim na kilka dni. Dlatego też nie korzystałem z Safari za dużo – Chrome był zwyczajnie lepszą propozycją. Wbudowany Flash, wersja
na iOS i Androida z synchronizacją zakładek i kart, do tego szybki i wiele przydatnych rozszerzeń,
a także sklep z aplikacjami – czego więcej potrzebuję? Z czasem Chrome zaczął działać wolniej,
pożerać dużo baterii. Wtedy wróciłem do Safari. Niewiele później przesiadłem się na Mavericks i,
muszę przyznać, nie myślę o powrocie do Chrome.
Safari dostało kopa, po którym przyspieszyło tak mocno, że osiągi Lamborghini Sessto Element nie
robią na mnie wrażenia. Ulepszono iCloud Tabs (teraz działa jak należy!), zniknęły lniane tła. Top
Sites są upakowane w prostokąt zamiast zaokrąglonego czegoś. Całość wygląda i działa jak należy.
Z prawdziwych nowości należy przywołać wspominany już iCloud Keychain, który zastąpił standardowy zasobnik na hasła. Nie można również zapomnieć o Shared Links. Jest to kolumna będąca częścią zakładek i Listy Czytelni, która wyświetla linki znajdujące się na naszym timelinie twitterowym i LinkedIn. Jeśli obserwujemy wiele serwisów na Twitterze, tworzy się swoisty czytnik RSS.
Bardzo wygodne.

Notatki, Kalendarz i Kontakty
Te trzy aplikacje aż tryskały dotychczas
skeumorfizmem, czyli stylizowaniem
elementów graficznych tak, aby wyglądały jak prawdziwe odpowiedniki.
Notatki sprawiały wrażenie, że piszemy w prawdziwym notatniku, kalendarz i kontakty przypominały skórzane
książeczki. Z Mavericks skeumorfizm
zniknął – zawitał czysty minimalizm.
Najwięcej zmian zaszło w Kalendarzu.
Aplikacja została przebudowana i zyskała ciekawy tryb ciągłego przewijania, dostępny w widoku miesięcznym. Najwięcej zmian zaszło w opcji tworzenia nowych wydarzeń. Podczas wybierania miejsca wystarczy wpisać, na przykład, „sushi”, a pod spodem pojawi się
lista dostępnych w okolicy sushi barów. Kiedy już wybierzemy idealny, kalendarz przypomni o spo-
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tkaniu na tyle wcześnie, abyśmy zdążyli tam dotrzeć. Wskazówki dojazdu możemy podejrzeć, klikając w małą mapkę na dole wydarzenia…

Mapy i iBooks
… która przeniesie nas do aplikacji Mapy.
Apple Maps pojawiło się na rynku razem z iOS 6 i od tamtego czasu z każdym
dniem zdaje się być coraz lepszą usługą.
Wiele osób spekulowało, że Apple wypuści
wersję przeglądarkową swoich map – pomylili się. Zamiast tego dostaliśmy natywną aplikację na OS X.
Program wyświetla mapy, potrafi bardzo
szybko pokazać wskazówki dojazdu z jednego miejsca do drugiego. Poza tym obsługuje wszystko to, co wersje mobilne: jest natężenie ruchu, jest tryb satelity a także słynny Flyover. Docelowo pojawić się ma możliwość wysłania informacji o nawigacji z Maka
do urządzenia z iOS.
Mapy więc robią dokładnie to, czego od nich oczekujemy, nic poza tym. Należy wspomnieć, że robią to bardzo, bardzo szybko. Nie inaczej jest z iBooks.
iBooks (czytnik e-booków), czyli druga aplikacja z iOS przeniesiona w realia klasycznych
komputerów. W przeciwieństwie do przenośnych wersji nie ma tu ani grama wirtualnego drewna – wszystko utrzymane jest w chłodnej stylistyce OS X. Po otworzeniu aplikacji
i zalogowaniu się mamy dostęp do wszystkich książek, które zostały zakupione z naszego konta bądź na nie wrzucone (także pliki PDF). Zasoby biblioteki możemy przeglądać
w Kolekcjach, autorami, kategoriami, listami, a także po prostu wszystkie pliki.
Książki możemy czytać z wyświetloną jedną bądź dwiema stronami – zawsze odbywa
się to przewijając w lewo, aby dotrzeć do kolejnej kartki. Do wyboru są trzy motywy: jasny, ciemny i sepia, czyli tak jak jest to w mobilnej wersji, a także siedem fontów: Athelas, Charter, Georgia, Iowan, Palatino, Seravek, Times New Roman. Czytnik daje się rozciągnąć na pełny ekran bez najmniejszego problemu. Generalnie nie uważam, żeby
laptop czy 27-calowy iMac były najlepszymi urządzeniami do czytania książek, ale cieszy taka możliwość.
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Powiadomienia
Zapomniałbym o ostatniej z nowości,
czyli powiadomieniach. Nie zmieniły się
diametralnie, ubyło kilka pikseli wysokości, Centrum Powiadomień nie ma lnianego tła (zniknęło z całego systemu), tyle
w kwestii wizualnej. Dodano natomiast
kilka udogodnień. Po pierwsze, można odpisać na iMessage prosto z dymka,
w którym dostaniemy powiadomienie.
Nowe wiadomości można wysyłać również z Centrum Powiadomień, podobnie
jak tweety czy posty na Facebooku. Po drugie, od 10.9 powiadomienia wysyła iTunes. Tak, w końcu się tego doczekaliśmy – w prawym, górnym rogu przy przejściu do kolejnego utworu pojawi się
informacja o tytule, albumie (razem z okładką) oraz wykonawcy danego kawałka.
Jednak czymś, co najbardziej mi się podoba, jeśli mowa o notyfikacjach w Mavericks, jest ekran logowania po uśpieniu komputera. To ten z tapetą w tle i zwykłym oknem logowania. Otóż wyświetlane są tam powiadomienia, które przyjdą, gdy komputer smacznie śpi. Z jednej strony na pewno
wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo (aby przebić się przez ten ekran trzeba wpisać hasło),
ale jest przy okazji bardzo wygodne.

Mniejsze zmiany
To były najważniejsze zmiany. Pomniejszych jest dużo więcej. Aplikacje teraz się same instalują.
Po rozwinięciu ikonki baterii w Menu Barze pojawia się lista aplikacji, które dają najbardziej w kość
akumulatorowi. Do tego cały system chodzi naprawdę bardzo szybko, animacje są płynne, a laptopy mają trzymać na baterii jeszcze dłużej, mimo że sam tego nie doświadczyłem.
W dniu zamknięciu magazynu nie znana jest cena aktualizacji. Może to będzie 29 USD,
może 19, a może jeszcze mniej. Wiem, że w takim przedziale cenowym zdecydowanie warto zainwestować w Mavericks.
Nie jest to rewolucja, to na pewno. Raczej ewolucja w dobrą stronę. Dawno nie było wielkiej rewolucji w systemach desktopowych od Apple. Od ładnych paru lat wszystko co dostajemy to drobne
zmiany, kilka nowych funkcji. Myślę, że następna generacja OS X, o numerku 10 (X w nazwie oznacza właśnie 10) może przynieść duże zmiany, nie tylko w kwestii numeracji systemu. W końcu 10.10
brzmi dosyć dziwnie, prawda?
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Do szkoły!
Paweł Hać

Dzięki elektronice nauka może być nie tylko wygodniejsza, ale i znacznie
przyjemniejsza. W związku z tym, że wielu z Was wraca właśnie do szkół i na
uczelnie, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych aplikacji i akcesoriów, które
przydadzą się w roku szkolnym oraz akademickim.

Słowem wstępu
Swoje studia zaczynałem „tradycyjnie”. Laptop z Windowsem, przeciętny
smartfon, w torbie jakieś zeszyty i długopisy. Każde z moich urządzeń starałem się wykorzystać w najwyższym stopniu, tak że zarówno komputer, jak
i telefon stały się moimi narzędziami do nauki. Z czasem dołączył do nich
również tablet. Wszystkie stworzone zostały przez Apple, co dodatkowo ułatwiło mi pracę. Jednolity ekosystem oferuje zarówno aplikacje mobilne na
iOS, jak i rozbudowane programy przeznaczone na Maka. Synchronizacja danych pomiędzy nimi działa doskonale dzięki iCloud. Do tego wybór akcesoriów jest wyjątkowo duży, stąd też bez problemu mogłem znaleźć wszystkie potrzebne mi sprzęty. Od około roku lista używanych przeze mnie na
studiach programów jest stała, a liczba nowych aplikacji jest znikoma. Dzięki temu udało mi się je dobrze poznać, a tym samym upewnić się, że są godne polecenia. Podobnie jest z akcesoriami – wymieniam przede wszystkim
te, które mają zastosowania niezależnie od obranego kierunku i etapu nauki.
Nie wskazuję natomiast, którego Maka czy iPhone’a wybrać – doświadczenie pokazało mi, że jest to bardzo indywidualna sprawa, w której nie sposób
znaleźć uniwersalnego rozwiązania.
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Oprogramowanie
iStudiez Pro (iOS, OS X)
Na początku warto zadbać o organizer, który będzie zbierał wszystkie najważniejsze informacje o zajęciach. iStudiez Pro nie ma właściwie konkurencji – jest dostępne zarówno na iOS, jak i OS X, a wszystkie dane synchronizowane są na bieżąco z chmurą. Program ten służy mi przede wszystkim jako
plan zajęć, do którego dopisuję przypomnienia o terminach oddawania projektów, zaliczeniach i sprawozdaniach. Jednocześnie wykorzystuję go jako
bazę wykładowców, zawierającą dane kontaktowe i adresy stron www. Posiada też opcję wpisywania ocen i wyliczania średniej, jednak nigdy z niej nie
korzystałem. Teoretycznie mógłbym do tego samego wykorzystać systemowy Kalendarz, Książkę adresową, Notatki i Przypomnienia, jednak to o trzy
aplikacje za dużo. Dzięki iStudiez Pro mam tylko jedną, która oddziela dane
związane ze studiami od innych notatek i terminów.

GoodReader (iOS)
Długo szukałem programu, który będzie radził sobie z otwieraniem różnych formatów plików, a także umożliwi pobieranie ich z internetu oraz dysków sieciowych. GoodReader ma co prawda brzydki interfejs, jednak nadrabia ten brak swoimi możliwościami. Pozwala tworzyć struktury katalogów
do segregowania dokumentów. Bez trudu odczytuje nawet duże pliki, obsługuje wyszukiwanie oraz dodawanie adnotacji w plikach PDF, odtwarza
muzykę i filmy, może tworzyć i otwierać archiwa RAR, ZIP oraz 7Z. Po skonfigurowaniu łączy się też z Dropboksem i innymi dyskami chmurowymi. Co
ważne, do przerzucania danych wykorzystuje iTunes bądź sieć Wi-Fi, więc
nic nie stoi na przeszkodzie, by przesłać pliki za pośrednictwem przeglądarki komputera, który znajduje się w tej samej sieci. GoodReader wyróżnia się
też stabilnością działania – nie jest to oczywiste w tej kategorii programów.
Wszystkie swoje pliki związane ze studiami przenoszę właśnie do tej aplikacji. Dzięki temu mam do nich szybki dostęp oraz pewność, że zostaną prawidłowo otwarte.
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Drafts (iOS)
Niezapisana kartka papieru i długopis to rzeczy, które zawsze warto mieć ze sobą. No, chyba że mamy Drafts, czyli program, który spełnia
u mnie rolę magazynu pomysłów, szybkich, nieskładnych notatek i niedokończonych myśli. Ma
bardzo prosty interfejs i rząd dodatkowych przycisków klawiatury, który sprawia, że pisanie jest
dużo efektywniejsze niż w systemowych Notatkach. Za każdym razem otwiera się w nim nowy
wpis, więc nie tracimy chwili na utworzenie notatki – momentu, w którym możemy zgubić wątek. Jednocześnie Drafts ma mnóstwo opcji
przekazywania treści do innych aplikacji, od eksportu do schowka, poprzez utworzenie nowej
wiadomości, do wysłania tekstu do serwisów
społecznościowych włącznie. Drafts obsługuje
składnię Markdown, co dodatkowo ułatwia tworzenie wpisów. Dane programu synchronizowane są z chmurą – to, co zapiszemy na jednym
urządzeniu, trafia więc natychmiast na drugie.

Ink (iOS)
Do zapisania niektórych rzeczy lepiej użyć odręcznych bazgrołów aniżeli klawiatury. Do tego doskonale nada się Ink, czyli wirtualna kartka papieru. Po
uruchomieniu aplikacji widzimy biały ekran, po którym możemy mazać. Gdy przesuniemy go od dolnego narożnika w górę, plik automatycznie zapisywany jest w galerii zdjęć. I tyle – aplikacja nie ma
absolutnie żadnych opcji konfiguracji pisma, po potrząśnięciu urządzeniem wywołujemy jedynie menu
udostępniania treści oraz wyczyszczenia kartki bez
zapisywania. W zupełności wystarcza to jednak do
przekazania komuś szkicu, podzielenia się pomysłem czy zanotowania kształtu, wzoru lub symboli.
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Dropbox (iOS, OS X)
Wszystkie swoje dokumenty związane ze studiami trzymam w chmurze. Dokładniej zaś
– w Dropboksie. Dlaczego właśnie w nim, skoro inne serwisy
oferują za darmo znacznie więcej miejsca? Odpowiedź jest prosta – Dropbox zintegrowany jest
z mnóstwem aplikacji, dzięki czemu w wielu przypadkach mam
dostęp do swoich plików bezpośrednio z poziomu programu.
Bardzo ciekawie zaimplementowano go na przykład w Mailboksie, gdzie do poczty możemy załączać pliki z Dropboksa w postaci linków do chmury, co pozwala oszczędzić transfer danych (a w przypadku przesyłania popularnych
plików PDF znika on błyskawicznie). Dropbox ma bardzo wygodną aplikację zarówno na iOS, jak i na OS X. Ponadto posiada opcję automatycznego zapisywania zrobionych smartfonem zdjęć, więc może stanowić alternatywę dla systemowego Strumienia zdjęć.

Penultimate (iOS)
Jeżeli posiadamy rysik, to zakup Penultimate wydaje się wręcz obowiązkowy. Program
ten umożliwia tworzenie wirtualnych zeszytów o różnych wzorach papieru oraz pisanie w nich kilkoma kolorami i grubościami linii. Posiada opcję kopiowania oraz wycierania fragmentów tekstu, co przydaje się szczególnie przy rysowaniu wykresów
oraz schematów. Nie rozpoznaje co prawda pisma, jednak generuje tak gładkie linie, że nawet przy dość drobnym piśmie tekst pozostaje wyraźny. Ponadto aplikacja
ma opcję wykrywania położenia nadgarstka, więc podczas pisania można swobodnie
oprzeć rękę o ekran. Działa niemal idealnie – niemal, bo jednak zdarzają się przypadki,
gdy dłoń zostawi na wyświetlaczu ślad. Od niedawna Penultimate zintegrowane jest
z Evernote, więc wszystkie odręczne notatki trafiają do chmury. W razie potrzeby możemy je też wyeksportować i przesłać dalej w postaci pliku PDF.
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Turboscan (iOS)
Niezależnie od miesiąca roku akademickiego, punkty ksero przeżywają oblężenie. Kopiowanie notatek może być jednak dużo nowocześniejsze dzięki Turboscan. Aplikacja
pozwala tworzyć pliki PDF bądź JPG na podstawie zdjęć, podnosi jednak ich kontrast
i rozciąga tak, by zniwelować zniekształcenie wynikające z kąta, pod którym sfotografowano stronę. Finalnie otrzymujemy plik, który jakością dorównuje dokumentom
generowanym przez skaner, a na pewno jest wystarczająco czytelny, by zrobić z niego dalszy użytek. Utworzone pliki można wyeksportować do formatu PDF i przesłać
przez e-mail – to bardzo przydatne i często z tego korzystałem. Jedyną wadą programu jest bardzo brzydki interfejs. W App Store dostępna jest również wersja aplikacji
z funkcją OCR, jednak nie działa ona na tyle dobrze, by warto było dopłacać.
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Instaweb (iOS)
Wiele materiałów, które służą mi później na studiach, znajduję w internecie. Z racji
tego, że zawsze mam przy sobie iPada, musiałem znaleźć sposób, by skutecznie zapisywać znajdowane w sieci informacje, najlepiej w niezmienionym układzie i formie.
Wykorzystuję do tego Instaweb, który pozwala zapisywać witryny internetowe w formie plików PDF. Te przetrzymywane są w pamięci urządzenia, mogą też być wysyłane
za pośrednictwem e-maila lub wydrukowane bezpośrednio z poziomu aplikacji. Da się
również otworzyć je w innym programie, w tym również w Dropboksie.

Things (iOS, OS X)
Dobra organizacja pracy staje się kluczowa
w najtrudniejszych okresach roku. Warto więc
poświęcić trochę czasu i opracować najbardziej wydajny sposób, w jaki realizować będziemy kolejne zadania. W moim przypadku najlepszym programem, który pomógł mi
rozdysponować zadania na kolejne dni, jest
Things. Aplikacja dostępna jest zarówno na
iOS, jak i na OS X, przy czym za każdą wersję
należy sporo zapłacić. Zainwestowana kwota
zwraca się jednak szybko w postaci wolnego
czasu. Things umożliwia bowiem zapisywanie
i tagowanie zadań, dodawanie do nich terminu
realizacji oraz grupowanie ich w projekty i obszary, przez co baza pozostaje przejrzysta, i to
nawet pomimo natłoku spraw do załatwienia.
Ponadto Things na OS X pozwala na przypisywanie do zadań plików, wiadomości e-mail czy
też katalogów, na dodatek odbywa się to za
pomocą jednego, globalnego skrótu klawiszowego. Mogę więc przypisać do zadania dokument RTF oraz wiadomość e-mail, w notatkach
zamieścić linki do stron źródłowych. W ten
sposób nie tracę czasu na szukanie wszystkich
tych rzeczy w różnych miejscach – wszystkie
dostępne są bowiem z poziomu Things.
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Wunderlist (iOS, OS X)
Większość multiplatformowych programów do zarządzania zadaniami kosztuje niemało, więc swoje próby organizacji pracy warto zacząć od darmowego Wunderlist.
Usługa ta umożliwia utworzenie listy zadań, opatrzonych notatkami, tagami oraz datami. Oczywiście może być ona współdzielona z innymi osobami. Program oferuje płatną subskrypcję Pro, która pozwala między innymi na przypisywanie zadań konkretnym użytkownikom oraz udostępnianie list. Synchronizacja pomiędzy urządzeniami
działa całkiem sprawnie, ale listę zadań należy niekiedy odświeżyć ręcznie. Zazwyczaj
jednak wszystko działa bardzo szybko i na bieżąco jesteśmy informowani o wykonywaniu bądź dodawaniu nowych zadań.
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Parallels (OS X)
Wiele programów wykorzystywanych na uczelniach dostępnych jest wyłącznie na system Windows. Nie oznacza to jednak, że nie da się ich uruchomić na OS X. Dzięki Parallels możemy stworzyć maszynę wirtualną, w której
uruchomimy Windows oraz inne systemy operacyjne. Program posiada tryb
koherencji, który umożliwia otwarcie programu z Windows w pojedynczym
oknie, bez całkowitego przełączania się do interfejsu emulowanego systemu. W ten sposób możemy pracować z daną aplikacją dokładnie tak, jakby pracowała natywnie w OS X. Działa wtedy również przeciąganie i upuszczanie plików do okna programu z maszyny wirtualnej, ma on też dostęp do
systemu plików OS X.

iWork (iOS, OS X)
Pakiet aplikacji biurowych jest na studiach niezbędny. Spośród obecnych na rynku rozwiązań iWork wydaje się najbardziej atrakcyjny cenowo względem tego, co oferuje. W jego
skład wchodzi edytor tekstu Pages, arkusz kalkulacyjny
Numbers oraz program do tworzenia prezentacji Keynote.
Każda aplikacja dostępna jest oddzielnie, więc jeżeli potrzebujemy tylko jednej z nich, nie musimy nabywać całego pakietu. Oprogramowanie jest kompatybilne z dokumentami
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tworzonymi w znacznie
popularniejszym pakiecie
Office, jednak nie ma tu
stuprocentowej zgodności. W związku z tym, przy
bardziej skomplikowanych
dokumentach mogą wystąpić problemy z formatowaniem. iWork jest też
uboższy w funkcje względem produktu Microsoftu.
Ważną zaletą biurowego pakietu Apple jest możliwość zapisywania i edytowania w chmurze, również poprzez przeglądarkę (w chwili obecnej w fazie beta).

Office 2011 Mac (OS X)
Biurowy pakiet Microsoftu występuje w dwóch wersjach – dla użytkowników domowych i małych firm oraz dla użytkowników domowych i uczniów. Do szkoły i na studia
z powodzeniem wystarczy ten drugi pakiet. Dostaniemy w nim co prawda tylko Word,
Excel i PowerPoint, jednak pakiet tych programów jest w zupełności wystarczający. Office ma znacznie większe możliwości edycji i formatowania dokumentów tekstowych.
Właśnie dlatego swoją pracę inżynierską pisałem, wykorzystując Microsoft Word, a nie
Pages od Apple. Podobnie jest z tworzeniem arkuszy kalkulacyjnych. Excel jest zdecydowanie bardziej zaawansowany aniżeli
Numbers. Office ma jednak niezbyt elegancki interfejs, a mnogość opcji,
menu i niezbyt zrozumiałe opisy funkcji sprawiają, że poznanie go wymaga naprawdę wielu
godzin. Na mniej wydajnych komputerach działa
też znacznie wolniej niż
iWork.
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Google Drive (iOS, OS X)
Usługa Google jest darmową alternatywą dla
płatnych pakietów biurowych, oferuje jednak
znacznie mniejszą funkcjonalność. W aplikacji da się tworzyć proste dokumenty tekstowe,
arkusze kalkulacyjne oraz katalogi, ponadto
w dostępnej przestrzeni dyskowej mogą być
również składowane inne dane. Niewątpliwą
zaletą Google Drive jest opcja współdzielenia
plików i katalogów oraz edytowanie ich przez
kilka osób jednocześnie. Synchronizacja działa
wzorowo – wszelkie naniesione zmiany są błyskawicznie zapisywane. Należy mieć jednak na
uwadze ograniczenia usługi. Opcje formatowania dokumentów są dość ubogie, ponadto
nie można powiązać choćby umieszczonego
w pliku tekstowym wykresu z arkuszem kalkulacyjnym. Google Drive sprawdzi się przede
wszystkim w prostych zadaniach, w których
priorytetem będzie współpraca z wieloma
użytkownikami.

Flux (OS X)
Siedzenie przy komputerze do późna nie jest zapewne obce większości z Was. Wraz z zapadaniem zmroku zmniejszamy podświetlenie ekranu, by ten nie raził
nas zbyt mocno. Flux również zwiększa komfort pracy po ciemku, działa jednak zupełnie inaczej. O określonej godzinie zmienia temperaturę wyświetlanych
barw, przez co obraz staje się łagodniejszy dla wzroku.
W ten sposób nie tylko można stosować nieco wyższą
jasność, ale też pracować dłużej bez oznak zmęczenia.
Aplikacja oferuje kilka ustawień temperatury barw,
w tym ręczną konfigurację co 1000 stopni Kelvina.
W razie potrzeby da się zawiesić działanie programu
na jedną godzinę (idealną na jeden odcinek serialu).
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Horizon (iOS)
Jeżeli zapisujecie spotkania w kalendarzu, to powinniście bliżej przyjrzeć się Horizon. Aplikacja
jest nie tylko o wiele ładniejsza niż systemowa,
ale i dużo bardziej funkcjonalna. Potrafi rozpoznawać wpisywany tekst i na jego podstawie przypisywać do zdarzenia godzinę, miejsce oraz kontakty. Nie działa to niestety w języku polskim, jednak
nic nie stoi na przeszkodzie, by za pomocą mowy
naturalnej dodawać do spotkania tylko godzinę. Ponadto program wyświetla podgląd pogody, z uwzględnieniem czasu, w którym odbywa się
dane spotkanie. Dzięki Horizon nie tylko szybciej
zapiszemy ważne terminy, ale również będziemy
wiedzieli, jaka pogoda nas czeka.

Google Hangouts (iOS, OS X)
Komunikacja z innymi osobami na roku bądź
w klasie jest zawsze bardzo ważna. Oprócz
grup w portalach społecznościowych oraz forów internetowych warto rozejrzeć się również
za aplikacją, która będzie informować na bieżąco o nowych wiadomościach. Najlepszym
wyborem jest tu Google Hangouts i to z kilku
powodów. Po pierwsze – wiele osób korzysta
z usług Google, a tym samym ma konto, niezbędne do używania komunikatora. Po drugie
– Hangouts działa naprawdę szybko i w zależności od potrzeb oferuje komunikację tekstową bądź wideo. Największą zaletą aplikacji
jest jednak jej wieloplatformowość. Dostępna
jest bowiem zarówno na iOS, jak i na Androidzie, można z niej też korzystać w większości
przeglądarek internetowych na komputerach.
W Chrome występuje jako rozszerzenie, dostępne bezpłatnie w Web Store.
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JakDojadę (iOS)
Studia to nie tylko uczelnia, ale i dojazdy.
Często w nowym mieście a jeszcze częściej
– w nowe miejsca. Dzięki JakDojadę nie trzeba wertować rozkładów jazdy i szukać optymalnej trasy. Program zrobi to za nas, ponadto dostosuje wyniki do aktualnej pory
dnia oraz tego, jak bardzo się spieszymy.
Aplikacja pokazuje trasę do kolejnych przystanków, informuje też wibracją o przesiadkach, jeżeli zdecydujemy się na konkretną
trasę. Aktualizacje rozkładów pojawiają się
bardzo szybko, jednak program potrafi pokierować niekiedy nieco dłuższą trasą lub
nakaże wysiąść o przystanek za wcześnie.
Mimo tego trudno znaleźć równie wygodną
aplikację, która pozwoli odnaleźć się w komunikacji miejskiej.

mytaxi (iOS)
Jazda komunikacją miejską nie zawsze jest najlepszym wyborem. Pośpiech bądź późna godzina sprawiają, że jedyną sensowną opcją
pozostaje wezwanie taksówki. Aplikacja mytaxi całkiem dobrze wywiązuje się z tego zadania. Nie tylko pokazuje najbliższe taksówki, których kierowcy używają aplikacji, ale też
umożliwia zamówienie transportu na konkretną godzinę i to z uwzględnieniem wysokości
opłaty za kilometr. Ponadto po podaniu celu
program wylicza przybliżoną odległość i czas
przejazdu. Aplikacja integruje się z systemowymi kontaktami, więc wyszukiwanie dojazdu
do znajomych jest błyskawiczne. Dodatkowo
przy składaniu zamówienia możemy zamieścić
dodatkowe uwagi.
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Yelp i Foursquare (iOS/iOS)
Yelp i Foursquare to obok JakDojadę najważniejsze aplikacje,
które pozwolą odnaleźć nowe
miejsca. Stanowią bowiem bazę
sklepów, restauracji, barów i innych POI, wraz z rozbudowanym
systemem podpowiedzi, ocen
i komentarzy. Nie brakuje również możliwości meldowania się
oraz zostawiania spostrzeżeń.
Ponadto miejsca pokazywane są
na mapie, można też wyznaczyć
do nich trasę. Dużą zaletą Yelp
jest integracja z Siri – asystent
głosowy Apple zapytany o lokale generuje odpowiedzi właśnie
na podstawie bazy tej aplikacji. Foursquare jest jednak popularniejsze, posiada też znacznie
więcej POI. W związku z tym korzystam jednocześnie z obu tych
programów, przy czym Yelp,
z uwagi na lepszy system komentarzy i informacje o godzinach otwarcia i cenach, służy mi
przede wszystkim do znajdowania lokali gastronomicznych.
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Akcesoria
Wacom Bamboo Stylus
iPad jest jednym z pierwszych tabletów, które tworzone były z myślą o obsłudze
wyłącznie palcami. Do tworzenia rysunków, wykresów oraz pisania wzorów nie ma
jednak lepszego dodatku niż rysik. Osobiście korzystam z produktu firmy Wacom,
prostego rysika Bamboo. Ma metalową obudowę oraz gumową końcówkę. Jest bardzo precyzyjny i działa doskonale nawet wtedy, gdy powierzchnia ekranu iPada jest
mocno zabrudzona. Końcówka rysika jest wymienna, jednak trudno mi powiedzieć,
po jakim czasie się ona zużywa. Mój Bamboo jest używany przeze mnie od ponad
dwóch lat i wciąż działa tak samo dobrze, jak po wyjęciu z pudełka.

ZAGGkeys Folio
Tablet Apple sprawdza się zadziwiająco dobrze jako mała maszyna do pisania. Niejednokrotnie tworzyłem na nim długie teksty, wykorzystując do tego specjalną
klawiaturę. W połączeniu z odpowiednim akcesorium tego typu, iPad staje się ultramobilnym narzędziem, niezwykle małym i poręcznym, a przy tym niemal nieustępującym wygodą pisania komputerom z pełnowymiarową klawiaturą. Jak dotąd nie spotkałem się z lepszym rozwiązaniem niż to, które oferuje firma ZAGG.
Folio to połączenie pełnej obudowy z podświetlaną klawiaturą o doskonałym układzie klawiszy. Nie tylko chroni ona całego iPada (więc posiadanie odpowiedniej kieszeni w torbie nie jest konieczne), ale też umożliwia pisanie niemal równie szyb-
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kie, co na dużo cięższym i większym laptopie. Ponadto pozwala na ustawienie ekranu
pod praktycznie dowolnym kątem, a jej bateria wystarcza na prawie trzy miesiące bez
podłączania do ładowarki. Szansa na wyładowanie się jej podczas wykładu jest więc
znikoma, no i zajmuje ona niewiele miejsca na blacie biurka.

Logitech Ultrathin Keyboard
Klawiatura firmy Logitech stanowi rozwinięcie
pomysłu, według którego powstała nakładka
Smart Cover. Akcesorium to osłona ekranu, a do
tabletu przytwierdzone jest za pomocą magnesów. Jeżeli chcemy przejść do pisania, musimy odłączyć ją od iPada i umieścić urządzenie w odpowiednim wyżłobieniu. To nieco mniej
wygodne niż otwieranie klawiatury ZAGG, jednak konstrukcja ta zajmuje sporo mniej miejsca.
Jednocześnie Logitech oferuje znacznie wyższą jakość wykonania – plastik został w większości zastąpiony przez aluminium. Komfort pisania pozostaje na wysokim poziomie, aczkolwiek
użytkownicy przyzwyczajeni do systemu Windows muszą mieć na uwadze fakt, że Ultrathin
Keyboard w wersji dla iPada mini nie posiada
prawego przycisku Alt.

PhotoFast i-FlashDrive
Przenoszenie danych pomiędzy iOS a innymi platformami bywa bardzo kłopotliwe ze
względu na zamkniętość systemu. Z pomocą przychodzą jednak akcesoria pokroju i-FlashDrive. Jest to pendrive, który z jednej strony posiada wtyk USB, z drugiej natomiast – 30-pinowe złącze Dock. Po podłączeniu do urządzenia z iOS pamięć widoczna
jest w specjalnej aplikacji. Możemy obustronnie kopiować dane, odtwarzać multimedia bezpośrednio z pendrive’a oraz przesyłać pliki z innych aplikacji i do nich. Akcesorium działa bezproblemowo ze złączem Lightning, wymaga jednak adaptera sprzedawanego przez Apple. Jest też oczywiście rozpoznawane przez komputery, ale do
prawidłowego działania musi być sformatowane w FAT32 (inaczej nie jest widziane
przez iOS). Ogranicza więc to maksymalny rozmiar pliku do 4 GB.
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Mophie Juicepack
Podczas intensywnego używania bateria smartfona potrafi rozładować się
przed końcem dnia. Nie zawsze jest
jednak okazja, by podłączyć go do prądu, więc dobrym rozwiązaniem jest dodatkowa, zewnętrzna bateria, choćby
w postaci obudowy Juicepack. Dostępna jest zarówno dla starszych iPhone’ów 3G, 3GS, 4 i 4S, jak i dla modelu 5.
Występuje ona w trzech wersjach: Helium, Air i Plus, różniących się pojemnością. W zależności od niej potrafią doładować akumulator telefonu nawet
o kolejne 120% mocy. Dzięki temu możemy zapomnieć o oszczędzaniu energii, warto jedynie pamiętać, by naładować Juicepacka przed wyjściem
z domu. Służy do tego kabel micro USB,
dzięki czemu zyskujemy możliwość ładowania telefonu również tym bardziej
popularnym przewodem.

Apotop Wi-Reader Pro
Brak możliwości podłączenia pendrive’a do mobilnych urządzeń Apple potrafi być bardzo uciążliwy. Czytnik Wi-Reader rozwiązuje ten problem,
wyposażony jest bowiem w szereg portów, które
przez Wi-Fi udostępniane są innym urządzeniom.
Akcesorium posiada złącze USB oraz SD – zawartość podłączanych przez nie pamięci widoczna jest
w specjalnej aplikacji. Ponadto Wi-Reader posiada
wbudowaną baterię, która może posłużyć do naładowania akumulatora iPada bądź iPhone’a. Urządzenie ma też port Ethernet, więc po podłączeniu
do sieci przewodowej pełni funkcję routera Wi-Fi,
działającego w standardzie b, g oraz n.
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TP-LINK M5350
Do pracy coraz częściej niezbędny jest internet, nie
każde urządzenie jest jednak wyposażone w modem, pozwalający na komunikację z siecią. Nie
wszędzie też mamy dostęp do Wi-Fi, w związku
z czym najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie sobie własnego hotspota. Router M5350 bardzo
dobrze sprawdza się w tej roli – ma kompaktowe
wymiary i działa na baterii nawet 7 godzin, ponadto łączy się naraz nawet z 10 urządzeniami. Oferuje łączność w standardzie HSPA+, szybko nawiązuje
połączenie i nie zrywa go nawet pomimo kiepskiego zasięgu. Informacje o pracy urządzenia wyświetlane są na niewielkim, ale czytelnym ekranie. Router jest ładowany przez port micro USB.
sare_105x280_spad5.ai
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Speed Download

menadżer pobierania
plików
Maciej Skrzypczak

W coraz większej liczbie domów
zaczyna w końcu gościć szybki internet.
Transfery rzędu 20 Mb/s nie są już
rzadkością. Chociaż większość miejsc
w sieci pozwala na pobieranie z pełną
prędkością łącza, to zdarzają się też
i takie, które tę prędkość ograniczają.
W takich wypadkach przydają się
aplikacje zarządzające pobieraniem
plików i jedną z nich jest właśnie Speed
Download.

Aplikacja ta wspomaga proces ściągania dokumentów na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest
pobieranie jednego pliku w kilku kawałkach. To
właśnie ta metoda pozwala czasem na wzrost prędkości transferu na serwerach, które go ograniczają.
Wtedy po prostu się je oszukuje, informując, że ten
sam plik był pobierany do kilku różnych miejsc.
Drugim zastosowaniem Speed Download jest
możliwość kolejkowania plików do ściągnięcia. Przydaje się to zwłaszcza wtedy, gdy mamy
ich wiele do pobrania. Zamiast klikać i pobierać każdy z osobna, możemy dodać je do kolejki i zająć się czymś innym. Kolejkować możemy
na kilka sposobów. Jednym z nich jest wtyczka
do przeglądarek, która dodaje do menu kontekstowego opcję pobrania odnośnika wskazywanego przez hiperłącze za pomocą Speed Download. W konfiguracji menedżera można również
ustawić, jakie rodzaje plików mają być przechwytywane przez program, dzięki czemu automatycznie zostaną dodane do kolejki. Z kolei
trzecią możliwością jest najprostsze w świecie
wklejenie listy linków do aplikacji, co spowoduje automatyczne utworzenie kolejki.
Aplikacja ta oferuje filtrowanie pobieranych plików, czyli przenoszenie ich w konkretne miej-
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sca na podstawie ich rozszerzeń. Może
to w prosty sposób pomóc utrzymać
porządek na dysku. Jeśli chodzi o pliki muzyczne, dodatkową opcją jest automatyczne ich dodawanie do biblioteki iTunes, do ustawionej przez nas kolejki
odtwarzania.
Sam interfejs Speed Download nie jest
wyjątkowy. Aplikacja nie odstrasza wyglądem, ale też niespecjalnie przyciąga. W górnej części okna mamy przyciski służące między innymi do dodania
pliku do kolejki, rozpoczęcia pobierania,
wstrzymania, usuwania itd. Z kolei po lewej stronie odnajdziemy różnego rodzaju listy pomagające prześledzić, kiedy i jakie pliki były ściągane. Nic nie stoi
również na przeszkodzie, by wzorem OS
X stworzyć inteligentne listy filtrujące
pobierania według naszych potrzeb.
Speed Download nie jest aplikacją tanią,
kosztuje 25 dolarów. Posiada jednak wie-

Speed Download
Producent: Yazsoft
Prizmo 2 – Scanning, OCR & Speech w Mac App Store
Plusy: - potrafi przyspieszyć transfer pobieranego pliku na
serwerach ograniczających prędkość,			
		- umożliwia filtrowanie plików według ich rodzajów,
- wbudowany klient FTP,					
- kolejkowanie pobierania,					
- ograniczanie prędkości pobierania i wysyłania.
Minusy:- dość wysoka cena.
Strona produktu: www.yazsoft.com/products/
speed-download/
Cena: 25 USD (lub 20 USD za okrojoną wersję Lite)

le przydatnych funkcji. O części z nich
napisałem powyżej, ale wymienić można również wbudowanego klienta FTP,
możliwość szyfrowanego współdzielenia
plików między użytkownikami tej aplikacji czy choćby ograniczenie prędkości
pobierania i udostępniania, by nie zajmować całego łącza. Jeśli natomiast potrzebujecie tylko samego menadżera do
pobierania plików, dostępna jest również
wersja Lite, która kosztuje 20 dolarów.
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Gry i programy
Norbert Cała

z AppStore
iTunes Festival
Pierwszego września startuje siódma już edycja iTunes Festiwal. Wydarzenie potrwa 30 dni
i każdego dnia zobaczymy naprawdę wspaniałe gwiazdy. Jeśli nie będziecie mogli być
w Roundhouse Art Centre w Londynie, to sporo koncertów będziecie mogli obejrzeć na
żywo w Apple TV oraz właśnie w aplikacji z iOS.

Oprócz możliwości obejrzenia koncertów transmitowanych na żywo w aplikacji znajdziecie
sporo więcej. Przede wszystkim pełny line-up
festiwalu wraz z informacją o każdym z wykonawców, najnowsze wiadomości związane
z festiwalem i artystami. Dla tych, co nie będą
mogli brać udziału na żywo nawet wirtualnie
poprzez strumieniowy przekaz, koncerty będą
potem przez pewien czas dostępne w trybie
VOD. Aplikacja jest do przesady prosta i nikt
z jej obsługą problemów miał nie będzie. Oczywiście jest uniwersalna, więc koncerty możemy
oglądać też na dużym ekranie iPada. Cała Muzyka najbardziej czeka na 3 września: The Lumineers; 11 września: Kings of Leon; 18 września: Thirty Seconds to Mars; 29 września: Justin
Timberlake.

Cena: za darmo				

Pobierz
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Go2Stop
Jest to aplikacja, w której znajdziecie rozkłady
jazdy komunikacji miejskiej ponad 50 polskich
miast. Oczywiście mapa zawiera bazy wszystkich linii autobusowych, tramwajowych oraz
nocnych w poszczególnych miastach. Co ważne, program pracuje bez połączenia z internetem, który potrzebny jest tylko w momencie
pobierania aktualizacji baz danych z rozkładami.
Program działa w wersji freemium – to znaczy,
że podstawowe funkcje są dostępne za darmo,
a zaawansowane wymagają opłaty abonamentu za wersję Premium. W programie przez 24
godziny od pobrania działa wersja premium
(wszystkie dostępne w programie opcje, bez reklam), po upływie tego czasu program przełącza się automatycznie na wersję free, w której
wyświetlane są reklamy i zablokowane są niektóre opcje, np. dostęp do map offline, maksymalnie 5 pozycji ulubionych dla danego miasta, jednoczesna aktualizacja kilku baz danych.
Mnie najbardziej bardzo podoba się funkcja śledzenia pojazdów komunikacji miejskiej, dostępna jednak tylko dla kilku miast.

Cena: za darmo + premium na 3 mies.
za 0,89 euro lub na 12 mies. za 2,69
euro
					Pobierz
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Mannish
To nowy miesięcznik dla mężczyzn, który założeniu ma łączyć cechy prasy lifestyle’owej i poradnikowej. Jak stwierdzają wydawcy: „Skierowany jest do aktywnych
i świadomie kierujących swoim życiem osób dążących do osiągania sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Czytelnik »Mannisha« to facet dobrze zarabiający, wykształcony, interesujący się światem i podchodzący do życia
z energią”. Magazynów typowo męskich mamy na rynku już sporo, tych na iPady
również. „Mannish” czytelników chce zdobyć tym, że jest bezpłatny, ale to też już
nie nowość. Wygrać można tylko tym, co znajdziemy w środku. Właśnie ukazał się
drugi numer i trzeba przyznać, że jest ciekawie. Możemy przeczytać np. o… zajrzyjcie do numeru. Wszystko na szczęście nieprzeładowane masą wodotrysków
i skierowane bardziej na treść niż na formę. Mnie to bardzo odpowiada, ale myślę,
że mogą znaleźć się osoby przyzwyczajone do typowo męskich magazynów z obrazkami, których tak duża ilość teksu może razić. Oni zapewne nie zostaną czytelnikami ani „Mannish”, ani iMagazine. Po prostu inna grupa docelowa. Razić może
czasem źle dobrany font artykułów.

Cena: za darmo 									 Pobierz
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Lums
Sukces Angry Birds próbują – co oczywiste – wykorzystać inni. Jedni robią to
lepiej, inni gorzej. Jak to robi Lums? Już na pierwszy rzut oka widać podobieństwo do Angry Birds. Podobne poziomy, podobna grafika, podobny cel rozgrywki – jednym słowem dużo podobieństw. Jednak poza warstwą graficzną one się kończą. Inna jest metoda sterowania i inny jest też klimat. W Angry
Birds było dość wesoło i cukierkowo. W Lums mamy wampiry i raczej mroczne
klimaty. Naszym zadaniem jako pogromcy wampirów jest zabicie ich wszystkich na danej planszy, ale również zebranie wszystkich gwiazdek. Jak zabijamy
wampiry? Chyba wiecie, czego nie lubią najbardziej, światła oczywiście. Musimy więc za pomocą naszego pogromcy wampirów tak rozbić ich fortyfikacje, aby padł na nie promień światła. Nasz pogromca może latać w powietrzu
sterowany naszym palcem i rozbijać swoim impetem ich kryjówki. Trzeba przy
tym uważać na zdradzieckie krzaki czy też promienie lasera. Gra bardzo wciąga i rozgrywką, i klimatem. Jeśli tak mają wyglądać inspiracje dobrymi tytułami, to ja się na to piszę.

Cena: 0,89 euro 									 Pobierz
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Aplikacje na OS X
Michał Zieliński
MacDropAny
W XXI wieku, a dokładnie w 2013 roku, popularne stało się posiadanie wielu urządzeń. Desktop, laptop, tablet, drugi tablet, smartfon…
Dlatego wielu korzysta z chmur do przetrzymywania tam swoich plików, dzięki czemu są dostępne z każdego urządzenia z dostępem
do internetu. Jednak domyślnie Dropbox, Copy czy Google Drive pozwalają jedynie na synchronizację jednego katalogu. MacDropAny
pozwala rozszerzyć tę funkcję za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Wybierasz folder, który chcesz synchronizować z chmurą, wybierasz
usługę, z której chcesz korzystać, a następnie wskazujesz miejsce,
w którym będą przetrzymywane informacje o udostępnianym katalogu. Bez obaw, program nie kopiuje tam całej zawartości, jedynie
tworzy skrót do teczki. Dzięki temu pliki lądują w chmurze bez zmieniania swojej lokalizacji na komputerze. Genialne.
Cena: za darmo Zibity

Dialogue
Ile razy zdarzyło Ci się przegapić ważne połączenie, bo Twój telefon
był wyciszony? Albo nie zdążyłeś odebrać, próbując wyciągnąć telefon z kieszeni? Twórcom Dialogue też wiele razy! Dlatego stworzyli
aplikację, która zamienia komputer w coś w stylu wielkiego zestawu
słuchawkowego. Dzięki Dialogue możesz podłączyć do Maka telefon po Bluetooth i przez niego odbierać lub odrzucać połączenia,
a także rozmawiać! Jeśli potrzebujesz szybko zadzwonić – nie ma
problemu. Dialogue też ma taką opcję. Poza tym aplikacja pozwala na nagrywanie rozmów, więc później możesz odsłuchać całość zamiast oddzwaniać do danej osoby. Cena nie jest niska, jednak moim
zdaniem warto.
Cena: 5,99 euro Mac App Store
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Vox
Ile zajmuje włączenie iTunes? Długo. Bardzo długo. Potem trzeba czekać aż wczyta się biblioteka wraz ze wszystkimi filmami i aplikacjami. Niepotrzebnie. Jeśli chcę posłuchać tylko muzyki, nie potrzebuję
całej tej otoczki. Z takiego samego założenia wyszli twórcy Vox, minimalistycznego odtwarzacza muzyki. Otworzy wszystko. Każdy format, z każdego zakątka komputera (prosi nawet o dostęp do Kosza!),
do tego puści to przez dowolne głośniki (dzięki czemu muzyka może
lecieć z głośników zewnętrznych, a reszta systemu będzie korzystała
z tych wbudowanych). Na górze widzimy informację o tym, czego właśnie słuchamy, poniżej przyciski kontrolne, a niżej całą bibliotekę. Lista posegregowana jest w albumy, po kliknięciu wybrany album rozwija się, ukazując dostępne utwory a w tle okładkę płyty. Całą listę można
schować, zostawiając tylko mały fragment z kontrolkami. Miłym gestem jest również ikonka w Docku. Jest to okładka albumu, którego
właśnie słuchamy. Vox znajdzie też swoje miejsce w Menu Bar – wyświetla tam przyciski do sterowania muzyką, a także możliwość rozwinięcia playlisty. Każdy następny utwór pojawia się jako powiadomienie.
Naprawdę, trudno znaleźć jakąkolwiek wadę w tym odtwarzaczu – sam
się w nim zakochałem. Cena? Najniższa możliwa! Zdecydowanie warto.
Cena: za darmo (0,89 euro za wersję rozszerzoną) Mac App Store

Ptaszki ćwierkają,
że w iMagazine
przeczytasz
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl
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Jailbreak
Kamil Dyrtkowski

Jak uzyskać dostęp do dodatkowych programów? Jailbreak…
Artykułem tym pragnę rozpocząć serię informującą o możliwościach i korzyściach dodatkowej rozbudowy telefonu pod kątem oprogramowania. Nie wszyscy użytkownicy iPhone’ów wiedzą do końca, co to jest jailbreak. Odpowiadając
w skrócie na to pytanie, przedstawiam poniższy tekst. W sieci można doszukać
się kilku rodzajów jailbreaku oraz różnych programów, za pomocą których się je
robi. Skupię się na jailbreaku stałym (tethered), lecz warto dodać że istnieją też
wersje untethered, czyli takie, których niestałość polega na samoistnym skasowaniu się jailbreaka po resecie telefonu. Tłumacząc grę słów: z angielskiego jailbreak to połączenie wyrazów jail – więzienie i break – złamać. Uogólniając połączenie tych słów, proces ten wiąże się ze złamaniem zabezpieczeń.
Przeprowadzenie jailbreaka na iPhonie, iPodzie, iPadzie lub na AppleTV
daje użytkownikowi dodatkowe uprawnienia, pozwalające na całkowitą
konfigurację systemu oraz na instalację programów z dodatkowych źródeł.
Z tych uprawnień korzysta przede wszystkim aplikacja o nazwie Cydia, która pojawia się automatycznie podczas jego odblokowywania. Ten program
daje wiele możliwości dodatkowych dla każdego użytkownika. Nie będę
się rozpisywał tutaj o tym, jak zrobić JB na swoim urządzeniu, gdyż w sieci
jest mnóstwo tego typu poradników. Poza tym w każdym większym mieście na pewno odnajdziecie osobę, która zajmuje się tym zawodowo.
Cydia to program w pewnej części podobny do oficjalnego sklepu App Store. Umożliwia zainstalowanie nowych programów z innych źródeł/innych
dostawców (ang. repository) niż oficjalne firmy Apple. Nieoficjalnie krążą plotki, że pojawiają się tam programy, które z różnych przyczyn nie mo-
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gły znaleźć się w sklepie Apple’a. Niektóre zbytnio ingerują w interfejs telefonu, inne go spowalniają, lecz
w większości żaden z nich nie wyrządza żadnych szkód urządzeniu. Wiele programów modyfikuje lub
zwiększa możliwości naszego iPhone’a. W najbliższych numerach będę opisywał ciekawsze aplikacje z Cydii.
Z odwróceniem jailbreaka nie ma żadnego problemu, co jest rzeczą bardzo istotną dla iPhone’ów na gwarancji. Aby
pozbyć się zmian, wystarczy zrobić kopię zapasową urządzenia, zarchiwizować a następnie przywrócić system do
ustawień fabrycznych i wgrać utworzoną przed chwilą kopię systemu. Urządzenie będzie w stanie takim jak sprzed
chwili, tylko że bez Jailbreaka. Po zakończonym procesie iPhone będzie jak nowy, bez śladów odblokowania.
Cydia daje szereg możliwości rozbudowy urządzenia dzięki szeregowi szat graficznych. Niezaprzeczalnie podstawową aplikacją będzie „BARREL” ze standardowego repozytorium BigBoss. Aplikacja totalnie
zmienia graficzny efekt przesuwania kolejnych ekranów na iPhonie/iPadzie/iPodzie. Mamy wiele możliwości do wyboru, z których opcja sześcianu jest najbardziej interesująca. Od tej pory ekran to już nie kolejne rzędy ikonek, lecz ikonki uporządkowane w trójwymiarowy sześcian. Polecam do obejrzenia filmiki
na YouTube lub na stronie wydawcy: thebigboss.org
W następnym numerze iMagazine już szerszy opis nowych programów.
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XCOM: Enemy Unknown
Wojciech Rajpert

Ostatnio wszystkie moje recenzje mogłyby się zaczynać w ten sam sposób – jak to
iOS jako platforma do gier urosła w siłę i na znaczeniu. Kolejnym przykładem tego
jest XCOM: Enemy Unknown. Jedna z najlepszych gier zeszłego roku trafiła na iOS
i mimo tego, że została okrojona graficznie z oczywistych względów, prezentuje się
na iPadzie fantastycznie.

To dokładnie ta sama gra, która miała swoją premierę w 2012 roku na PC i konsolach. Tutaj należy powiedzieć coś więcej, bo mimo iż to dokładnie ta sama gra, to
graficznie została nieco zubożona z tego względu, że aktualna generacja iPadów
i iPhone’ów nie generuje jeszcze takiej samej grafiki co konsole obecne na rynku.
Mimo tego gra prezentuje się świetnie i jest zdecydowanie jedną z najlepiej wy-
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glądających gier na platformie iOS. Co więcej, korzysta z jej dobrodziejstw w pełni!
W tym właśnie miejscu wysuwa się sterowanie dotykowe, które jest wręcz stworzone do
gier tego typu. Obracanie kamerą podczas
akcji (mimo iż dość powolne), nawigowanie
po HUDzie sprawdza się wyśmienicie i pozwala czerpać pełną przyjemność z gry.
Z fabularnego punktu widzenia zbyt wiele nie trzeba mówić. Marka XCOM jest stara i jestem przekonany o tym, że i znana
starszym graczom. W skrócie – dowodzimy
projektem XCOM, który stworzony został,
by odeprzeć ataki obcych na Ziemię. Odpowiadamy za rozwój tego projektu i wszystkich w jego skład wchodzących osób, w tym
żołnierzy, których wysyłamy na misję wedle uznania. Pamiętać trzeba o tym, że tracimy ich bezpowrotnie, więc trzeba liczyć
się z tym, że jeden błąd może kosztować życie doświadczonego podopiecznego, którego strata w dalszej części gry może okazać
się kosztowna. Pod uwagę trzeba wziąć relacje z krajami pomagającymi przy projekcie
i to, w których z nich będziemy stawiać najbardziej na rozwój projektu. Inne mogą po
prostu się od nas odwrócić i przestać w nas
inwestować, co – jak nietrudno się domyślić
– jest problemem.
Skoro o problemach mowa. Jednym z nich
w przypadku tej gry według niektórych jest
brak multiplayera. Ja z kolei zaliczam to jako
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plus, gdyż na konsolach nie okazał się zbytnio interesujący, więc zupełnie mi go
tutaj nie brakuje. Brakuje również dodatków, które były wydane z czasem na innych platformach i nie wiem, czy jest to wynik tego, że Firaxis celowo to pominął,
by wydać to później jako in-app purchase (mam szczerą nadzieję, że tak nie będzie). Jeżeli tak się stanie, od końcowej oceny możecie odjąć 1 oczko, gdyż cena
jak na standardy gier na App Store jest dość zaporowa i płacąc niemalże 20 euro,
chcemy mieć jak najlepiej przygotowany produkt.
XCOM: Enemy Unknown to zdecydowanie warta polecenia gra na iOS. Cena wysoka, dlatego wiem, że niewielu się na nią skusi, skoro przywykliśmy raczej do
cen o połowę niższych. Jednak to długa, wymagająca i świetnie wyglądająca gra
z kapitalnym sterowaniem. Wspieram takie projekty i mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie, bo w przypadku produkcji Firaxis mamy do czynienia z pełnoprawną odsłoną serii, a nie wydaniem jakiejś pierdoły na iOS, żeby zapełnić portfel wydawcy.
XCOM: Enemy Unknown



Plusy: + gameplay						
+ pełnoprawna wersja
Minusy: - brak DLC
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Motion Tennis, czyli
granie w stylu Wii
na Twoim Apple TV

Krzysztof Morawski

Odkąd pamiętam, zawsze byłem dużym fanem gier, ale… nigdy nie lubiłem
konsol w stylu PS czy Wii. Choć to dość paradoksalne, to jednak w tym
szaleństwie jest metoda.

Tak faktycznie nigdy nie byłem przeciwnikiem tych platform, umiałem też docenić gry,
jakie na nie wychodziły. Do gustu przypadły mi zwłaszcza różnego rodzaju gry sportowe, które można było nabyć na Wii. Podczas imprezy ze znajomymi (zwłaszcza po kilku
głębszych) dostarczały one nam niemałej rozrywki, a niektóre osoby przyprawiły nawet o ból brzucha, wywołany ciągłym śmiechem. Można więc zapytać: dlaczego właściwie nigdy nie kupiłem konsoli?
No cóż, to proste, nie lubię urządzeń, które są przeznaczone tylko do jednej rzeczy.
A takie, w moim odczuciu, są konsole. Co więcej, konsole nie zaliczają się zbytnio do
urządzeń ultraprzenośnych. Aby zabrać swój ulubiony tytuł do znajomego, musisz
wziąć konsolę, kontrolery, kable do ładowania i podłączenia konsoli do TV oraz oczywiście same gry. Do podobnych wniosków co ja doszło również studio Rolocule Games,
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które całkiem niedawno wypuściło na iOS
świetną grę o wymownej nazwie Motion
Tennis.
I choć grafika gry nie powala na kolana, to
jednak gra ta ma pewną ważną cechę wyróżniającą ją spośród innych tytułów tego
typu. Została ona bowiem oparta o autorską technologię Rolomotion, wykorzystującą jednocześnie żyroskop, akcelerometr
oraz magnetometr. Dzięki temu otrzymujemy dokładny i dynamiczny odczyt położenia urządzenia.
Mówiąc krótko, nasz iPhone staje się prawdziwą rakietą tenisową. Możemy więc pokusić się o wykonanie loba, możemy podciąć piłkę czy też oddać dynamiczny serw.
Wszystko działa dokładnie tak, jak gdybyśmy trzymali WiiMote i grali na Wii. Oczywiście w tym wypadku oprócz iPoda touch czy
iPhone’a potrzebne będzie nam również
Apple TV. Bowiem to dzięki niemu obraz będzie na żywo przesyłany na nasz telewizor.
Gra pozwala nam na zabawę zarówno jedno-, jak i wieloosobową (maksymalnie dwie
osoby). Dostępny jest również tzw. tryb
przetrwania, gdzie gramy aż do popełnienia
pierwszego błędu. W grze dostępne są 3 rodzaje kortów oraz cztery poziomy trudności. Co ciekawe, gra dodatkowo mierzy ilość
spalonych kalorii.
Motion Tennis kosztuje 6,99 euro i jest dostępna na iPhone’a 4, 4s i 5 oraz iPoda touch
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4. i 5. generacji. I choć na stronie gry wymieniony jest również iPad, to muszę przyznać, że raczej
nie wyobrażam sobie używania go jako kontrolera.
Dla osób, które chcą zabezpieczyć swoje iUrządzenia przed przypadkowym wyśliźnięciem się z ręki,
w Amazon dostępny jest pasek zabezpieczający, a link do strony z nim znajdziemy w samej grze.
Muszę przyznać, że granie w Motion Tennis to naprawdę świetna zabawa. Gra jest prosta, intuicyjna i dostarcza sporo rozrywki. Jak to jednak w życiu bywa, nic nie jest idealne. Łyżką dziegciu, która przysłowiową beczkę miodu popsuje, jest tu właśnie owa prostota gry. Ewidentnie brakuje mi
jakiegoś trybu kariery, turnieju lub możliwości rozwoju naszej postaci. Jedyne, co możemy robić,
to grać mecz za meczem, w tym samym otoczeniu, przez co rozgrywka (o ile nie gramy w debla
z znajomymi) staje się dość szybko monotonna.

Motion Tennis
Plusy: + Wszystkie zalety gier na konsolę Wii			
+ Świetna na imprezy z znajomymi
Minusy: - Grafika								
		- Monotonna		

Cena: 6,99 euro
Trailer : TUTAJ
Link do kupienia gry: TUTAJ
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Funkcja Nie przeszkadzać

z wyjątkami

Maciej Skrzypczak

Chyba każdy z Was zdążył już polubić funkcję
Nie przeszkadzać w swoim iPhonie? Czy to spotkanie czy noc, wystarczy tylko przesunąć przełącznik i odciąć się od natrętnych dźwięków powiadomień, telefonów i tym podobnych. Ale są
pewne wyjątki. Co na przykład, jeśli chcielibyśmy usłyszeć, gdy dzwoni do nas ktoś z rodziny? Bo przecież zawsze może się coś stać, a nie
chcielibyśmy przecież tego przeoczyć.
Na szczęście opcja Nie przeszkadzać pozwala
nam na wskazanie grup, które stanowić będą wyjątek. Aby to ustalić, udajemy się w telefonie do:
Ustawienia → Nie przeszkadzać → Rób wyjątki dla.
Możemy wybierać między dwoma sekcjami.
W pierwszej, ogólnej wskazujemy, czy wyjątek
mają stanowić Wszyscy (co raczej sensownym
wyborem nie jest), Nikt lub Ulubione. Ta ostatnia opcja dotyczyć będzie każdego kontaktu,
który znajduje się w Ulubionych (aby sprawdzić

się kontaktujemy – no chyba że właśnie oni mają

lub dodać osoby, należy udać się do Telefonu

stanowić wyjątek), lepiej utworzyć grupy kontak-

i przejść do zakładki Ulubione).

tów przy pomocy serwisu icloud.com lub aplikacji na OS X – Kontakty. Wtedy w ustawieniach

Żeby jednak nie robić niepotrzebnego zamiesza-

wyjątków opcji Nie przeszkadzać wskazujemy na

nia w Ulubionych (gdzie według mnie powinny

którąś z grup w drugiej sekcji.

się znajdować tylko te kontakty, z którymi często

Źródło: Hongkiat
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Sposób na zagubionego

iPhone’a

Maciej Skrzypczak

„Gdzie jest mój telefon? Kochanie, zadzwoń do mnie!”
Czy zdarzyło się Wam kiedykolwiek zawieruszyć w domu
telefon? Podejrzewam, że nieraz przekopaliście całe
mieszkanie. Pół biedy, jeśli mieliście włączone dźwięki
lub wibracje. Ale co gdy dźwięki i wibracje są wyłączone? Z pomocą przychodzi usługa Znajdź mój iPhone.
Mówiąc o Znajdź mój iPhone, mamy najczęściej przed
oczami mapę, na której oznaczone jest wyszukane urządzenie. O ile takie rozwiązanie przydaje się, gdy ktoś telefon nam ukradnie albo zostawimy go w jakimś odległym miejscu, to w warunkach domowych mapa na
wiele się nam nie zda. Usługa odnajdowania naszego
iUrządzenia ma jednak jeszcze jedną przydatną opcję.
W tym celu uruchamiamy Znajdź mój iPhone na innym
iUrządzeniu lub logujemy się na stronie icloud.com. Tam
na liście naszych urządzeń wybieramy to zagubione, czekamy aż zostanie zlokalizowane, a następnie klikamy na
kropce na mapie oznaczające jego pozycję i na ikonie informacji. Z nowego okna klikamy Odtwórz dźwięk.
Po chwili nasze urządzenie powinno się odezwać pulsującym dźwiękiem. Najciekawsze jest to, że ta metoda całkowicie omija to, czy nasz telefon ma wyłączone
dźwięki czy niski poziom głosu. Odtwarzany dźwięk będzie zdecydowanie ułatwiał odnalezienie naszej zguby.
Źródło: OS X Daily
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Jarosław Cała

Jay Z – Magna Carta Holy Grail
W poprzednim iMagazine był nowy album Kanyego,
a w tym nie może zabraknąć nowego Jaya. Musicie wybaczyć mi tę monotonność gatunkową. Nie mógłbym ominąć
takiego wydarzenia, przecież to Shawn Carter, Jay Z, Hova,
król Nowego Jorku. Jay Z to ikona, człowiek, który dosłownie z ulicy trafił na sam szczyt, po pierwsze dzięki muzyce,
po drugie dzięki swoim umiejętnościom odpowiedniego zarządzania gotówką. Jest jednym z najbardziej wpływowych
ludzi w całych Stanach Zjednoczonych, sprzedał ponad
50 milionów swoich płyt, a statuetkę Grammy otrzymał piętnastokrotnie. Umówmy się, Shawn już nic nie musi. Shawn może. A ponieważ mógł,
to zrobił to po raz dwunasty. Na dzień dobry najbardziej powala na kolana lista gości, którzy popisują się swoimi umiejętnościami na „Magna Carta Holy Grail”. Justin
Timberlake, Pharrell Williams, Nas, Timbaland, Beyonce, Frank Ocean, Swizz Beatz,
No I.D. Śmiem twierdzić, że koszty wynagrodzeń tylu gwiazd mogą być większe niż
koszty pokrycia wszystkich płyt wydanych w tym roku w naszym kraju. Oczywistą sprawą była forma rapowa Jaya – to pewniak jak dzień po nocy. Technicznie jest
jednym z najlepszych raperów w historii. Pytanie tylko było, na jakich bitach artysta
nam się tym razem zaprezentuje. Podczas gdy jego kolega Kanye mocno kombinuje i szuka nowych dźwięków, Jay raczej woli klasyczne brzmienia.
Od początku do końca czuć, że jest to album hip-hopowy. Oczywiście widać, że
Hova dobrze zna grę i zmienia się razem z nią, ale o jakichś rewolucjach raczej nie
ma tu mowy. Wszystkiego na tym albumie jest po trochu – są śpiewane refreny Justina i Beyonce, ale mamy również mocne numery z ciężkim basem jak „F*ckwitchmeyouknowigotit”. Mimo że album nie miał wcześniej singli, to ewidentnie przynajmniej trzy numery będą pojawiać się na wszystkich listach przebojów – „Holy
Grail”, „Picasso Baby”, „Part II (On The Run)”. Mnie osobiście zniszczył kosmicznie rewelacyjny „Picasso Baby”.
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Mayer Hawthorne – Where Does This Door Go
Dawno temu, opisując pierwszy solowy album Mayera
„A Strange Arrangement” obiecałem, że będę opisywał
każdą następną płytę tego artysty. Obietnicę spełniam po
dziś dzień, opisałem drugi album: „How Do You Do”, a teraz przyszedł czas na trzeci twór pod nazwą „Where Does
This Door Go”. Mayer jak zwykle korzysta z wehikułu czasu
i podróżuje po najpiękniejszych czasach w historii muzyki.
Pachnie pięknym soulem, rhythm’n’bluesem z lat 60., który nakręca obecna praktycznie w każdym numerze świetna perkusja. Jak na każdym krążku mamy też utwory żywcem wyrwane z błyszczących dyskotek pamiętnych lat siedemdziesiątych, a jak dobrze wiecie – przy czymś
tak zaaranżowanym nie da się usiedzieć bez tupania nogą. „Where Does This Door
Go”, w porównaniu do poprzednich albumów, zyskało jeszcze epokę wczesnych
lat 80., dlatego słyszymy syntezatory połączone z przyjemnym funkiem. Sam twórca twierdzi, że chciał nagrać po prostu ładne numery, których przyjemnie się słucha i to stwierdzenie chyba najbardziej na świecie pasuje do całej twórczości Mayera
Hawthorne’a. Trzeba pamiętać, że „A Strange Arrangement” było nagrane dla zabawy, dla znajomych, a Mayer nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Płyta zaszokowała, była czymś megaświeżym i tego już nie da się powtórzyć. Teraz trzeba
tylko udoskonalać projekt odgrzewania muzyki z dawnych, cudownych lat. Dlatego piszę o udoskonalaniu, ponieważ ten album technicznie i wokalnie jest przepaścią między tym, co słyszeliśmy w dwóch poprzednich. Mayer odrobił lekcję jak
cholera, zaczął panować nad wokalem i słychać, że poświęcił się temu bezgranicznie. Po pierwszym przesłuchaniu byłem w ciężkim szoku, jak bardzo dobrze śpiewa ktoś, kto jeszcze 4 lata temu nagrał sobie coś dla żartów. Teraz to prawdziwy
wyrachowany wokalista, popisujący się swoimi umiejętnościami w każdym numerze. Nigdy nie brakowało mu dobrego smaku i czułego słuchu, ale dopiero teraz,
gdy dodał do tego technicznie dobry wokal, stał się prawdziwym artystą. Ten album sprawdza się wszędzie, pasuje na grilla ze znajomymi tak samo dobrze, jak
do samotnej przejażdżki samochodem, a dodatkowo gdy z trzech płyt stworzymy
playlistę, to udana impreza jest gwarantowana. Uwielbiam tego człowieka!
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Premiery DVD i Bluray

wrzesień 2013

Jan Urbanowicz
Ścigany
Jeden z najważniejszych filmów w historii kina
akcji. Harrison Ford i Tommy Lee Jones jako
uciekinier i tropiciel. Opowieść o człowieku,
który chce dowieść swojej niewinności, ale by
to zrobić musi uciekać. W pogoń za nim rusza
najlepszy z najlepszych. Kto nie widział tego
filmu powinien się wstydzić. Przypomnijcie sobie teraz cytat z „Kilera”!

Zakazane imperium – Sezon 3
Genialny serial, dziejący się w czasach prohibicji w USA. Rewelacyjny klimat ówczesnej gangsterki, pełen brutalności, brudu, intryg, polityki i pogoni za pieniądzem. Steve
Buscemi, Michael Shannon czy Kelly Macdonald – to tylko niektóre nazwiska zachęcające do obejrzenia. Dodać trzeba jeszcze, że
w produkcji serialu palce maczał sam Martin
Scorsese.
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Wielki Gatsby
Wielce oczekiwany film tego roku. Dla jednych arcydzieło, dla innych całkowita porażka.
Jednego nie można mu odmówić – wizualnie
wspaniały. Do tego dochodzi genialny Leo DiCaprio i rewelacyjne role drugoplanowe. Warto posiadać na półce, w domowej filmotece.
Nie zapomnijcie jednak w pobliżu trzymać egzemplarza książki, na podstawie której film
powstał.

Star Trek. W ciemność
Ten rok jest bogaty w blockbustery. Nowy
„Star Trek” jest jednym z nich i to w dodatku
udanym. Jeśli komuś spodobał się poprzedni film w reżyserii J.J. Abramsa, to jego kontynuacja nie powinna rozczarować. Mamy
tutaj akcję, humor i rewelacyjne efekty specjalne. Kino sci-fi z rodzaju „czysta rozrywka”.
Po takim filmie tego reżysera coraz mniej
boję się o to, co zrobi on z nowymi częściami
„Gwiezdnych wojen”.
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lubię to!

dave kerpen
Zaakceptuj to, czego nie możesz kontrolować: komentarze
w mediach społecznościowych to współczesne księgi skarg
i wniosków
Fragment książki

Pamiętasz książki skarg i wniosków lub skrzynki, do których można było wrzucić kartkę
ze swoimi uwagami? Wiele małych firm i restauracji wciąż z nich korzysta. Niezależnie od
tego, czy Twoja firma należy do grupy użytkowników, współcześnie przybrały one formę
publikacji na Facebooku, Twitterze, blogach i innych stronach internetowych. Dobra wiadomość dla klienta: dzisiejsza baza opinii jest najpotężniejsza w historii. Jeśli spotka Cię negatywne doświadczenie z jakąś firmą lub profesjonalistą, możesz wypełnić „kartę skarg
i wniosków” na smartfonie i od razu podzielić się nią nie tylko z setkami znajomych, lecz
także z kompletnie nieznanymi Ci osobami na całym świecie.
Rzecz jasna, gdy spojrzysz na to z punktu widzenia firmy, jest to przerażające. Specjaliści
od marketingu i public relations na całym świecie wpadają w podobne zdenerwowanie
jak wspomniany powyżej dyrektor generalny. Przez wiele lat zadaniem specjalistów od komunikacji społecznej było kontrolowanie sposobu postrzegania firmy przez publikę, tymczasem teraz byle dzieciak z kontem na Twitterze lub Facebooku może to wszystko zrujnować. Jeśli jednak jako marketingowiec zaakceptujesz fakt, że nie da się zapanować nad
negatywnymi komentarzami o Twojej firmie w internecie, możesz zacząć tworzyć plan reagowania na krytykę.
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Możesz próbować ją ignorować. Wciąż wiele korporacji nie potrafi przyjąć tego, że ludzie
mówią o nich negatywnie. Możesz próbować kasować negatywne komentarze. Na swojej stronie na Facebooku możesz kasować wszystko, co zechcesz, a Twoi prawnicy mogą
pisać listy do wszystkich publikujących w sieci, którzy pozwalają na pojawianie się negatywnych komentarzy o Tobie, aby je bezwzględnie usunęli.
Prawda jest jednak taka, że nie da się powstrzymać ludzi przed pisaniem negatywnych
postów o Twojej firmie, niezależnie od tego, czy masz profil na Facebooku, czy nie. Dlaczego więc zamiast tego unikać, nie miałbyś zaakceptować negatywnych informacji
zwrotnych, komentarzy i opinii? Jeśli jesteś dyrektorem generalnym podobnym do tego
z przykładu na początku rozdziału, ten pomysł może wydawać Ci się radykalny i potencjalnie szkodliwy, ale weź głęboki oddech i zbierz siły.

Reguła „nic nie kasować”
Reguła „nic nie kasować” (NNK) mówi, że jeśli komentarz nie jest obsceniczny, bluźnierczy,
fanatyczny lub zdradzający czyjeś osobiste i prywatne informacje, to nigdy go nie kasuj
z profilu. Najłatwiej zilustrować regułę NNK, demonstrując najpierw scenariusz, w którym
nie zostaje zachowana.
Jan Klient napisał na stronie facebookowej firmy Maniacy Kontroli Sp. z o.o.: „Właśnie dostałem rachunek o 100 zł wyższy, niż się spodziewałem. Jesteście do niczego!”. Zdenerwowany dyrektor naczelny stwierdził, że trzeba skasować ten komentarz, zanim ktoś go zobaczy, i tak też niezwłocznie zrobiono. Jan Klient zalogował się nieco później tego dnia
i zorientował się, że jego komentarz został usunięty. Wściekł się, że firma cenzuruje jego
skargi i w odpowiedzi założył grupę na Facebooku o nazwie „Nienawidzę Maniaków Kontroli Sp. z o.o.! Bojkotować ich!”. Prócz tego umieścił na YouTube film, na którym śpiewa
piosenkę o swojej nienawiści do firmy i szczegółach negatywnego doświadczenia, oraz
zainicjował nowy oznaczony znakiem # trend na Twitterze: #maniacykontrolisadoniczego.
Okazało się, że Jan Klient był kapitanem drużyny futbolowej w swojej szkole i wokalistą
popularnej w mieście kapeli rockowej. W ciągu 24 godzin tysiące ludzi zamieściło negatywne komentarze na ścianie profilu Maniaków Kontroli, a co gorsza, konsumenci zaczęli
rezygnować z zamówień i sprzedaż znacznie się zmniejszyła.
To, rzecz jasna, przykład dramatycznego scenariusza, który niekoniecznie jest najbardziej
prawdopodobny, ale czy warto ryzykować? (Pamiętasz historię filmu United Breaks Guitar
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z poprzedniego rozdziału?). Chcę powiedzieć, że skasowanie czyjegoś komentarza jest
jak powiedzenie mu w twarz: „odwal się”. To tak, jakby ktoś dał Ci kartę ze swoimi uwagami, a Ty przeczytałbyś ją, a następnie podarł na jego oczach. Nie zrobiłbyś tego, prawda?
Internet dodatkowo jest nieskończony. Każdy, kto czuje się oszukany lub niewysłuchany,
może wylać swe żale w dowolnym innym miejscu, gdzie znajdzie chętniejszych słuchaczy
(i być może bardziej przychylnych) niż na profilu firmy.

Brak jakiejkolwiek reakcji to także reakcja
Po kasowaniu negatywnych komentarzy drugim rodzajem nerwowej reakcji niektórych
szefów jest jej brak. Myślą oni: „Może jak zignorujemy problem, to zniknie” albo: „Nie możemy uwiarygodnić tej sprawy, gdyż mogłaby doprowadzić do kolejnych negatywnych
komentarzy klientów”.
Jeśli skasowanie komentarza jest równoważne podarciu przed klientem jego karty uwag,
to ignorowanie negatywnego komentarza jest jak powiedzenie dzwoniącemu klientowi,
żeby zaczekał, włączenie sygnału zajętości linii i wrócenie do swoich spraw. Nie jest to aż
tak złe, jak odłożenie słuchawki, lecz klient i tak odniesie wrażenie, że masz go w nosie. Co
gorsza, takie wrażenie będzie miał każdy, kto zobaczy jego komentarz i Wasz brak reakcji. Ignorowanie daje bardzo wyraźnie do zrozumienia, że opinia klienta nie ma dla Ciebie
znaczenia. Taki przekaz jest niebezpieczny, gdy trafi do aktualnych i potencjalnych klientów, a także do ogólnej publiki, w której wiele osób tak właśnie zinterpretuje brak reakcji.
Nie chcesz pogarszać sprawy, co więc masz zrobić?

Rozwiązanie: szybka publiczna odpowiedź i przejście na
kontakt prywatny
We wspomnianej powyżej sytuacji Jan Klient żądał wyjaśnienia domniemanej stuzłotowej
rozbieżności na rachunku. Co sądzisz o następującej reakcji?
Najpierw jeden z przedstawicieli firmy publicznie pisze: „Panie Janie, przykro mi z powodu tego problemu. Przeczytaj proszę wysłaną przez nas prywatną wiadomość z propozycją rozwiązania”. Natychmiast po tym poście zostaje wysłana wiadomość bezpośrednio
do Jana: „Panie Janie, przykro nam, że spotkało Pana niemiłe doświadczenie. Proszę przesłać informacje o swoim koncie na adres troszczymysie@maniacykontrolispzoo.com, a my
postaramy się jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę”.
Poprzez szybką publiczną reakcję nie tylko odpowiadasz na czyjeś skargi lub obawy, lecz
także wysyłasz w świat przekaz, że Twoja firma słucha klientów i bezzwłocznie rozwiązu-
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je problemy. Natomiast przejście na kontakt prywatny pozwala uniknąć publicznych przepychanek, które nie pomogą żadnej ze stron i przedłużają negatywną sytuację. Odnoś się
do klientów po imieniu, gdy ich przepraszasz, ponieważ dzięki temu czują się bardziej wysłuchani i zrozumiani. Wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Nawet najbardziej
rozwścieczony klient zauważy szczerość i szybko Ci wybaczy, ale tylko wtedy, gdy przeprosisz i jak najszybciej rozwiążesz problem.
W zależności od wielkości firmy musisz zapewnić odpowiednią liczbę własnych lub wynajmowanych pracowników, którzy poradzą sobie z odpowiednio szybkim reagowaniem na
skargi. Przypuszczalnie masz już pewne wyobrażenie o przeciętnej liczbie otrzymywanych
zażaleń, opierające się być może na owych tradycyjnych kartach uwag. Oczywiście, karty zazwyczaj były kierowane do odpowiedniego wydziału, który je czytał, pisał odpowiedź
i wysyłał ją tydzień później. W świecie internetowym wszystko przebiega znacznie szybciej.
Wejdź w skórę konsumenta. Gdybyś miał jakąś skargę lub pytanie, jak szybko chciałbyś
uzyskać odpowiedź? Oczywiście, najlepiej od razu, dlatego powinieneś niezwłocznie odpowiadać swoim klientom. Praktyczna reguła jest taka, żebyś dysponował takimi zasobami
ludzkimi, aby zareagować na negatywne komentarze w ciągu 24 godzin lub szybciej. Nawet jeśli natychmiastowa reakcja będzie brzmiała: „Przykro mi. Przyjrzymy się tej sprawie
i wyślemy Panu prywatną wiadomość w ciągu 72 godzin”, to dajesz klientowi do zrozumienia, że Ci zależy i że zamierzasz naprawić problem tak szybko, jak potrafisz. Koniec końców,
wściekły klient jest taki, jak każdy z nas: chce się poczuć wysłuchany i zrozumiany.
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książki Tylko e-Booki
Katarzyna Woźniak
Hydra pamiątek

Cena: 7 zł
Do pobrania: RW2010

Nowe miasto, nowa miłość, nowa przygoda. Historia jednej podróży, która staje się opowieścią o miłości i spełnianiu marzeń. Czy pracownica banku może
przeobrazić się w artystkę, czarującą słuchaczy głosem i grą na gitarze? Czy pełna kompleksów kobieta może rozkochać w sobie mężczyznę odważnie podążającego za swymi pragnieniami? Czy Polka i Węgier odnajdą w Amsterdamie wspólne szczęście i drogę do swoich serc? Czy można zapomnieć o bagażu
przeszłości, który dźwigamy jak niechciany garb? Czy potrafimy wystawić za drzwi walizki wyuczonych zasad i narzuconych priorytetów, które nie pozwalają nam iść od przodu?

Peter Heller
Gwiazdozbiór psa

Cena: 7,99 euro
Do pobrania: iTunes

Hig przeżył epidemię grypy, która niemal doszczętnie wytrzebiła ludzkość. On sam
stracił żonę i przyjaciół. Teraz mieszka w hangarze na małym opuszczonym lotnisku
wraz z psem i jedynym sąsiadem – mizantropem, który nie rozstaje się z bronią.
W swojej cessnie 182 z 1956 roku Hig zabezpiecza strefę ochronną lotniska, a od
czasu do czasu wymyka się w góry, by łowić ryby i udawać przed samym sobą, że
wszystko jest jak dawniej. Kiedy jednak w pokładowym radiu natrafia na transmisję z innego lotniska, budzi się w nim skrywana głęboko nadzieja, że gdzieś istnieje inne, lepsze życie, podobne do tego, które utracił. Ryzykując wszystko, Hig wyrusza na wyprawę tam, skąd nie będzie już mógł powrócić,
nie tankując: kieruje się do źródła zaszumionego sygnału radiowego. To, co go czeka i z czym musi się zmierzyć,
jest zarazem i lepsze, i gorsze od czegokolwiek, czego mógł się spodziewać.
„Gwiazdozbiór Psa” to porywająca i wzruszająca, tyleż zabawna, co przejmująco smutna opowieść o człowieku,
który wiedzie życie w ziejącym pustką, przepełnionym poczuciem straty świecie; opowieść o tym, czym gotów
jest zaryzykować, by wbrew wszystkiemu odzyskać więź z innymi, miłość i pełnię człowieczeństwa.
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Maria Ulatowska
Kamienica przy Kruczej

Cena: 19,62 zł
Do pobrania: Empik

Krucza 46 – wspólny adres, od którego zaczyna się każda historia w tej książce.
Dzieje zwykłych ludzi na tle czasów, w których przyszło im żyć. Losy mieszkańców
pewnej warszawskiej kamienicy od roku 1937 do końca XX wieku. Tosię i Piotra wiele
dzieliło, ale łączył adres, który w ich świadomości został na zawsze. Przedzierając się
przez wojnę, okupację, powstanie, lata powojenne i wszystkie przemiany dziejowe,
starali się zwyciężać okropności dnia codziennego. Miłość, trudne wybory, rozstania, walka o przetrwanie i o zachowanie własnej tożsamości – szukali własnego szczęścia bez względu na wszystko. I najważniejsze – z optymizmem, dzięki któremu wszystko może się udać. A czasami… uda się coś, o czym nie śmiało się nawet marzyć.
Maria Ulatowska mieszka w Warszawie i – jak sama przyznaje – urodziła się w ubiegłym wieku. Kocha książki oraz
przyrodę, zwierzęta i muzykę klasyczną. Na co dzień specjalistka od prawa dewizowego, dopiero na emeryturze
znalazła trochę czasu i zrealizowała swoje marzenie – napisała książkę. Na swoim koncie ma już cztery bestsellerowe powieści: „Sosnowe dziedzictwo”, „Pensjonat Sosnówka”, „Domek nad morzem” i „Przypadki pani Eustaszyny”. Pisanie książek jest dla niej niesamowitą przygodą. Snuciem opowieści – tych z życia i tych wymyślonych.

E.M. Thorhall
Zamek Laghortów

Cena: 7zł
Do pobrania: RW2010

Ostrzegamy czytelników: ta opowieść wciąga i pochłania. Nie będziecie się mogli doczekać ostatniej strony, a potem będziecie żałować, że to już koniec.
Akcja, turnieje, dworskie obyczaje, intrygi, zjawy, dziwne istoty, rodzące się uczucie, humor, barwny język, plastyczne opisy – to wszystko znajdziemy w pierwszym
tomie powieści E.M. Thorhall.
Młodziutka Kyla, uciekając przed niechcianym ślubem, trafia pod opiekę Sir Eryka i jego żony Lady Lyanny. Poznaje
zamek, jego mieszkańców, nawiązuje przyjaźnie, uczy się fechtunku, odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu. Wiele się wokół niej dzieje. Wszyscy zdają się lubić i akceptować jasnowłosą podopieczną Laghortów, prócz jednej osoby: ponurego, opryskliwego Morhta. Ten pochodzący z Varthenu surowy i oschły dowódca najemników z jakiegoś
powodu od samego początku nie znosi dziewczyny i nie zamierza jej pobłażać. Panna drażni go, irytuje i wzbudza
niezrozumiały dla niego samego gniew. Kyla znosi jego zachowanie do czasu…
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Żeberka

z miodem i jabłkami
Małgorzata Łada
• 1,5 kg żeberek wieprzowych
• 3-4 kwaśne jabłka (reneta , bojken)
• 3-4 łyżki oleju do pieczenia
marynata do żeberek :
• 3-4 większe ząbki czosnku
• 1 -2 łyżeczki sosu sojowego ciemnego
• po 1/2 łyżeczki imbiru mielonego
i słodkiej papryki
• 1/4 łyżeczki pieprzu cayenne lub
ostrej papryki
• 1-2 łyżki stołowe miodu (jeżeli jest
płynny to co najmniej 2)
• 4 łyżki oleju
• 1 łyżka dobrego keczupu
• sól, odrobina cukru
• 2-3 łyżki zimnej wody

Żeberka umyć i podzielić na paski. Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę. Do miseczki włożyć wszystkie
składniki marynaty i dokładnie wymieszać. Żeberka posmarować marynatą i odstawić na kilka godzin (najlepiej na noc) w chłodne miejsce. Piekarnik rozgrzać do temperatury 170-180 st wstawić brytfankę z z olejem do piekarnika żeby olej się dobrze podgrzał, wyłożyć na gorący olej żeberka i przyrumienić z obu
stron, podlać wodą i piec około 20 - 30 min. Jabłka umyć i podzielić na ósemki, usunąć gniazda nasienne nie obierać, dodać do żeberek i piec jeszcze około 20- 30 min (aż żeberka będą miękkie). W czasie pieczenia
żeberka przewracać, żeby piekły się równomiernie. Podawać z ziemniakami z wody lub opiekanymi oraz
z surówkami. Żeberka z tą marynatą mogą być też pieczone na grillu.
Smacznego!

