/

ISSN 2082-3630

/

www.imagazine.pl

WOJNA BRANDÓW

fot. Antonio Iacobelli

6/2014 (42)

IOS 8 / IPHONE XL / WD EX4 / ELGATO / OTTERBOX SYMMETRY / KENSINGTON CONTOUR
ROLLER / BANG&OLUFSEN BEOLAB 14 / REEDER 2 / Z THE GAME / GODZILLA

/ OKIEM PEJOTA /

3

NIE MYŚL O NICZYM

PO PROSTU JEDŹ

ALFA ROMEO GIULIETTA
49 300 ZŁ W MIKROKREDYCIE 0%
Z MIESIĘCZNĄ RATĄ TYLKO 834 ZŁ

JUŻ OD

ALFA ROMEO MiTo
28 900 ZŁ W MIKROKREDYCIE 0%
Z MIESIĘCZNĄ RATĄ TYLKO 834 ZŁ

JUŻ OD

/ SPIS TREŚCI /

5

SPIS TREŚCI

20

Aktualności
12 Aktualności

Temat miesiąca
19 Wojna brandów - badanie zaangażowania w reklamę
/ Dominik Łada
20 Wojna brandów / Tomasz Soluch

Felietony
27 Google, no co Ty?! Czyli dlaczego więcej znaczy
mniej… / Paweł Luty

64

30 Bo sprzęt Apple jest dla snobów i do tego strasznie
drogi / Kinga Ochendowska
35 #lifehacker - Jak nie dać się nabić w internet? /
Kinga Ochendowska
40 Nadchodzi pokolenie „inteligentnych danych” /
Łukasz Mirocha
43 Czego nie może deweloper

/ Gracjan Pietras

47 iOS 8 – multitasking w stylu Windows
Wojtek Pietrusiewicz

/ 		

53 iPhone XL / Paweł Hać
56 Mała rozprawa o dużym iPhonie / Michał Zieliński

Productivity

88

59 Jak podchodzić do zarządzania projektami na
iUrządzeniach? / Michał Śliwiński

Sprzęt
64 Głośniki Bang & Olufsen BeoLab 14 w kinie
domowym / Jan Urbanowicz
68 Philips In.Sight M120 / Norbert Cała
72 Creative T4 Wireless / Jarosław Cała
76 Bluelounge – Pojemnik na kable CableBin /
Norbert Cała
79 WD EX4 NAS dla Macusera / Wojtek Pietrusiewicz
84 Kensington Contour Roller / Paweł Hać
88 Elgato eyetv go / Paweł Hać
92 Otterbox Symmetry / Paweł Hać
94 Elgato Smart Key / Paweł Hać

94

/ SPIS TREŚCI /

6

Programy

113

99 Gry i programy z App Store / Norbert Cała
104 Pieniądze na nowe aplikacje, czyli jak się opanować
		/ Kamil Dyrtkowski
107 HideIPVPN i SmartDNS – internet bez granic /
		Wojtek Pietrusiewicz
113 FruitJuice / Maciej Skrzypczak
116 Reeder 2 dla Mac / Wojtek Pietrusiewicz

Gry
120 Z the game / Krzysztof Morawski

120

Porady
125 Zapiski serwisanta / Jarosław Cała
128 Porządki / Maciej Skrzypczak

Film
130 Niesamowity Spider-Man 2 / Jan Urbanowicz
135 Godzilla / Jan Urbanowicz
138 Perły z lamusa - Wielki wyścig / Jan Urbanowicz
140 Premiery DVD i Bluray / Jan Urbanowicz

Muzyka

130

143 Cała muzyka / Jarosław Cała

Makowa kuchnia
146 Sznycle z piersi z indyka / Małgorzata Łada

146

135

/ WSTĘPNIAK /

8
Norbert Cała:
Moje dziecko zdecydowanie lepiej
reaguje na mój głos z kamery niż komunikat wypowiedziany bezpośrednio do niego.

Kinga Ochendowska:
Na lekcjach matematyki nauczono mnie podstawowych rachunków,
z których wynika, że biednych nie
stać na tanie rzeczy.

Gdy czytacie nowy numer iMagazine, jest jeszcze przed rozpoczęciem WWDC 2014. Czego możemy się na nim spodziewać? Teoretycznie WWDC to konferencja dla deweloperów dotycząca oprogramowania, ale w przeszłości zdarzało się, że odbywały się na niej
również premiery nowego sprzętu. Oczekiwania są spore, mocno
podgrzewane przez „internet” i fanów. Fani są najsilniejszą stroną
Apple. Wierni od lat i cierpliwi. Są też wyjątkowi pod względem swojego zaangażowania, co świetnie pokazuje pierwsze na świecie ba-

Paweł Hać:
Nowa linia etui firmy Otterbox łączy zalety większych i bardziej pancernych obudów z lekkością i niewielkimi gabarytami delikatniejszych
futerałów.

Wojtek Pietrusiewicz:

danie, które przeprowadził Instytut Analizy Sensorycznej przy naszej

Uważam, że autor ma pełne pra-

współpracy i wsparciu firmy Creative. Jestem niesamowicie szczęśli-

wo żądać pieniędzy za tak duże uak-

wy, że takie badanie, o takim zakresie, jeszcze raz powiem – pierw-

tualnienie. Pierwsza wersja pojawiła

sze na świecie, było zorganizowane w Polsce przy naszym udzia-

się w Mac App Store w 2011 roku, jeśli

le. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zdecydowali się wziąć w nim

mnie pamięć nie myli, i po takim czasie

udział. Wyniki badania, w pewnych zakresach dosyć niespodziewa-

z ogromną chęcią wyłożę cokolwiek autor sobie zażyczy, bo

ne, możecie zobaczyć w najnowszym wydaniu iMagazine.

wiem, że jest tego warta.

Co więcej? Tradycyjnie dużo ciekawego sprzętu i oprogramowania
– m.in. dizajnerskie pokrowce od Otterbox, kubeł od Bluelounge,

twitter.com/imagazinepl

torba Kensingtona, tuner Elgato, głośnik Creative, dysk sieciowy od
WD, HideIPVPN, porady od mBazaar.pl…

facebook.com/iMagazinePL
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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.

Office dla Mac 2011
Nadal
na czasie.

ü
ü
ü
ü
ü

Doskonale zsynchronizowany z pakietem Office dla komputerów PC
Gotowe szablony do tworzenia biuletynów, broszur i dokumentów
Obsługa makr Visual Basic
Zintegrowane narzędzia poczty i kalendarza
Edycja zdjęć w PowerPhoto 2011
Home&
Student

Home&
Business

Word 2011

ü

ü

Power Point 2011

ü

ü

Exel 2011

ü

ü

Poznaj moje idee w sposób jasny i przejrzysty

Twórz i dziel się z innymi imponującymi prezentacjami

Analizuj, organizuj i zarządzaj swoimi danymi

Outlook 2011

ü

W jednej aplikacji maile, kalendarz, kontakty i zadania

Wsparcie techniczne

90 Dni

1 Rok

Więcej na: www.officedlamac.pl
Gdzie kupić: http://officedlamac.pl/kontakt/
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APPLE POTWIERDZA ZAKUP BEATS
ZA 3 MILIARDY DOLARÓW

28 maja Apple potwierdziło zakup Beats Music oraz Beats Electronics za łączną
kwotę 3 miliardów dolarów. Przejęcie było spekulowane od jakiegoś czasu, a finalizacja
odbędzie się z czwartym kwartale finansowym 2014 roku.

Beats to firma zajmująca się produkcją szalenie popularnych słuchawek oraz obsługą serwisu
streamingowego Beats Music. Te pierwsze od dawna są dostępne w Apple Store i zdają się być odpowiednikiem Apple na swoim rynku. Beats Music to z kolei konkurencja dla Spotify czy WiMP,
jednak, na razie, nie powtórzyła sukcesu słuchawek z tym samym logo.
Oficjalnie Tim Cook nie zdradził powodu zakupu firmy. Wcześniej mówiono o pomocy przy projektowaniu iWatcha, dodawaniu słuchawek Beats do iPhone’ów czy „wchłonięciu” Jimmy’ego Iovine’a do zespołu szefów Apple. W swoim liście do pracowników Cook przypomina, że muzyka była
od dawna w DNA Apple, a produkty Beats pozwolą pokazać to przywiązanie w portfolio firmy.
Wspomniał również o współpracy przy rozszerzaniu ekosystemu Apple.

12
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KEYNOTE WWDC
BĘDZIE TRANSMITOWANY NA ŻYWO
Do oczekiwanego przez
wszystkich WWDC zostało
już tylko kilka dni. Już
dziś wiemy, że transmisję
z keynote’u Apple
będziemy mogli oglądać
na żywo.

W czasie tego wydarzenia usłyszymy najprawdopodobniej o nadchodzących systemach
– iOS 8 i OS X 10.10. Być może zobaczymy również nowe sprzęty. W każdym razie Apple
zapowiada coś ekscytującego.
Transmisję na żywo z keynote’u Apple będziemy mogli obejrzeć pod adresem.
Minimalne wymagania do oglądania to:
• Safari 4 na OS X 10.6,
• Safari na iOS 4.2,
• QuickTime 7 na Windows,
• Apple TV drugiej lub trzeciej generacji z oprogramowaniem 5.0.2
Stream rozpocznie się o 19:00 naszego czasu. Ale jeśli w poniedziałek będziecie akurat w Warszawie, to zarezerwujcie sobie więcej czasu… na naszej wspólnej imprezie w klubie Chwila – startujemy o godzinie 18.00 – będzie masa atrakcji, niespodzianek i fajnych i drogich nagród do wygrania!

13
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NOWY SKLEP W POZNANIU – JABŁKA ADAMA
Ciekawa sprawa –
pojawia się nowy sklep
w Poznaniu z Macami
i… pierwsi piszą o nim
na Cult of Mac. Promocja
świetna, jest czego, bo
sklep wygląda zjawiskowo
i wyłamuje się sterylnoaptecznej stylistyce
tradycyjnych APR-ów.
Mówimy tutaj o Jabłkach
Adama.
t
Odezwaliśmy się do założyciela, Adama Łukowskiego, aby krótko powiedział nam, skąd
pomysł:
Jabłka Adama to nowy punkt na macowej mapie Poznania. Po 15 latach spędzonych
w małych pomieszczeniach na uboczu zdecydowaliśmy się przenieść do bardziej reprezentacyjnego miejsca w samym centrum Poznania. Chcieliśmy uniknąć powszechnie powielanej, sterylnej stylistyki Apple, zleciliśmy więc firmie mode:lina architekci przygotowanie projektu, który wyróżni nas na tle innych firm innowacyjnością i oryginalnością,
bardziej kojarzący się z targiem owocowo-warzywnym, ekologią, uzupełniony o elementy nowoczesne i stylowe. Takie połączenie dało bardzo ciekawy efekt przejrzystości,
komfortu i przytulności, pozwoliło też na doskonałą ekspozycję sprzętu.
Jabłka Adama to punkt, w którym możesz swoje jabłuszkowe produkty naprawić, sprzedać, a także kupić sprzęt i nowy, i używany. Zawsze z gwarancją, po sam ogonek.
Tak że jeśli mieszkacie w Poznaniu albo macie blisko do stolicy Wielkopolski, zajrzyjcie na
Ogrodową 14.

14
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APPLE UDOSTĘPNIA OS X 10.9.3
Apple publicznie udostępniło testowaną przed deweloperów od
tygodni aktualizację swojego systemu dla komputerów Mac –
OS X. Jest to drobna poprawka, na której najbardziej skorzystają
posiadacze MacBooków Pro z wyświetlaczami Retina.
To właśnie oni zauważą różnicę przy korzystaniu z ekranów 4K. Pozostałe zmiany dotyczą już wszystkich: dodano możliwość synchronizacji kontaktów i kalendarzy z urządzeniami iOS przez kabel USB,
usprawniono połączenia VPN oraz dodano nowe Safari 7.0.4, iTunes
11.2.2 oraz uaktualniono zgodność z plikami RAW (5.05).

ODNOWIONE IPADY W POLSKIM APPLE STORE
Okazuje się, że już można zamawiać odnowione iPady. Na ten moment można wybierać
ze wszystkich modeli dostępnych w sprzedaży, poza iPadem mini z ekranem Retina. Kupując odnowionego iPada można zaoszczędzić od
14% do 31% – zależy od wybranego modelu.
Taki tablet ma 12-miesięczną gwarancję Apple, a ni-

Pomimo że Apple Store trafił do Polski
jakiś czas temu, to ciągle brakuje mu
kilku ciekawych pozycji, które znajdziemy,
na przykład, w amerykańskim sklepie.
Brakowało chociażby odświeżonych
sprzętów. Aż do teraz.

ska cena bierze się z jego pochodzenia. Jest to
sprzęt oddany przez poprzedniego właściciela, następnie doprowadzony przez Apple do stanu pu-

Pozostaje czekać, aż odnowione komputery trafią

dełkowego i zapakowany w zastępczy karton (biały

do Apple Store – tam oszczędność będzie jeszcze

z napisem iPad). Naszym zdaniem oferta jest na-

bardziej widoczna. Kiedyś takie Maki były dostęp-

prawdę interesująca.

ne, jednak z jakiegoś powodu zniknęły.
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NAD D 7050 ZE SPOTIFY CONNECT
O świetnym wzmacniaczu NAD D7050
pisaliśmy w grudniowym iMagazine. Dostał
on od nas ocenę 6/6. Gra świetnie. Wygląda
genialnie. Ma też wbudowaną obsługę AirPlay.
Teraz inżynierowie NAD dodali do niego
również obsługę Spotify Connect.
Użytkownicy D7050, którzy chcieliby
korzystać ze Spotify Connect, muszą mieć
aktywne konto Spotify Premium. Ponadto
należy zaktualizować oprogramowanie
wzmacniacza D7050 do wersji 1.62.
Aktualizację można pobrać ze strony
internetowej NAD.

NOWE APLIKACJE GOOGLE
DO EDYCJI DOKUMENTÓW
Google wprowadził aktualizację swojej aplikacji do
zarządzania Google Drive. Niestety aktualizacja ogranicza
jej funkcjonalność, tzn. już nie możemy w niej edytować
naszych dokumentów, tylko przeglądać zawartość. Do edycji
zostały stworzone zupełnie nowe, niezależne aplikacje –
Google Docs i Google Sheets.

Niestety to zła droga.
Google, źle to robisz. Teraz
jak trzeba wyjść z aplikacji,
aby edytować dokument,
to większość będzie wolała
prawdopodobnie korzystać
np. z iWork lub Office.

/ AKTUALNOŚCI /
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IPAD MINI RETINA C…
Xiaomi, firma nazywana przez
niektórych „chińskim Apple”, ze
względu na podobno świetnej
jakości i ładnego dizajnu
produkty, zaprezentował swój
pierwszy tablet – MiPad.
„Co Ci przypomina… widok
znajomy ten?”.
Ciekawe kiedy odezwą się do nich prawnicy Apple i… czy coś wskórają. Ekran Retina 7,9" – dokładnie takiej
samej rozdzielczości i proporcji. Założę się, że jest to nawet ten sam ekran co w iPadzie (jak to ma miejsce
w wielu tabletach androidowych w rozmiarze 9,7"). Ikony dziwnie podobne. Tylko te kolory… ale też jakoś
znajome, podobne do kolorów w iPhone 5c. Cena oczywiście niższa – zaczynająca się od 240 dolarów.

IFTTT OD TERAZ NA PLATFORMIE
PARROT FLOWER POWER
Pamiętacie Parrot Flower Power,
którego testowaliśmy w marcowym
iMagazine? Z okazji udostępnienia
API dla Parrot Flower Power, Parrot
ogłosił nowe partnerstwo z IFTTT,
serwisem umożliwiającym prostą
automatyzację różnego rodzaju działań
za pośrednictwem sieci.
Dzięki temu będziemy mogli stworzyć własne aplikacje i alarmy – rośliny będą mogły np. wysyłać
nam maile, SMS-y czy zadzwonić… Co się z tym światem porobiło…

Internet

w kieszeni
Przenośny router bezprzewodowy
z wbudowanym modemem 3G

M5350

2000mAh

Przenośny router z wbudowanym modemem 3G M5350

4-5 godzin

Mobilne routery TP-LINK z wbudowanym akumulatorem oraz modemem 3G łatwo i szybko udostępnią łącze internetowe większej
liczbie urządzeń. Po załadowaniu karty SIM od operatora router zapewnia dostęp do Internetu niemal w każdych warunkach – w domu,
szkole, pracy, w pociągu i samochodzie, nawet na wakacjach. Dodatkowo czytnik kart micro SD (do 32 GB) umożliwia wykorzystanie
routera jako przenośnego magazynu danych. Mobilne routery TP-LINK to oryginalny design, miniaturowe rozmiary, niewielka waga
i wiele godzin pracy bez zasilania. Internet w kieszeni. Gdziekolwiek jesteś. Na wszystkich urządzeniach.

w w w.t p - li n k .com .p l
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WOJNA
BRANDÓW
BADANIE ZAANGAŻOWANIA W REKLAMĘ

DOMINIK ŁADA

Prezentujemy Wam wyniki pierwszego na świecie badania identyfikacji z marką Apple,
przeprowadzonego przez Instytut Analizy Sensorycznej z Warszawy. Kiedy dwa miesiące
temu Instytut zgłosił się do mnie z propozycją przeprowadzenia takiego badania, nie
wahałem się ani chwili. Sam byłem bardzo ciekawy wyników! Czy potwierdzą opinie
krążące na temat „fanbojstwa” macuserów? Czy to prawda, że inaczej reagujemy na
reklamy niż pozostali ludzie? Jakie mamy reakcje? Sam zdecydowałem się również
wziąć udział w badaniu – siedząc przed komputerem, w wyizolowanym od odgłosów
pomieszczeniu, podłączony do niezliczonej liczby sensorów i obserwowany przez kamery
zdałem sobie sprawę, jak emocjonalnie reaguję na treści, które oglądam. Było to bardzo
ciekawe przeżycie. A jak wypadła grupa kontrolna? Warto przeczytać.

19
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WOJNA BRANDÓW
TOMASZ SOLUCH

Coca-Cola czy Pepsi? Audi czy BMW? Twitter czy Facebook? McDonald’s czy Burger
King? Każdego dnia tysiące konsumentów spiera się o to, która marka jest lepsza, bardziej
ekskluzywna, innowacyjna, przyjazna klientom czy po prostu bardziej cool.

Jak się okazuje, na rynku napojów słodzonych Coca-Cola i Pepsi walczą ze sobą nieprzerwanie od początków ubiegłego stulecia. Nikogo nie dziwią już reklamy, w których jedna firma
wyśmiewa produkt tej drugiej. W końcu nic tak nie napędza sprzedaży, jak śmieszna czy kontrowersyjna reklama. Konkurencja jednak nie śpi i potrafi zmobilizować się w bardzo krótkim
czasie, dostarczając mediom reklamę stanowiącą bezpośrednią odpowiedź na „zaczepkę” konkurenta. Ostatnimi czasy podobne walki mają miejsce na polskim rynku dostawców internetu
mobilnego – co blok reklamowy Basia przepakowuje walizki i przechodzi z jednej sieci komórkowej do drugiej…
Od kilku lat można zaobserwować olbrzymią rywalizację o konsumenta w branży sprzętów
elektronicznych, a dokładniej telefonii komórkowej. Główna walka o pierwsze miejsce na podium toczy się pomiędzy producentami najnowszych gadżetów elektronicznych z Kalifornii
i Korei. Kto wie, czy jedni odnieśliby taki sukces bez drugich? Każda marka nakręca do działania
drugą. Ale czy na pewno ich rywalizację można nazwać walką? Niekoniecznie. Zdecydowanie
częściej Samsung podważa wartość nowych reklam, produktów czy śmieje się z przywar zwolenników marki Apple. Ponadto obie firmy dedykują swoje produkty jednak trochę innej grupie
konsumentów. Jak wynika z wielu badań, a także tych ostatnio przeprowadzonych przez Instytut Analizy Sensorycznej (ISA − Institute of Sensory Analysis), Apple’owców (czyli osób posiadających produkty marki Apple) pociągają urządzenia, które odzwierciedlają ich osobowość, są
silnie spersonalizowane i odróżniają się od otoczenia. Zależy im, aby produkty odzwierciedlały
„najlepszą klasę”, m.in. poprzez nowoczesny design. Natomiast użytkownicy produktów firmy
Samsung zwracają w pierwszej kolejności uwagę na parametry techniczne produktu. Poszukują
przede wszystkim urządzeń, które będą wydajne. Dodatkową cechą, na którą zwracają uwagę,
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jest wytrzymałość produktu. Zbliża się kolejna premiera najnowszego modelu iPhone’a – czy
będziemy świadkami kolejnej globalnej rywalizacji? Tym razem do bitwy może stanąć po jednej
stronie Samsung Galaxy S5, a po drugiej iPhone 6.

Identyfikacja z marką
Jak bardzo użytkownik telefonu danej marki jest do niej przywiązany? Jak się okazuje,
Samsungowcy zdecydowanie częściej deklarują możliwość zmiany telefonu na produkty marki Apple. Natomiast Apple’owcy dosyć niechętnie zamieniliby swojego iPhone’a na
urządzenie innej marki. Wynik ten wskazuje na silniejszą identyfikację z marką wśród
Apple’owców.
Nie tylko deklaracje świadczą o silniejszej identyfikacji z marką przez Apple’owców. W ostatnim miesiącu ISA przeprowadził badanie naukowe odnoszące się to tego tematu. Sprawdzono, jak mężczyźni posiadający produkty marki Apple reagują na materiały reklamowe promujące markę Samsung i na odwrót. Określono przede wszystkim emocje wywoływane
w poszczególnych momentach reklamy. Wskazano także elementy przyciągające i odwracające uwagę oglądającego spoty reklamowe. Do udziału w badaniu, w którego realizację nie
były zaangażowane firmy Apple i Samsung, zaproszono czytelników iMagazine i Android Magazine, posiadających wyłącznie produkty swojej ulubionej marki. Z uwagi na naukowy charakter badania zastosowano urządzenia światowej klasy, stosowane na uczelniach, a także w szpitalach i instytutach w Polsce i za granicą. Jednym z takich urządzeń był Eye Tracker,
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umożliwiający śledzenie ruchów gałek ocznych.
Posłużyło ono do zaobserwowania tego, co
przyciąga wzrok badanych. Coraz częściej w badaniach materiałów reklamowych stosuje się tę
metodę, ponieważ dostarcza ona konkretnych
wskazówek na temat tego, czego warto unikać w przekazie wizualnym, a co może pomóc
i zwiększyć skuteczność jej oddziaływania. Nasze oko może zobaczyć wiele elementów w bardzo krótkim czasie, jednak tylko część z nich zapisuje się w naszej pamięci.
W celu sprawdzenia rzeczywistego zaangażowania widza zastosowano galwanometr (GSR
– Galvanic Skin Response). Urządzenie bazuje
na mikrozmianach w oporze elektrycznym skóry, które zależą od stopnia jej nawilżenia. Odczytanie tej właściwości w czasie emisji materiału reklamowego pozwala ocenić, jak silnie
badany przeżywa to, co widzi na ekranie telewizora. Jak wszyscy dobrze wiemy z własnego
doświadczenia, w czasie silnych przeżyć emocjonalnych nasze ciało wydziela pot.
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Kolejną aparaturą użytą w badaniu był elektroencefalograf (EEG 32-kanałowe). Urządzenie to
umożliwiło zebranie danych na temat reakcji emocjonalnej respondentów podczas oglądania
reklam. Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, stosowana w szpitalach oraz na uczelniach,
służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu, w tym jego stanu emocjonalnego.
Ze względu na wymagania metodologiczne (zastosowanie Eye Trackera oraz EEG) wszystkimi
osobami badanymi byli praworęczni mężczyźni. Ponadto badani nie posiadali wad wzroku i nie
cierpieli na żadne schorzenia neurologiczne. Powyższe restrykcje wobec uczestników umożliwiły uzyskanie rzetelnych wyników z zastosowanych metod.
Analizie poddano dwa spoty reklamowe marki Apple (reklamy iPhone’a 5c i 5s) oraz dwa marki Samsung (reklamy smartfona Galaxy S5 oraz tabletu Galaxy Tab Pro 10.1). Wszystkie materiały umieszczono w bloku reklamowym, w tzw. szumie informacyjnym, czyli w otoczeniu innych
reklam.

W marce siła!
Podczas oglądania bloku reklamowego respondenci byli poddawani jednocześnie pomiarom: eyetrackingowemu (za pomocą eye trackera zainstalowanego pod ekranem monitora), psychofizjologicznemu (przy użyciu czujników umieszczonych na palcach badanych, rejestrujących reakcję skórno-galwaniczną – GSR) i elektroencefalograficznemu
(z wykorzystaniem EEG, który z kolei monitorował reakcje bioelektryczne mózgu, mówiące o stanie emocjonalnym widza). Zadaniem respondentów było swobodne obejrzenie
materiału wideo, który wyświetlał się na ekranie. Następnie panowie uczestniczyli w badaniu deklaratywnym, w celu poznania ich opinii, odczuć i skojarzeń związanych z materiałami oraz samymi markami.
Badania reakcji podświadomej wykazały, że App-

Biorąc pod uwagę analizę
obydwu reklam marki Apple,
Samsungowcy nie wykazali
zwiększonego zaangażowania 		
w trakcie ich oglądania.

le’owcy silnie reagują na reklamy, w których znajdują się produkty marki Apple. Ponadto ich zaangażowanie było znacznie większe niż u Samsungowców.
W obu reklamach telefonów marki Apple zaobserwowano większą liczbę reakcji pozytywnych niż negatywnych, co może świadczyć o silniejszej identyfikacji z marką Apple. Dobrym przykładem jest
pierwsza scena reklamy iPhone’a 5s, w której pojawia się logotyp Apple – tutaj wraz z przewagą po-
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zytywnych emocji wzrasta także zaangażowanie widza. Druga, podobna reakcja pojawia się
w momencie ekspozycji wspomnianego produktu
w ostatnich sekundach reklamy.
Najwięcej emocji wywoływała reklama tabletu
Samsunga – zarówno u Apple’owców, jak i Samsungowców. W reklamie zanotowano kilka wyraźnie wyróżniających się (pozytywnie i negatywnie)
scen spotu, a także chwile rosnącego zaangażowania widza. W ciągu trwania reklamy pojawiły się
również momenty, w których nie można jednoznacznie określić znaku reakcji emocjonalnej, tzn.
część badanych zareagowała odwrotnie do pozostałych. Najsilniejsza reakcja pozytywna pojawiła się u Apple’owców, gdy na ekranie ponownie
zaprezentowano iPada. Na tę scenę zareagowali także Samsungowcy, ale już negatywnymi emocjami. Dodatkowo zwolennicy koreańskich urządzeń pozytywnie zareagowali na napis „The Next
Big Thing is Here”, pojawiający się w końcowej części reklamy.
Biorąc pod uwagę analizę obydwu reklam marki
Apple, Samsungowcy nie wykazali zwiększonego
zaangażowania w trakcie ich oglądania. Co ciekawe, wyniki nie wskazują u nich odmiennej reakcji
także na reklamy Samsunga, czyli marki przez nich
preferowanej. Może to świadczyć o mniejszej identyfikacji z marką niż wykazują Apple’owcy.
Wyniki płynące z eye trackera pokazały, że badani koncentrowali swój wzrok na właściwych elementach obrazu. Przede wszystkim spoglądali na prezentowane we wszystkich reklamach produkty oraz logotypy. Nie zaobserwowano także bodźców peryferyjnych, które mogłyby rozpraszać uwagę wzrokową respondentów i tym samym odciągać wzrok od kluczowych elementów
prezentowanych spotów reklamowych.
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Zdjęcia przedstawiają skupienie wzroku na poszczególnych elementach wyświetlonego spotu reklamowego – im cieplejsza barwa, tym dłużej osoba patrzyła na ten obszar, w tym samym
czasie (tzw. mapy cieplne).
Badania deklaratywne sugerują, że zwolennicy kalifornijskiego producenta krytyczniej wypowiadają się na temat marki Samsung niż fani koreańskiego giganta o marce Apple. Najczęściej wymienianymi przez nich cechami opisującymi koreańskiego producenta były: gorsza jakość wykonania, niska wytrzymałość oraz masowość. Ale pojawiły się również pojedyncze
cechy o pozytywnym wydźwięku, tj. dobry stosunek ceny do jakości, nowoczesność i estetyka
wykonania produktów. Zdecydowanie lepiej o konkurencie wypowiadali się zwolennicy marki Samsung. Wśród cech, które ich zdaniem charakteryzują markę Apple, dominowały: wysoka cena, nowoczesność, innowacyjność oraz prostota obsługi. W ostatniej części badania poproszono Samsungowców o wyobrażenie sobie, jakim zwierzęciem mogłaby być marka Apple.
Najczęściej porównywano ją do lwa – drapieżnego i dumnego kota, posiadającego silną pozycję w stadzie. Drugim najczęściej wymienianym zwierzęciem okazał się paw. W opinii Samsungowców charakteryzował napuszoną, „zadartą”, ale również prestiżową i pożądaną markę. Apple’owcy natomiast najczęściej porównywali markę Samsung do tygrysa – kota, który nigdy nie
dorówna królowi zwierząt. W dalszej kolejności wymieniali skunksa, który w ich odczuciach idealnie pasował do określenia „śmierdząca marka”. Ponadto wymieniali wilka, w odniesieniu do
stada wilków oraz hipopotama i słonia – zwierzęta ciężkie, szare i nijakie.
Autor: Tomasz Soluch – research director, Instytut Analizy Sensorycznej, 			
t.soluch@isa-ndg.com

25

/ FELIETONY / Google, no co Ty?! Czyli dlaczego więcej znaczy mniej…

GOOGLE,
NO
CO
TY?!
CZYLI DLACZEGO WIĘCEJ ZNACZY MNIEJ…
PAWEŁ LUTY

Dziwne widmo krąży po Dolinie Krzemowej… Nie wiem dlaczego. Czy product
menedżerowie w Google przyjęli nie te leki, co dotychczas? A może ktoś w siedzibie
firmy w Mountain View rozpylił gaz? W każdym razie dawno nie miałem do czynienia
z tak beznadziejnym pomysłem jak zastąpienie jednej, w miarę dobrze funkcjonującej
aplikacji… trzema aplikacjami.

C

Chodzi oczywiście o Dysk Google. Zarówno na iOS, jak i na Androidzie nie można
już edytować dokumentów znajdujących się w chmurze Google. Żeby móc to uczynić, trzeba ściągnąć ze sklepu z aplikacjami Dokumenty Google i Arkusze Google. Co
więcej, w aplikacji Google Drive zlikwidowano widok horyzontalny. Wciąż nie mogę
zrozumieć, co kierowało PM-em, który podjął decyzję o takiej zmianie?
Do tej pory radośnie hasałem sobie po Dysku Google i edytowałem co chciałem.
Może nie jest to najładniejsza aplikacja, może nie zawsze działa tak jakbym chciał,
ale na wszelkie cyfrowe świętości, była funkcjonalna! A teraz muszę marnować czas,
oczekując aż przejdę z Dysku do Dokumentów czy Arkuszy tylko po to, żeby dopisać
jedną czy dwie rzeczy w konkretnym pliku. Doprawdy nie mogę pojąć, jak korzysta-

nie z trzech aplikacji może być bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem od korzystania
z jednego programu?! Czy ktoś jest w stanie mi to wyjaśnić?
No dobrze. Powiedzmy, że w jakimś stopniu mogę zrozumieć, iż Google dzięki temu
ruchowi może się pochwalić szerszym portfolio narzędzi. Tylko co im po tym szerokim portfolio skoro aż się wyrywam, żeby usunąć aplikację Google Drive?
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Dysk od Larry’ego Page’a i Sergeya Brina miał dla mnie jedną podstawową przewagę nad Dropboksem – mogłem edytować dokumenty, nie opuszczając aplikacji. Teraz Google samo pozbawiło się tej przewagi.
Żeby było śmieszniej i mniej funkcjonalnie, nie mogę usunąć Dysku, skoro mam Dokumenty i Arkusze. O nie! Żeby dany plik mógł pojawić się w którejś z nowych aplikacji, musi najpierw być otworzony w Google Drive. Naprawdę! Zamiast korzystać
z jednej aplikacji, musimy używać trzech. Nie o taki workflow walczyłem!
W związku ze zmianami w Dysku mam jeszcze jedną niepokojącą myśl, czającą się
w zakamarkach mojej podświadomości niczym oślizgły pająk, który tylko czyha, aby
na swej lepkiej pajęczynie zsunąć się z sufitu wprost do moich nozdrzy… A jeśli to
tylko początek? Weźmy takiego Gmaila. Po co zamykać w jednej aplikacji wysyłanie
i odbieranie e-maili? Gmail Inbox i Gmail Outbox – najnowsza innowacja od Google!
Idźmy dalej. „Kochani Użytkownicy! W trosce o Wasz komfort i o to, żebyście nie musieli się zastanawiać, co oznaczają te zakładki w pasku po prawej stronie ekranu, prezentujemy Wam Gmail Główne, Gmail Społeczności, Gmail Oferty, Gmail Powiadomienia, Gmail Wysłane, Gmail Wersje Robocze, Gmail Kosz i Gmail Spam”.
Nie zatrzymujmy się na Gmailu. Podzielmy też Google+ na Google+ Posty i Google+
Zdjęcia. „Ten post zawiera zdjęcie. Aby je zobaczyć pobierz aplikację Google+ Zdjęcia”. Dalej – Mapy. Google Maps dla Kierowców, Google Maps dla Pieszych, Google
Maps dla Rowerzystów, Google Maps dla Pasażerów Transportu Zbiorowego, Google
Maps dla Osób Wyprowadzających Trzy Razy Dziennie Psy na Spacer – Najlepsze
Trasy, Google Maps dla Osób Wyprowadzających Trzy Razy Dziennie Psy na Spacer
– Znajdź Śmietnik Na Kupy Najbliżej Mnie.
Jakże szerokie pole do innowacji daje Tłumacz Google! Nawet nie będę próbował liczyć, ile aplikacji mogłoby wylądować w App Storze. Nie wspominając oczywiście
o YouTube… Przerażająca wizja, nieprawdaż?
Piszę to z bólem, ale niestety napisać to trzeba: Google, jak nikt inny do tej pory
udowodniło, że więcej znaczy mniej.

@PawelLuty
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Obserwuj swój dom przez smartfona
Jakość HD i tryb noktowizyjny
Pilnuj swojego domu, korzystając z bezprzewodowego
monitora domu HD In.Sight i smartfona lub tabletu.
Dzięki jakości HD i trybowi noktowizyjnemu Twój dom
jest dobrze widoczny w dzień i w nocy.
To łatwe w konfiguracji urządzenie poinformuje
Cię, gdy wykryje ruch lub dźwięk.

M120E
Philips
Bezprzewodowy monitor
domu HD In.Sight
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BO SPRZĘT APPLE JEST
DLA SNOBÓW I DO TEGO
STRASZNIE DROGI
KINGA OCHENDOWSKA

Kto z nas nie słyszał, że sprzęt z jabłkiem jest za drogi? Komu nie zdarzyło się uczestniczyć
w dyskusji o wyższości świąt? Zazwyczaj argumenty „drugiej strony” można zbyć żartem.
Ale czasem… czasem w kieszeni otwiera się wielofunkcyjny scyzoryk z korkociągiem.

W

Wybór użytkowanego sprzętu to kwestia indywidualna. Kwestia gustu, a o gustach się nie
dyskutuje. Czasem jednak wymieniamy informacje na temat przedmiotów czy usług, które lubimy i z których korzystamy. Z doświadczenia wiem, że użytkownicy Apple są zazwyczaj zadowoleni ze swojego sprzętu. Oczywiście, zdarzają się wyjątki, ale generalnie nikt
raczej nie kupuje komputera czy telefonu z wysokiej półki tylko po to, żeby potem ciągle na niego narzekać. Zapytany o doświadczenia użytkownik produktów z jabłkiem jest
więc statystycznie człowiekiem zadowolonym. I to zadowolenie najwyraźniej prowoku-

je użytkowników sprzętu innych marek do wygłaszania uszczypliwych komentarzy odnośnie „wyznawców Apple, fanatyków i snobów”.

Apple nie ma w ofercie taniego sprzętu
Większość firm ma w swojej ofercie produkty z różnej półki cenowej – przyzwyczaiły nas
do tego wszystkie koncerny komputerowe i telekomunikacyjne. W pierwszym lepszym
supermarkecie znajdziemy zarówno komputery niskobudżetowe, jak i te najwyższej klasy. Apple nie daje kupującym zupełnie oczywistego wyboru, pomimo teoretycznego podziału na linię domową i profesjonalną i − co za tym idzie – sprawia wrażenie producenta
drogich urządzeń. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bowiem standardowy użytkownik
nie porównuje cen sprzętu na tym samym poziomie i nie zdaje sobie sprawy, że za komputer innej firmy, o podobnych parametrach, musiałby zapłacić współmierną cenę. To
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samo tyczy się iPhone’ów, których cena
spokojnie równa się kwotom, które trzeba
zapłacić za modele innych firm z tej samej
półki. Brak wyboru powoduje, że użytkownicy sprzętu z jabłkiem postrzegani są
jako szpanerzy, epatujący na prawo i lewo
zawartością portfela.

Działa po wyjęciu z pudełka
Kupując komputer, płacimy nie tylko za
podzespoły, ale również za dołączone do

Apple nie daje kupującym
zupełnie oczywistego wyboru,
pomimo teoretycznego
podziału na linię domową
i profesjonalną i − co za tym
idzie – sprawia wrażenie
producenta drogich urządzeń.

niego oprogramowanie. W przypadku
Maców jest to kompletny zestaw aplikacji,
pozwalający nam na natychmiastowe rozpoczęcie pracy, zaraz po wyjęciu sprzętu z pudełka. Zwykłemu użytkownikowi wystarczy ono w zupełności do codziennych zadań, bez
konieczności dokonywania zakupów uzupełniających. Dodatkowo, dzięki Mac App Store,
możemy w jednym miejscu porównać dostępny software i dostosować aplikacje zarówno
do wykonywanego zadania, jak i zasobności portfela.

Legendarna odporność
Jednym z podstawowych zakupów, jakich musi dokonać użytkownik systemu Windows
na samym początku, jest oprogramowanie antywirusowe. Maki odznaczają się w tym
względzie legendarną wręcz odpornością, dzięki której ograniczają możliwość infekcji.
Oczywiście, żaden sprzęt nie jest kuloodporny, ale w przypadku sprzętu Apple najsłabszym ogniwem jest użytkownik, bowiem większość szkodliwego oprogramowania wymaga świadomego zainstalowania skryptu i podania hasła administratora systemu.

Długowieczność
Jedną z podstawowych zalet, jaką odznacza się sprzęt Apple, jest jego długowieczność,
czyli okres użytkowania. O ile kupując sprzęt innych firm, możemy się spodziewać, że po
średnio dwóch latach będziemy musieli upgrade’ować naszą stację roboczą, o tyle Maki
bardzo długo cieszą się względną młodością. Jeśli nie wykonujemy na nich poważnych
prac, komputer spokojnie posłuży nam kilka lat i będzie w tym czasie wspierany przez
Apple w szerokim zakresie, łącznie z możliwością korzystania z najnowszego systemu
i programów.
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Biorąc powyższe pod uwagę może się okazać, że użytkownicy sprzętu z nadgryzionym
jabłkiem nie tylko nie przepłacają, ale wręcz oszczędzają na zakupionych komputerach
i gadżetach. Otrzymują bowiem specyfikację z wyższej półki, pełen zestaw oprogramowania z możliwością rozszerzenia go niskim kosztem, względne bezpieczeństwo w zakresie infekcji wirusami, długi okres żywotności sprzętu i − co najważniejsze – wysoką
satysfakcję z jego użytkowania. Porównując powyższe z kupowaniem budżetowego komputera czy telefonu, który szybko przestanie spełniać nasze oczekiwania lub nie będzie
nadążał za szybkim rozwojem rynku, możemy się przekonać, że wydanie jednorazowo
wyższej kwoty okazuje się sporą oszczędnością w przyszłości.

Części kosztują tyle samo
Jednym z podstawowych argumentów „wyśmiewaczy” produktów Apple, zarówno komputerów, jak i sprzętu mobilnego, jest metoda rachunkowa mająca udowodnić, że nie ma
żadnego uzasadnienia dla polityki cenowej firmy z Cupertino. Bowiem po podliczeniu
ceny podzespołów okazuje się, że komputer czy telefon powinny kosztować przysłowiowe grosze. Nie biorą oni jednak pod uwagę faktu, że koszt produktu zawiera w sobie nie
tylko podzespoły, ale również wydatki związane z przeprowadzeniem badań i testów wielu rozwiązań, zanim finalne urządzenie trafi do rąk użytkownika. Różnica pomiędzy wynalazcą rozwiązania a firmami je kopiującymi jest taka, że owe koszty w drugim przypadku
są minimalne, w stosunku do tych poniesionych przez innowatora technologii. W skrócie
mówiąc – firmy implementujące rozwiązania wprowadzone przez Apple w swoich produktach nie ponoszą inicjalnych kosztów, które stanowią kluczową część ceny produktów z nadgryzionym jabłkiem. Kilka lat badań przed wprowadzeniem produktu na rynek,
koszty poniesione w związku z utrzymaniem pracowników, wyposażeniem, projektami,
które okazały się ślepą uliczką – to wszystko ma swoją cenę. I to cenę przekraczającą wyobrażenia zwykłego użytkownika.

Jeśli nie wykonujemy na nich
poważnych prac, komputer
spokojnie posłuży nam kilka
lat i będzie w tym czasie
wspierany przez Apple
w szerokim zakresie.

Podsumowując pokuszę się o bardziej osobiste stwierdzenie. Używając od wielu lat sprzętu Apple, nie uważam, że przepłacam. Jako użytkownik o średniej zasobności portfela cenię komfort i bezpieczeństwo
pracy, dostępność oprogramowania i oszczędność
czasu dzięki bezproblemowej synchronizacji wszystkich elementów ekosystemu Apple. Relatywnie też
roczne koszty użytkowania komputera, swoistej amortyzacji, okazują się w moim przypadku dużo niższe niż
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w przypadku znajomych, którzy zdecydowali się na sprzęt bazujący na alternatywnych systemach.
Skąd więc to przekonanie, że sprzęt Apple jest drogi? Skąd przekonanie, że przeznaczony jest dla snobów o zasobnych
portfelach? Nie mam pojęcia, ale na lekcjach matematyki nauczono mnie podsta-

Na lekcjach matematyki
nauczono mnie
podstawowych rachunków,
z których wynika, że biednych
nie stać na tanie rzeczy.

wowych rachunków, z których wynika, że
biednych nie stać na tanie rzeczy. A w przypadku zakupów trzeba nauczyć się liczyć. Nawet mimo tego, że poziom edukacji w dzisiejszych czasach nieco kuleje.
Liczcie więc!

@santee76

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę

OFERTA
SPEC JALN
A

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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Styl, którego pragniesz.

Ochrona, której potrzebujesz.

Ochrona przed wstrząsami
spowodowanymi upuszczeniem
1.2m/4 ft

Cienkie jednoczęściowe
wykonanie umożliwiające
łatwy montaż

Materiał warstwy wewnętrznej
i wypełnienie pomagają w
amortyzowaniu wstrząsów

Odwiedź nas na
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#LIFEHACKER

JAK NIE DAĆ SIĘ NABIĆ W INTERNET?
KINGA OCHENDOWSKA

Internet. Jeśli dobrze się nad tym zastanowić, to jeden z najbardziej spektakularnych
wynalazków naszych czasów. Jak w krzywym zwierciadle odbijają się w nim
wszystkie aspekty realnego świata.

N

Na początku internet służył komunikacji. Prosty strumień danych przenoszący informację
z jednego komputera na drugi. Nie minęło wiele czasu od pierwszego udanego połączenia, a internet już stał się w pełni funkcjonalnym światem, egzystującym równolegle z rze-

czywistością rozciągającą się za naszymi oknami.
W internecie robimy wszystko – spotykamy się ze znajomymi w portalach społecznościowych, wysyłamy wiadomości i świąteczne życzenia, robimy zakupy, słuchamy muzyki
i oglądamy telewizję. Internet to autonomiczny świat, ze wszystkimi jego zaletami i wadami. A jedną z tych wad jest przestępczość. I nie mówimy tu o spektakularnych hakerskich
włamaniach, ale o zwykłych, codziennych oszustwach, których ofiarą padają nieświadomi
często użytkownicy sieci. A w zasadzie głównie nieświadomi użytkownicy, bo to właśnie
na nich czatują internetowi oszuści. Najczęściej spotykane działania internetowych prze-

stępców można podzielić na kilka kategorii:

Phishing
To jedna z najstarszych, a jednak ciągle skutecznych technik stosowanych przez internetowych przestępców. Spektrum działań jest dość szerokie, zawiera bowiem w sobie zarówno
wiadomości e-mail, specjalnie spreparowane strony, wirusy oraz oprogramowanie. Mają
one za zadanie głównie nakłonienie nas do „dobrowolnego” udostępnienia naszych da-
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nych – imienia, nazwiska, adresu, daty urodzenia, numerów dokumentów, numerów
kont oraz kart kredytowych. O ile może się
wydawać, że świadomość użytkowników
jest w tym względzie dość wysoka, o tyle
internetowi przestępcy ciągle udoskonalają swoje techniki. I coraz częściej trudno

Internet. Jeśli dobrze się nad
tym zastanowić, to jeden
z najbardziej spektakularnych
wynalazków naszych czasów.

odróżnić podrobioną wiadomość czy stronę od oryginalnej treści.

Scam
W jego zakres wchodzą między innymi wszystkie „oferty” pojawiające się w serwisach społecznościowych, które tak często rozpowszechniane są nawet przez najrozsądniejszych
z naszych znajomych. Kto bowiem oprze się perspektywie wygrania iPhone’a bez zabezpieczającej folii czy innego gadżetu z wyższej półki? Niewielu zdaje sobie sprawę z tego,
że oferentom zależy wyłącznie na naszych danych, lajkach lub zmuszeniu nas do skorzystania z jakiejś usługi (na przykład płatnej subskrypcji SMS). Do tej kategorii można zaliczyć
również strony sprzedające bezużyteczne podręczniki, magiczne lekarstwa i inne „kreatywne” produkty.

Paserstwo
W internecie niezwykle łatwo jest sprzedać nielegalnie pozyskane towary, użytkownicy
bowiem ciągle polują na przedmioty w okazyjnej cenie i, co zrozumiałe, trudno ich za to
winić. Obok aukcji zwykłych sprzedawców w internecie oferowane są nie tylko przedmioty o trudnym do ustalenia pochodzeniu, ale również takie, które wcale nie istnieją. Zwykle
w takich przypadkach sprzedawca znika, zanim rozgniewani kupujący zdążą zgłosić sprawę w serwisie czy policji.

Tożsamości i dewiacje
Tej kategorii nie trzeba specjalnie tłumaczyć, zwłaszcza w obliczu informacji pojawiających
się codziennie w mediach. Internet to miejsce pozwalające dość skutecznie na ukrywanie tożsamości użytkownika. Najbardziej narażone są na takie oszustwa dzieci, zwodzone
przez niewinne zdanie: „Mam na imię Jaś i też mam 12 lat”. Ale nie tylko. Nagminnie zdarzają się również wyłudzenia w serwisach randkowych czy wśród „magicznie odnalezionych”
w serwisach genealogicznych krewnych.
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Jak nie dać się nabić w internet?
Przede wszystkim trzeba mieć świadomość istniejących zagrożeń. Nie oznacza
to jednak, że powinniśmy nagle zrezygnować z internetowej komunikacji w obawie,

W internecie niezwykle łatwo
jest sprzedać nielegalnie
pozyskane towary.

że na każdym kroku możemy zostać oszukani czy wykorzystani. Wystarczy stosować się do kilku zdroworozsądkowych zasad i nie
ułatwiać przestępcom zadania. W tym pomoże Wam poniższa lista:
1. Z ostrożnością należy się odnosić do korespondencji internetowej z instytucjami finansowymi, takimi jak na przykład banki. Żaden bank nie wysyła próśb o podanie danych osobistych – imienia, nazwiska, adresu, a zwłaszcza haseł i PIN-ów.
2. Jeśli w treści maila podany jest link do strony internetowej, dobrze jest sprawdzić, czy
należy on do instytucji, z którą korespondujemy. Dla mniej zaawansowanych użytkowników skuteczną metodą będzie skopiowanie właściwego adresu, ukrywającego się pod linkiem, wklejenie go do posiadanego edytora tekstowego i porównanie z adresem, który
zazwyczaj odwiedzamy (na przykład w historii przeglądarki). Należy pamiętać, że podrobione adresy mogą różnić się drobnymi szczegółami, więc przyda się wprawne oko. Dla
bezpieczeństwa można wpisać adres znanej nam strony odręcznie i tam wyszukać interesujące nas informacje.
3. W przypadku otrzymania podejrzanej informacji należy ją każdorazowo zgłosić do administratora serwisu.
4. Nikt nie rozdaje wartościowego sprzętu na FB czy Twitterze. Oczywiście, czasem organizowane są konkursy, o których możemy być poinformowani tą drogą. Za każdym razem należy

Internet to autonomiczny
świat, ze wszystkimi jego
zaletami i wadami.

sprawdzić organizatora konkursu i przeczytać jego regulamin. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy
informacja o konkursie zawiera pełne dane organizatora, łącznie z adresem i numerami firmy. Jeśli nie możemy jej odnaleźć, z dużym prawdopodobieństwem
akcja jest oszustwem.
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5. Należy dokładnie sprawdzać oferty na aukcjach internetowych. Większość serwisów oferuje możliwość wystawiania komentarzy odnośnie przedmiotu aukcji i sprzedawcy, z którymi trzeba się uważnie zapoznać.
6. W przypadku wątpliwości co do przedmiotu sprzedaży można zawsze poprosić o dodatkowe informacje, na przykład numer seryjny czy dowód zakupu. Uczciwy sprzedawca
udzieli ich bez wahania.
7. W serwisach, które odwiedzamy po raz pierwszy lub co do których nie mamy pewności, należy unikać podawania danych swojego konta lub karty kredytowej. Możemy w tym celu zaopatrzyć się w kartę do płatności internetowych, na którą przelewamy kwotę konieczną do
opłacenia transakcji lub skorzystać z serwisów płatniczych, takich jak PayPal lub pochodne.
8. W przypadku dzieci i młodzieży najskuteczniejsze jest wczesne uświadamianie zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się w internecie. Ponieważ jednak młodzi ludzie zwykle wiedzą
lepiej, dobrze jest zainstalować system kontroli rodzicielskiej, których wiele jest dostępnych na rynku. Dobrze jest również przyjrzeć się, po partnersku, aktywności naszych dzieci
w portalach społecznościowych, by mieć pewność, że mniej lub bardziej nieświadomie nie
udostępniają swoich prywatnych danych.
9. I rzecz ostatnia – spotykając się po raz pierwszy z „ludźmi z internetu”, warto zabrać kogoś ze sobą. Dobrą metodą jest również pozostawienie zaufanej osobie informacji o tym,
z kim się spotykamy, gdzie i jak długo nas nie będzie. W dobie powszechnych spotkań
z wirtualnymi znajomymi może wydawać się to śmieszne, ale lepiej dmuchać na zimne, niż
płakać potem.
Powyższa lista powinna pomóc w wykształceniu pod-

Najbardziej narażone są
na takie oszustwa dzieci,
zwodzone przez niewinne
zdanie: „Mam na imię Jaś 		
i też mam 12 lat”.

stawowych, zdrowych nawyków w obcowaniu z internetem i wirtualną rzeczywistością. Oczywiście nie
zapewni Wam całkowitego bezpieczeństwa, bo zagrożeń na wirtualnej infostradzie jest dużo więcej, ale zawiera informacje, o których powinniśmy pamiętać na
co dzień i stosować je za każdym razem, gdy łączymy
się z internetem.

@santee76
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NADCHODZI POKOLENIE

„INTELIGENTNYCH DANYCH”
ŁUKASZ MIROCHA

Narodzinom kolejnych pokoleń towarzyszy pojawienie się nowych trendów i rozwiązań
w technologiach konsumenckich. Czyżby po pokoleniu iPoda i iPhone’a nadszedł czas
generacji „tubylców danych”?

O

Ostatnio trafiłem w YouTube na filmy przedstawiające reakcję kilkulatków na
kontakt z walkmanem, telefonem z tarczą numerową czy komputerem Commodore (Kids React: Technology). Brak kolorowego ekranu, łączności bezprzewodowej, konieczność przewijania taśmy czy niemożliwość pisania wiadomości
tekstowych wywołały u dzieci głęboki szok. Trudno uwierzyć, że niektóre z tych

rozwiązań były w powszechnym użyciu jeszcze dekadę temu, bowiem zostały
one błyskawicznie wyparte ze świadomości kulturowej i społecznej.
Według badań Federal Communications Commission, tempo przyjmowania kolejnych technologii jest coraz szybsze. Musiało minąć prawie 50 lat zanim telefon stał się powszechnym narzędziem komunikacyjnym. Internetowi
wystarczyło 7 lat, zaś po 22 latach od jego wynalezienia już 75% gospodarstw

domowych w USA było podłączonych do sieci. Obecnie co kilka lat pojawiają się zupełnie nowe urządzenia, usługi i rozwiązania. Dla kolejnych pokoleń
minione technologie stają się kulturowymi punktami odniesienia – w filmach,
grach komputerowych, książkach. Wystarczy przypomnieć sobie klasyczną Nokię z Matriksa czy Boomboksy w filmach z lat 80. XX w.
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Kelsey McKinney proponuje, by określać
kolejne pokolenia przez pryzmat technologii, z których korzystają. Szybkie upowszechnienie się nowości rodzi wiele
problemów, chociażby podczas edukacji kolejnych pokoleń – dzieci uczą się
w szkołach „informatyki” rodem z lat 90.

Tubylcy danych chcą
otrzymać odpowiedź od
Google, zanim jeszcze
sformatują zapytanie.

XX w., choć od najmłodszych lat mają kontakt z urządzeniami post-PC. Autor przekonuje też, że nawet przedstawiciele
tego samego pokolenia, mogą mieć różne doświadczenia technologiczne, w zależności od stopnia ich zainteresowania wykorzystaniem nowinek, przykładem
niech będzie różny zakres adaptacji bankowości internetowej, systemów nawigacyjnych czy urządzeń mobilnych.
Jak zatem opisać pokolenie, które obecnie wchodzi w dorosłość lub też przedstawicieli starszych pokoleń, którzy adoptują najnowsze rozwiązania? Monica
Rogati proponuje nazwać ich „tubylcami danych” (nawiązanie do popularnego
niegdyś określenia „cyfrowi tubylcy”), czyli data natives.
Oczekują oni, że technologie będą… inteligentne. Rozwiązania i usługi oparte
na Internecie, chmurze oraz wearables, będą im dostarczać spersonalizowanego doświadczenia użytkownika. Tubylcy danych chcą otrzymać odpowiedź od
Google, zanim jeszcze sformułują zapytanie. Otaczają się także strumieniami informacyjnymi, które powinny na bieżąco dostosowywać się do ich preferencji.
Chcą reklam i ofert wymierzonych dokładnie w nich oraz urządzeń monitorujących każdy aspekt ich życia. Na poziomie
cywilizacyjnym wydaje się, że takie rozwią-

Musiało minąć prawie 50
lat zanim telefon stał się
powszechnym narzędziem
komunikacyjnym. Internetowi
wystarczyło 7.

zania i koncepcje jak inteligentny dom, samojezdne samochody czy inteligentne miasta wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tej
generacji użytkowników. Niezależnie od
tego, czy macie dwadzieścia lat lub jesteście
geekami po czterdziestce, pora zadać sobie
pytanie – ile w Was tubylca danych?

@LukaszMirocha
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CZEGO NIE MOŻE
DEWELOPER
GRACJAN PIETRAS

Przed wysłaniem aplikacji do App Store, każdy deweloper powinien zapoznać
się z dokumentem o nazwie App Store Review Guidelines, który nazywamy dalej
Przewodnikiem. Niezastosowanie się do opisanych w nim zasad może grozić
odrzuceniem aplikacji, a w niektórych przypadkach nawet wydaleniem z programu
deweloperskiego Apple.

W

Wydalenie z programu deweloperskiego
Wydalenie jest najdalej idącą sankcją przewidzianą za najcięższe naruszenia zasad opisanych
w Przewodniku. Grozi ono tym deweloperom, których aplikacje będą próbowały „oszukać
system”. Pod tym sformułowaniem rozumie się, jak można sądzić, takie działanie zgłoszonych
aplikacji, które zakłóca prawidłowe funkcjonowanie sklepu lub kłóci się z jego fundamentalnymi zasadami. Chodzi zatem np. o kradzież danych klientów sklepu, plagiat dzieł innych deweloperów, zakłócanie procedury recenzowania aplikacji czy manipulacje uzyskiwanymi od
użytkowników ocenami. W szczególności z programu deweloperskiego usuwani będą deweloperzy usiłujący przejąć hasła lub inne prywatne dane użytkowników. Wydalenie grozi
również za zalewanie sklepu różnymi wieloma wersjami podobnych aplikacji. Chodzi w tym
przypadku zapewne o zachowanie przejrzystości sklepu oraz umożliwienie użytkownikom łatwego wyszukiwania wartościowych aplikacji. Ze sklepem mogą pożegnać się również deweloperzy, którzy będą próbowali umieścić w nim sfałszowane lub „kupione” recenzje lub oceny
aplikacji. Można przypuszczać, że kara grozi zarówno tym, którzy będą nieuczciwie pozyskiwać pozytywne recenzje lub oceny własnych aplikacji, jak i tym, którzy zechcą nieuczciwie zaszkodzić swoim konkurentom negatywnymi recenzjami lub ocenami.
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Zakazy zagrożone odrzuceniem aplikacji
Lista przesłanek uprawniających Apple do odrzucenia aplikacji jest bardzo długa, dlatego
skoncentrujemy się na opisaniu ich najbardziej typowych przykładów. Oczywiście odrzucane mają być aplikacje, które się nie uruchamiają lub gwałtownie się wyłączają (crash), a także posiadające widoczne błędy funkcjonowania lub funkcjonujące wyraźnie odmiennie od
zapewnień dewelopera. Odrzucone zostaną aplikacje nieskończone lub niepełne, tj. w wersjach beta, demonstracyjnych lub próbnych, a także aplikacje, których główna funkcja sprowadza się do reklamy. W tej ostatniej kategorii wymienia się również aplikacje, których zadanie polega jedynie na zwiększaniu liczb otwarcia stron internetowych lub liczby kliknięć
na takich stronach.
Zakazane są aplikacje, które uzależniają własne funkcjonowanie od podania przez użytkownika osobistych danych, w tym np. nazwiska lub adresu e-mail. Apple odrzuci również
aplikacje, które gromadzą, przesyłają lub w inny sposób wykorzystują dane o użytkownikach bez powiadamiania ich o tym i bez uzyskania ich zgody. Same powiadomienia użytkowników mogą być generowane wyłącznie z wykorzystaniem wbudowanego w system
interfejsu (tzw. API) oraz wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkowników. Powiadomienia nie
mogą być wykorzystywane do wyświetlania osobistych lub poufnych danych użytkownika (np. haseł), a także do wysyłania spamu lub innego rodzaju niechcianych treści. Apple
zakazuje pobierania opłat za wyświetlanie powiadomień systemowych. Odrzucane będą
również aplikacje, które generują nadmierną liczbę powiadomień, obciążając w ten sposób sieć lub samo urządzenie, a także aplikacje, które wykorzystują powiadomienia systemowe do przesyłania wirusów, plików, kodu komputerowego lub programów, które mogą
zakłócić zwykłe funkcjonowanie urządzenia.
Apple nie zaakceptuje aplikacji, które zawierają lub choćby wymieniają nazwy konkurencyjnych platform mobilnych. Nie zobaczymy raczej zatem w jakiejkolwiek aplikacji ściągniętej
z App Store informacji, że dostępna jest również w wersji na inny system mobilny. Odrzucane
mają być również aplikacje pokazujące treści niezwiązane z zawartością lub funkcjonalnością
aplikacji. Podobny los spotka aplikacje sugerujące, że pochodzą od Apple lub że są przez Apple rekomendowane lub wspierane, jak również aplikacje naśladujące interfejs aplikacji Apple. Jako ciekawostkę można dodać, iż Apple odrzuci również aplikacje, które zawierają błędy literowe nazw produktów pochodzących od Apple, np. odwołują się do „iTunz” zamiast
do „iTunes” albo do „Iphone’a” zamiast do „iPhone’a”. Apple nie dopuści także aplikacji, które
tworzą na urządzeniu alternatywny do systemowego ekran pulpitu lub modyfikują standardowe przełączniki systemowe (np. „Volume Up/Down” albo „Ring/Silent”).
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Wykorzystywanie systemu iOS do zakupów może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem
App Store oraz z wykorzystaniem funkcji zawartych w tym sklepie. Jakiekolwiek próby obejścia lub zmiany tej zasady również doprowadzą do odrzucenia aplikacji. Apple nie akceptuje również wykorzystywania App Store do sprzedaży fizycznych towarów, tj. takich, które byłyby dostarczane użytkownikom poza sklepem. Zakazane jest wykorzystywanie sklepu
do nabywania środków płatniczych w celu umożliwienia „gry na prawdziwe pieniądze”. Jeśli aplikacja pozwala na zakup lub uzyskanie „środków płatniczych”, to środki takie mogą
być wykorzystywane wyłącznie w ramach tej aplikacji. Odrzucone zostaną wszelkie próby
umieszczania w aplikacjach przekierowań do zewnętrznych sklepów.
W App Store nie powinniśmy również znaleźć aplikacji, które promują lub umożliwiają nielegalną działalność lub jawnie nieodpowiedzialne zachowania. Wprost zakazane zostały aplikacje nakierowane na nielegalną wymianę plików, umożliwiające nielegalny hazard, przeznaczone do robienia żartów kosztem innych użytkowników lub osób trzecich (prank phone calls
or SMS/MMS messaging).

Możliwość odrzucenia aplikacji
W niektórych przypadkach Apple nie zapowiada odrzucenia aplikacji w sposób kategoryczny,
a jedynie zapowiada taką możliwość w zależności od własnej oceny. Dotyczy to sytuacji, gdy
dostarczona aplikacja dubluje funkcje innych znajdujących się już w sklepie aplikacji albo nie
jest szczególnie użyteczna lub unikalna, nie zapewnia rozrywki lub stanowi po prostu zbiór
treści już dostępnych na stronach www. Na takich samych zasadach Apple dopuszcza możliwość odrzucenia aplikacji, które wymagają restartu urządzenia dla przeprowadzenia instalacji
lub posiadają nadmiernie skomplikowany interfejs użytkownika.
Generalnie rzecz biorąc, zawarte w Przewodniku wymogi można uznać za racjonalne, choć
trzeba przyznać, że Apple zapewnia sobie duży margines dowolności w ocenie aplikacji. Zasady te można zatem wykorzystać z dobrym lub złym skutkiem w zależności od zdrowego
rozsądku osób podejmujących decyzje. Widać jednak, że wymogom Przewodnika przyświeca
z jednej strony chęć zapewnienia jak najwyższej jakości, użyteczności i oryginalności aplikacji
dostępnych w App Store, zaś z drugiej strony potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa systemu
oraz funkcjonujących w jego ramach użytkowników.
Autor jest adwokatem i wspólnikiem
w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

@GracjanPietras
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IOS 8 – MULTITASKING
W STYLU WINDOWS

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iOS od początku był systemem operacyjnym, który stawiał aplikację na pierwszym miejscu.
Otaczał widza widokiem czystego ekranu, a klawiatura pojawiała się tylko wtedy, kiedy była
potrzebna. To okno na świat – pojedyncze i przejrzyste – przedefiniowało branżę mobilną,
zabiło kilku starych graczy i wymusiło na niektórych reboot całej dotychczasowej pracy.

P

Przy okazji okazało się, że możliwość skupienia się na pracy w jednym oknie, które
wypełnia ekran, to znakomity sposób na podniesienie produktywności. To wynika
z prostego faktu, że człowieka bardzo łatwo rozproszyć, szczególnie gdy robi coś,
za czym nie przepada – mózg podświadomie szuka ucieczki do miejsca, w którym
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czuje się lepiej. Ta funkcja znalazła swoje miejsce w OS X – dorosłym bracie, na którym bazuje iOS – i cały czas jest rozwijana.
Odkąd pojawiły się pełnoekranowe edytory tekstów, a szczególnie te bazujące na
Markdown, przestałem korzystać z tradycyjnych sposobów pracy. Przede mną jest
ekran i klawiatura, kartka i długopis. Pusta przestrzeń, czekająca na zapełnienie literami, które układają się w słowa. Słowami, które układają się w zdania…
Zanim jednak powyższe trafiło do OS X, wrażenie zostało spotęgowane po premierze iPada – pierwszego na świecie tak prostego w użyciu i tak niesamowitego urządzenia. Cały internet w naszych rękach, z dużym wizjerem, przez który możemy
go poznawać… i co ważniejsze, dotykać. Początki oczywiście były trudne, dopóki
nie pojawiły się aplikacje, które pewne czynności umożliwiały, a inne ułatwiały. To
iPhone i iPad odmieniły świat komputerów, a dzisiejszy rynek bez nich prawdopodobnie obrałby zupełnie inny kierunek, a tak przynajmniej oceniam to na podstawie urządzeń konkurencji z czasów 2007–2010 roku.
iOS rozrasta się mniej lub bardziej każdego roku – Apple rozwija go stopniowo,
wprowadzając nowe funkcje. Zgodnie z ich tradycją, rzadko kiedy wprowadzają
coś jako pierwsi, ale starają się to zawsze zrobić najlepiej jak się da. Dla użytkownika, nie dla nich. Nie zawsze im się to udaje – to w końcu tylko ludzie – ale między
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innymi dlatego dzisiaj nie ma jeszcze kompatybilności pomiędzy AirDrop dla OS X
a iOS. Bo w ostatniej chwili przebudowali tę funkcję, aby była prostsza i bardziej intuicyjna. Kompatybilność nie była jednak na tyle istotna, aby czekać kolejny rok
z przebudową wersji dla OS X. Do dziś nie widziałem lepszej implementacji funkcji
copy & paste w mobilnych systemach operacyjnych. Działa zawsze tak samo, niezależnie gdzie to robimy. A to przecież tak podstawowa czynność.
iOS nie jest oczywiście systemem idealnym – pewne funkcje ma, a innych nie. Przeszkadza to użytkownikom w mniejszym lub większym stopniu – to całkowicie naturalne. W końcu wszyscy jesteśmy różni, inaczej reagujemy na pewne rzeczy i mamy
zgoła odmienne potrzeby. Bardzo cenię sobie jednak podejście firmy z Cupertino,
ponieważ dla mnie ważniejszy jest brak frustracji i niezrozumienia w codziennym
życiu. Wystarczy spojrzeć na reakcje ludzi na Windows 8, aby zrozumieć problem
– dla nich tak duża zmiana jest zbyt trudna do zrozumienia, zbyt problematyczna,
aby uczyć się wszystkiego od podstaw. Koniec końców przycisk Start wraca po długiej nieobecności…
To wszystko może też wynikać z jeszcze jednego – sposobu podejścia do tematu.
Jeśli człowiek decyduje się na zmianę sposobu pracy, to jest to jego decyzja i wiążą się z tym pewne przeszkody, jak chociażby dostosowanie się do nowego sposo-

49

/ FELIETONY / iOS 8 – multitasking w stylu Windows

by pracy, interfejsu i narzędzi. Jednocześnie jest to podniecająca przygoda
w nieznane tereny, która wyzwala ukryte uczucia satysfakcji i zadowolenia
z dobrej decyzji. Jeśli jednak taka zmiana zostaje wymuszona na kimś i producent pozostawia go samemu sobie
z problemami, które są niezrozumiałe,
to frustracja góruje nad wszystkimi innymi doznaniami, czasami nawet zamieniając pozytywne aspekty w cechy złe.
Wracając jednak do iOS – większość użytkowników potrzebuje najprostsze możliwe
narzędzia i kilku aplikacji, które ułatwią im codzienne czynności. Jest jednak grupa ludzi, która kupuje nowego Maca Pro, wykorzystuje AppleScript, zaawansowane narzędzia takie jak Keyboard Maestro i wyciska z systemu operacyjnego więcej,
niż zdaje się możliwe. Ciekawym przykładem jest Federico Viticci, który za pomocą
kilku narzędzi stworzył na iOS tak rozbudowany workflow, że przy okazji napisał na ten temat książkę. Nie jest to jednak coś prostego w implementacji. Wymaga
szczegółowej znajomości pewnych rzeczy i 99% ludzi nie zrozumie tego, nawet jeśli
będą próbowali. Ale znowu rozwijam wątki poboczne…
Cały czas staram się zmierzać do tego, że Apple rozważnie i powoli rozwija system, starając się wprowadzać zaawansowane możliwości, które zostaną zrozumiane
przez Iksińskiego z poziomem IQ szympansa. Z góry przepraszam ten gatunek, jeśli
poczuł się urażony.
Mark Gurman, powołując się na swoje znakomite źródła, zdradził, iż planowane jest
wprowadzenie multitaskingu z prawdziwego zdarzenia do iOS 8 i (prawdopodobnie) tylko dla iPada z ekranem 9,7". Benjamin Mayo mu wtórował na swoim prywatnym blogu, podpowiadając, że większy iPad (rzekomy Pro) to już tylko kwestia
czasu.
Multitasking miałby zostać wprowadzony na wzór tego z Windows RT, – czyli dodając możliwość przedzielenia ekranu na dwie części (przy czym ta możliwość dostępna byłaby tylko w układzie poziomym). Po połowie dla każdej aplikacji lub
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z możliwością przekazania jednej z nich do 2/3 powierzchni. Samo wprowadzenie
takiej funkcji to akurat najmniejszy problem. Najważniejszą kwestią jest to, jak Apple rozwiąże dodawanie okna do istniejącej aplikacji. To, jak rozwiąże kwestię przenoszenia i kopiowania treści pomiędzy nimi, również nie pozostaje bez znaczenia.
Sam Beckett stworzył nawet koncept, przedstawiający swoją wizję na temat tego,
jak to mogłoby działać.

Powyższy film rodzi jednak kolejne pytania. Jaki układ danego programu będzie
przyjęty? Pionowy? A co jeśli zostanie ścieśniony na 1/3 ekranu? A co jeśli jego autor nie korzysta z Auto Layout i całość będzie wyglądała słabo lub stanie się nieużyteczna? Czy będą tylko wybrane aplikacje, które będą wspierały tę funkcję? Co stanie się z klawiaturą ekranową? Skąd będziemy wiedzieli, które okno jest aktywne?
Jak będzie z wydajnością, jeśli oba programy są wymagające pod względem czasu
procesora? Czy Apple zgodzi się na brak płynności czy poczeka z tą funkcją na jeszcze mocniejsze SoC? Czy ukryje ją przed zwykłymi użytkownikami pod jakimś tajemniczym gestem?
Tych pytań jest oczywiście znacznie więcej i to właśnie na nie muszą odpowiedzieć inżynierowie oraz designerzy z Cupertino. Osobiście bardzo rzadko mam potrzebę korzystania z dwóch okien równocześnie, ale nie ukrywam, że przydałoby się do podglądania researchu podczas pisania artykułu. Najlepiej na zewnętrznej klawiaturze.
WWDC 2014 już tuż tuż – miejmy nadzieję, że już wkrótce się wszystko wyjaśni.
Zdjęcia i grafiki: Sam Beckett

@morid1n
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IPHONE XL
PAWEŁ HAĆ

Każdy nowy iPhone jest idealny, a pomimo tego każdy następny pokazuje, że wciąż
można coś udoskonalić. Od pierwszej, pokazanej w 2007 roku generacji, niezmienna
pozostała tylko filozofia, według której go projektowano. Dlatego właśnie kolejny
model może faktycznie otrzymać pokaźny ekran, pozostając jednocześnie wygodnym
i intuicyjnym narzędziem.

Z

Z informacji pochodzących z wielu źródeł możemy przeczytać o dwóch domniemanych przekątnych ekranu: 4,7 oraz 5,5 cala. Podchodzę do tego z dużym dystansem, jednak doświadczenie
pokazuje, że przecieki pojawiające się kilka miesięcy przed premierą sprawdzają się (zwłaszcza
gdy wychodzą od różnych, niepowiązanych ze sobą osób). Zakładam, że Apple może faktycznie
pokazać dwa nowe telefony, jednak oba będą tych samych rozmiarów, a różnica będzie polegała
na zastosowanych materiałach i podzespołach (czyli dokładnie tak samo, jak obecnie jest z mo-

delem 5s i 5c). Ujednolicenie wymiarów i rozdzielczości ułatwiłoby pracę deweloperom, którzy
musieliby dostosować swoje aplikacje do większej przestrzeni. Zmiany nie będą ograniczać się
zapewne do podniesienia rozdzielczości, a tym samym do bezsensownego powiększenia interfejsu, który prezentowałby taką samą ilość informacji na większej powierzchni. Zmiany te wymagać będą wiele czasu i pracy, nie spodziewam się jednak sytuacji analogicznej do tej, która miała miejsce przy przejściu z modelu 4S na 5. Tam zmieniły się proporcje ekranu (z 3:2 na 16:9), teraz
się na to nie zanosi. Niemniej jednak używanie niedostosowanych aplikacji to coś, na co trzeba
być gotowym.
Duży iPhone nie będzie telefonem, który wygodnie da się obsłużyć jedną ręką. Małe ekrany odchodzą, podobnie jak zniknęły telefony z klapką, wysuwane anteny czy fizyczne klawiatury. Można się z tym nie zgadzać, ale najłatwiej po prostu pogodzić się z tą myślą. Większy wyświetlacz
daje deweloperom duże pole do popisu, czego przykładem jest choćby iPad. Aplikacje mają bo-
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gatszy interfejs, wymagający mniej przewijania i zagłębiania się w podmenu. To z kolei przekłada się na szybszą pracę. Większy ekran to też więcej treści, o ile interfejs zostanie odpowiednio
zaprojektowany, a o to byłbym akurat spokojny. Już w iOS 7 widać, że Apple dostosowuje system
do wygodniejszej obsługi na dużym wyświetlaczu.
Największym problemem powiększonego ekranu jest sięgnięcie do jego górnych narożników.
Zazwyczaj znajduje się tam przycisk powrotu do poprzedniego menu. W Androidzie problem
ten rozwiązuje dolny pasek klawiszy funkcyjnych, ekranowych bądź fizycznych. W iOS 7 wprowadzono natomiast gest przesuwania od lewej do prawej krawędzi lub odwrotnie. W ten sposób
nawet na ekranie o większej przekątnej nawigacja nie będzie uciążliwa. W ten sam sposób usuwamy elementy list i zarządzamy pocztą. Wystarczy rozszerzyć listę dostępnych po przesunięciu
działań, by sięganie do górnej belki przestało być częstą czynnością. Kolejnym krokiem ku poprawie komfortu jest przeniesienie możliwie największej liczby przełączników i skrótów na dół
ekranu. Zawsze trafiały tam zakładki wszystkich aplikacji systemowych, na dole wyświetla się też
centrum sterowania z najważniejszymi kontrolkami, w tym samym miejscu możemy też przewinąć odtwarzany utwór, podcast albo listę działających w tle programów. Nawet odblokowanie
ekranu nie wymaga już przesuwania po nim palca (o ile mamy iPhone’a z TouchID). Oczywiście,
z reszty ekranu też się korzysta, jednak ogromna część zadań w iOS już teraz może być wykonana za pomocą elementów umieszczonych w dolnej części wyświetlacza.
A tak właściwie… po co komu ten duży ekran? Czy telefon nie powinien być przede wszystkim
poręczny, pozwalać sprawdzić pobieżnie najważniejsze rzeczy, odpisać na maila i zrobić zdjęcie?
Owszem, powinien. Jednocześnie musi jednak spełniać swoje zadanie najlepiej jak tylko może.
Smartfon przestał być narzędziem, kładącym nacisk na wszelaką komunikację. Stał się bardziej
uniwersalnym urządzeniem do konsumpcji treści – w komunikacji miejskiej, w kolejce do lekarza, podczas czekania na kogoś albo gdy zapomnimy wziąć ze sobą tabletu. Więcej miejsca na
wyświetlaczu to więcej treści i detali, za to mniej przewijania i przeskakiwania pomiędzy ekranami. Upraszczając – jest szybciej i czytelniej. Czyli dokładnie tak, jak zawsze chcemy, by było.
Chcę iPhone’a z większym ekranem, o ile iOS zostanie do niego dostosowany. Nie jest sztuką
zrobić pięciocalowego smartfona, który pokazuje dokładnie tyle samo informacji, co jego czterocalowa wersja mini. Jak dotąd Apple nie zawiodło w kwestii optymalizacji interfejsu na iPhone’ach – w modelu 5 dodano po prostu kolejny rząd ikon, nie zmieniając wielkości elementów
graficznych. W kolejnej odsłonie urządzenia spodziewam się dokładnie takiego samego podejścia: kierowania się rozsądkiem, a nie jedynie działaniem konkurentów.

@pawelhac
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MAŁA ROZPRAWA

O DUŻYM IPHONIE
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Śledzenie wiadomości o Apple to trochę jak praca do Pudelka. Są dni, kiedy przebijasz
się przez stos plotek. Jakiś czas temu internet obiegła wiadomość o nowej generacji
słuchawek EarPods. Miały one mierzyć puls prosto z ucha. Tak, wiem. To głupie. Ale
świat uwierzył na tyle mocno, że autor plotki napisał długi, przepraszający wpis. Są
jednak takie przecieki, które wiemy, że się spełnią. Na przykład większy ekran w iPhonie.

D

Dlaczego to jest pewna wiadomość? Chociażby dlatego, że wyciekły też etui dla nowego iPhone’a, mamy też autentyczne części prosto z fabryki. No i wreszcie − Apple ma naprawdę wiele
powodów, żeby to zrobić. I możliwości.
Po pierwsze, klienci uwielbiają duże ekrany. Dowodów na to nie trzeba szukać daleko, flagowce androidowe sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Ba! Linia Galaxy Note, która charakteryzuje się
niespotykanie wielkimi wyświetlaczami, bije rekordy popularności. Nie za bardzo jest się czemu dziwić. Większy ekran to więcej miejsca. To więcej maili, które są wyświetlane, to więcej tekstu w Pockecie, to więcej tweetów na Twitterze, to więcej strony w Safari, być może dostaniemy
także więcej miejsca na ikony na pulpicie.
To również więcej miejsca na podzespoły. Niewiele osób zwraca uwagę na to, że przez ostatnie
siedem lat bateria iPhone’a wcale nie urosła specjalnie. Konkurencja z powodzeniem wrzuca do
swoich słuchawek akumulatory nawet dwukrotnie większe niż 1560 mAh w obecnym flagowcu
od Apple. Oczywiście nie mówię, że iPhone trzyma źle na baterii – 6 godzin użycia to naprawdę
przyzwoity wynik. Ale co gdyby z tych 6 zrobić 8? Albo 10? Zwiększając ekran, można pod niego
upchać dużo większy akumulator. Kolejny plus.

/ FELIETONY / Mała rozprawa o dużym iPhonie

Ale co się stanie z aplikacjami? To jest dosyć poważna zagwozdka. Z początku sprawa była prosta – deweloperzy mieli do dyspozycji prostokąt o wymiarach 320×480 pikseli. Po dwóch latach
przyszła na świat Retina, dając im do dyspozycji cztery razy więcej pikseli. Jeśli aplikacja była
dostosowana do nowej rozdzielczości, korzystała z dobroci każdego piksela. W przeciwnym razie każdy piksel był rozciągany na cztery. Prawdziwa zmiana przyszła dwa lata później, gdy Apple zmieniło format ekranu w swoim telefonie na 16:9. Starsze programy wyświetlały wtedy
czarne paski na górze i na dole. Nie było to ani ładne, ani wygodne. Ale było konieczne.
W chwili, gdy piszę te słowa, wszelkie plotki donoszą o rozdzielczości 1704×960 pikseli, co daje
nam obecne wymiary pomnożone przez 1,5. Jeśli ta informacja się potwierdzi, to czeka nas korzystanie z aplikacji, których grafiki będą bardzo poszarpane, przynajmniej na początku. Jeśli
ktoś liczy na czarne ramki dookoła programów niedostosowanych do nowej rozdzielczości, to
może szybko o tym zapomnieć. Rozdzielczość 1704×960 rozciągnięta na ekran o przekątnej 4,7"
(bo o takim teraz się mówi) da natężenie pikseli na poziomie 389 ppi. Wyświetlenie na takim
ekranie czegokolwiek w rozdzielczości 1136×640 bez skalowania skończy się przyciskami tak
małymi, że do obsługi iPhone’a będzie potrzebny stylus. A stylusom mówimy: nie!
Malkontenci mówią też, że większy ekran jest trudno ogarnąć, korzystając z jednej ręki. Jest to
argument, z którym na pierwszy rzut oka trudno walczyć. Jednak zastanówmy się, po co sięgamy w lewy, górny róg wyświetlacza (ten jest najtrudniej osiągalny przy większej przekątnej)?
W iOS jest to przycisk „Wstecz”. Praktycznie wszędzie. Przycisk, którego równie dobrze mogłoby już nie być, ponieważ iOS 7 wprowadził gest cofnięcia. To zagranie nie było przypadkowe. Od
biedy zawsze można też użyć Siri, która moim zdaniem w następnej iteracji systemu dużo zyska.
Ostatni argument, który przemawia za wprowadzeniem iPhone’a z większym ekranem, to
sprzedaż. Weźmy dwóch potencjalnych klientów. Jeden chce telefon z większym ekranem, drugi wolałby coś bardziej kompaktowego. Pierwszy nawet nie ma co zaglądać do Apple Store, bowiem Apple dla niego nie ma w swojej ofercie nic. Jednak jeśli iPhone 6 pojawi się z wyświetlaczem 4,7", obaj klienci znajdą w ofercie firmy z Cupertino coś dla siebie. 5s lub 5c zostaną
przecież dalej w sprzedaży, a oba to niesamowicie szybkie telefony ze świetnymi aparatami,
kompletem łączności i wsparciem przez najbliższe dwa lata. Analitycy mówią, że dzięki większemu wyświetlaczowi Apple może dotrzeć do nawet 15 milionów klientów więcej.
Naprawdę nie ma się czego bać. To tylko 4,7", rozmiar znany od lat i – co najważniejsze – lubiany. A jeśli komuś nie podpasuje, zawsze może wybrać poprzedni model smartfona Apple. Wilk
syty i owca cała.

@mikeyziel
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JAK PODCHODZIĆ DO
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
NA IURZĄDZENIACH?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

W zeszłym miesiącu pisałem o „Inboksie”, czyli „Skrzynce Spraw Nadchodzących”, podając
Wam zestaw dodatkowych wskazówek do mojego kursu „10 kroków do maksymalnej
produktywności”. Dzisiaj, idąc za ciosem, skupię się na dalszej części układanki: projektach.

Ten felieton jest uzupełnieniem mojego kursu, który można zawsze sobie obejrzeć pod tym adresem: www.nozbe.com/pl/course

Czym tak naprawdę są projekty?
Według definicji z książki Davida Allena „Getting Things Done”, projekt to każde działanie, które wymaga więcej niż jednego zadania. To bardzo fajna definicja, ale myślę, że trochę za sztywna.
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Na przykład napisanie tego felietonu może być zadaniem („napisz felieton o projektach”) lub projektem z kilkoma zadaniami („przygotuj
strukturę felietonu”, „napisz felieton”, „zrób ilustracje” itd.)
Moim zdaniem trzeba wybierać w tym wypadku złoty środek. Czasami parę bardzo prostych zadań można zgrupować w jedno większe, składające się z kilku podpunktów, a innym razem lepiej stworzyć osobny projekt z wieloma zadaniami.
Problem z pierwszym podejściem jest taki, że często coś, co faktycznie powinno być projektem, traktujemy jako zadanie, które okazuje
się bardzo skomplikowane i zaczyna straszyć. Nie wiemy wówczas,
jak się do niego zabrać. Dlatego bezpieczniej jest rozbić je na jak
najmniejsze części i stworzyć z niego projekt. Czyli tak w zasadzie
napisanie tego felietonu powinno być moim comiesięcznym projektem, a nie zadaniem. Wtedy może bym zawsze zdążył z wysłaniem
go Dominikowi na czas.

Jak zaczynam tworzyć projekty?
Używam własnego narzędzia do zadań i projektów − Nozbe, ale oczywiście każdy wybierze sobie
takie, jakie mu pasuje. Tworzę więc projekt w Nozbe i po kolei, spontanicznie wpisuję zadania. Robię taki „mind dump”, czyli zrzucam myśli. Na tym etapie nie zastanawiam się, które zadanie powinno być u góry, które na dole, jaka powinna być ich kolejność ani jakie mają atrybuty. Po prostu
wpisuję do projektu wszystko, co mi do głowy przyjdzie. Później sobie to na spokojnie układam.

Co się dzieje, jeśli projekt jest bardziej skomplikowany? Dlaczego nie tworzę podprojektów?
Jeśli projekt jest bardziej złożony i pojawia się w nim za dużo zadań, jest kilka sposobów na jego
uproszczenie. Wiele osób od razu stworzyłoby podprojekty i podprojekty dla podprojektów itd.
Fakt, wprawdzie bardzo ładnie i efektownie taka „drabina” wygląda, ale praca z tym jest koszmarem. Wiem, testowałem to wiele razy. Dlatego Nozbe nie pozwala tworzyć podprojektów. umożliwia natomiast grupowanie projektów za pomocą etykiet.
Czyli zamiast projektów podrzędnych i nadrzędnych mamy równorzędne, np. mam etykietę „felietony” i tam grupuję wszystkie projekty dotyczące felietonów na każdy miesiąc. To działa podobnie
jak struktura firmy – im bardziej płaska i mniej menedżerów średniego szczebla, tym lepiej.
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Dzielenie się projektami – bo e-mail do współpracy się nie nadaje
W firmie nie pozwalam na używanie e-maila. Jak chcesz, aby ktoś coś dla Ciebie zrobił, przygotuj
mu zadanie. W Nozbe mamy wiele współdzielonych projektów i tam dodajemy sobie zadania,
delegujemy je na siebie i generalnie „komunikujemy się przez zadania”. Dzięki temu każdy widzi,
co się dzieje, kto co zrobił, kto co skomentował. Nie ma maili i zapominania o CC, BCC czy czymkolwiek innym. Więcej o tym napiszę kiedy indziej.

Zatem mamy już projekty, mamy zadania i co dalej?
Same zadania nie wystarczą. Do moich projektów dodaję też dodatkowe materiały w postaci komentarzy do zadań i załączników do projektów. Używam do tego kilku aplikacji na iPadzie: Kamera, Evernote, Dropbox bezpośrednio oraz Editorial i inne appki, które zapisują pliki w Dropboksie, pośrednio.

Kamera
Dorzucanie zdjęć bezpośrednio do projektów i komentarzy do zadań w Nozbe na iPhonie lub
iPadzie jest bardzo praktyczne, ale ostatnio, jak pisałem w felietonie o zdjęciach, próbuję unikać
wrzucania fotek, które faktycznie nimi nie są, do Kamery iPhone’a. Więc zamiast tego:

Evernote
Zdjęcia dodaję do notatki w Evernote. W ten sposób nie lądują one w moim strumieniu zdjęć
i mi go nie zaśmiecają. Nozbe można łatwo zsynchronizować z Evernote, więc do projektu lub
do zadania w projekcie mogę dodać dowolną notatkę.
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Przykład – brainstorming na białej tablicy
Gdy pracujemy w Nozbe grupowo i próbujemy jakiś cięższy temat rozkminić, łączymy się
za pomocą FaceTime (jeśli dwie osoby) lub Google Hangouts (jeśli udział w spotkaniu bierze więcej osób, chociaż ta aplikacja często się wiesza…) i z kamerą skierowaną w stronę mojej tablicy rysuję schematy tego, co wspólnie opracowujemy. Później robię zdjęcie tablicy, zapisuję je w Evernote i tę notatkę dorzucam do odpowiedniego projektu, który współdzielimy.
Najczęściej do któregoś zadania jako komentarz.

Dropbox – bo są tam wszystkie inne pliki
Znowu, Dropboksa mam spiętego z Nozbe i, tak jak w przypadku Evernote’a, mogę dorzucać
pliki z Dropboksa jako komentarze do zadań w moich projektach. Specyfikacje lub dłuższe
teksty często piszę w Editorialu na iPadzie. Moje wypociny zapisuję na Dropboksie i potem
tylko dodaję ten plik do komentarza. To samo się tyczy map myśli i innych plików.

Projektów więcej, a nie mniej
Przez to, że wiele większych zadań traktuję jako projekty, mam tych projektów sporo, ale
dzięki temu widzę je wszystkie za jednym zamachem i łatwiej mi nimi zarządzać. Dzięki temu
mam też większą satysfakcję, bo kończę więcej projektów. Jednocześnie wiele projektów
traktuję jako „foldery” lub „repozytoria” zadań, co oznacza, że nigdy się nie kończą, bo chociaż znikają stamtąd zadania, wkrótce pojawiają się nowe. Tak jest z moim projektem odnośnie np. Marketingu Nozbe, współpracy z asystentką itd. W ten sposób mam zawsze 50-100
projektów, którymi udaje mi się zarządzać. Nawet na iPadzie.

Powodzenia w zabawie w kierownika projektu!
Każdy z nas zarządza codziennymi projektami i w ten sposób staje się Project Managerem.
Polecam poświęcić trochę czasu na skonfigurowanie swoich aplikacji, ułożenie projektów i regularne ich przeglądanie. Do następnego miesiąca!
Zachęcam do obejrzenia pozostałych lekcji mojego krótkiego kursu: „10 kroków do maksymalnej produktywności” pod adresem: nozbe.com/pl/course.

@MSliwinski
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GŁOŚNIKI BANG & OLUFSEN

BEOLAB 14

W KINIE DOMOWYM
JAN URBANOWICZ

Miesiąc temu zapoczątkowaliśmy cykl o kinie domowym, opisywanym stricte pod kątem
oglądania filmów. Postanowiliśmy wypróbować rozmaite rodzaje sprzętów, z różnych
półek cenowych. Na pierwszy ogień poszedł mały, ale bardzo zdolny soundbar firmy
Yamaha. Tym razem mamy dla Was większy kaliber – głośniki od firmy Bang & Olufsen.
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Przyznam szczerze, że to moje pierwsze obcowanie ze sprzętem tego producenta. Słuchałem
w swoim życiu rozmaitych kolumn, tych z niższej półki cenowej oraz tych z wyższej. Sprzętu domowego i estradowego. Nie jestem specjalistą w dziedzinie dźwięku, jednak potrafię
stwierdzić, czy dane głośniki oddają to, co ja chciałbym usłyszeć. Czy potrafią sprawić, że muzyka „przechodzi przeze mnie”, a oglądając film, czuję jakbym był jego częścią. BeoLab 14 potrafią sprawić, że oglądanie filmu jest jeszcze przyjemniejsze niż dotychczas.

Design
To pierwsze, co rzuca się w oczy. W ofercie producenta znajdują się trzy kombinacje tego modelu: zestawy 2.1, 4.1 oraz 5.1. Ja miałem możliwość przetestowania tego najwyższego. Składa
się on, rzecz jasna, z pięciu małych głośników i subwoofera. Głośniki nie są duże. Mają średnicę około 6 centymetrów i ważą niecały kilogram każdy. Ich wykończenie to materiały najwyższej jakości (za tę cenę, o której za chwilę, nie spodziewałbym się niczego innego). Subwoofer
jest już większy, ale to w nim tkwi prawdziwa moc tego zestawu. Ma on średnicę niecałych
30 centymetrów i wysokość na 51 centymetrów. Waży około 10 kilogramów. Całość jest biała,
prezentować się więc będzie szczególnie dobrze w minimalistycznych i jasnych pomieszczeniach. Fronty mniejszych głośników możemy mieć w dowolnym kolorze z oferty producenta
– jest ich sześć. Głośniki możemy ustawić na minimalistycznych nóżkach lub powiesić na ścianie. Oczywiście najlepiej mieć wcześniej kable poprowadzone w ścianie – zwisające „druty”
źle wyglądają.
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Podłączenie
Przyznam, że tu miałem małe problemy. Nie żeby było to szczególnie trudne, co najwyżej lekko uciążliwe. Kabel musimy poprowadzić przez nóżkę głośnika (która jest metalową rurką),
włożyć go do środka, zdjąć pokrywę i podłączyć. Było to o tyle kłopotliwe, że klamry są bardzo małe i ktoś z większymi palcami może mieć proporcjonalnie większy problem. Mnie udało
się zrobić to ze wszystkimi pięcioma głośnikami w dość krótkim czasie. Następnie podłączamy
wszystkie kable do subwoofera. Pozostaje nam teraz poprowadzenie głównego kabla od subwoofera do amplitunera i podłączenie każdego głośnika w odpowiednie miejsce. Na koniec
podłączamy subwoofer do zasilania.

Moc
Teraz chwila na cyferki i to całkiem ładne. Każdy z pięciu głośników ma moc 140 W. Zważywszy na to, że na co dzień mam w domu zestaw, gdzie głośniki mają zaledwie 50 W, wiedziałem, że będzie ciekawie. Woofer oferuje moc 280 W – sąsiedzi mnie znienawidzili. No dobrze,
cyferki cyferkami, ale jak to się przekłada na dźwięk?

Odczucia
Zaraz po podłączeniu postanowiłem zrobić test muzyczny. „Scream” Michaela Jacksona
i wspaniały bas w tej piosence był do tego idealny. Pierwsze słowa po włączeniu muzyki były
niecenzuralne, więc nie będę ich tu cytować. Podobało mi się. Trzeba było jednak włączyć
film. Na pierwszy ogień poszedł „Tron: Dziedzictwo” z genialną muzyką Daft Punk. I pojawił
się pierwszy zgrzyt. By usłyszeć naprawdę mocny bas, musiałem bardzo podkręcić głośność
w amplitunerze. Pozostałe głośniki grały świetnie, ale z basem coś mi nie pasowało. Podkręciłem nieco moc na samym sprzęcie oraz zmieniłem ustawienia każdego z głośników w ustawieniach amplitunera. Było lepiej. W dodatku zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, którą też
skonsultowałem z przedstawicielem firmy na Polskę. Ten bas, który tak mi nie pasował na początku, jest po prostu inny niż ten, do jakiego jestem
przyzwyczajony. Tu nie chodzi o to, by wnętrzności wy-

Tu nie chodzi o to, by
wnętrzności wywracały nam
się na drugą stronę, tutaj
bas jest po prostu dokładny.
Bardziej subtelny.

wracały nam się na drugą stronę, tutaj bas jest po prostu
dokładny. Bardziej subtelny. Po kilkunastu minutach byłem już w nim zakochany. Jeśli tylko odpowiednio ustawimy wszystkie poziomy, to nie pozostaje nam nic innego, jak się tym dźwiękiem rozkoszować. Bałem się
jednak, że są to tylko moje odczucia, dlatego postanowiłem sprawdzić, jak spodoba się on kilku moim znajomym. Zrobiliśmy kilka filmowych seansów i każdy był za-
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chwycony. Wydaje mi się, że wszystko brzmiało dokładnie tak, jak powinno. I chyba właśnie
o to chodziło.

Dla kogo?
To jest najważniejsze pytanie. Całość brzmi znakomicie. Zestaw się również wspaniale prezentuje. Tutaj nie mogę na nic narzekać. Pozostaje jeden podstawowy problem, a jest nim cena. Ponad 3000 euro to dużo. Nie ma co do tego wątpliwości. Dlatego na pytanie „Dla kogo jest taki
zestaw?” mogę odpowiedzieć tak: dla ludzi, którzy cenią sobie dobre wzornictwo, wysoką jakość
wykonania i dźwięku, ale przede wszystkim dla ludzi, których na taki sprzęt stać. To jest sprzęt
premium i za niego się płaci. Oczywiście podniosłyby się głosy, że płacimy głównie za markę.
Ale to nie jest nic nowego. Czy kupujecie, w większości przypadków, trampki Converse, czy takie
za 15 zł na bazarze? Marka wyrabia sobie jakąś jakość na przestrzeni lat. Za jakość się płaci. Proste. Padły kiedyś takie mądre słowa: „Nie stać mnie na kupno tanich rzeczy”. Zakończę więc tak:
na dziś nie kupiłbym tych głośników. Nie stać mnie na to. Gdybym miał takie pieniądze, to może
bym kupił lepsze (na papierze) głośniki innej firmy. Jednak Bang & Olufsen pokazał mi, jak można połączyć ciekawe i oryginalne wzornictwo z wysoką jakością wykonania i wspaniałym dźwiękiem. Dlatego jakbym miał takie pieniądze, to również bym tych głośników nie kupił. Uzbierałbym więcej i kupił jakiś wyższy model, który grałby przynajmniej równie dobrze, a ja miałbym
coś, czego nie ma każdy, kto wejdzie do popularnego sklepu z elektroniką (teraz pora na hejtowanie mojego snobizmu – czas start!)

Głośniki testowaliśmy na amplitunerze
Yamaha RX-V775 dostarczonym przez
sieć sklepów TopHiFi

@yasiek_

Bang & Olufsen BeoLab 14
Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6
Wydajność: 6/6
Cena: 3300 euro
Producent: Bang & Olufsen
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PHILIPS IN.SIGHT M120

NORBERT CAŁA

Wielki Brat w domowym wydaniu.
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Możliwość zajrzenia do swojego domu, gdy nas w nim fizycznie nie ma, od zawsze była pociągająca. Można spojrzeć na psa, ogródek, dziecko w swoim pokoju czy też pana hydraulika. Powodów, aby zajrzeć, może być naprawdę dużo, prawie tak dużo jak różnych kamer, które możemy do
tego celu wykorzystać.

Taka idealna do tego kamera to skuteczne powiązanie sprzętu i oprogramowania. Kamera powinna być bezprzewodowa, mieć minimalną rozdzielczość 720p, dość szeroki kąt widzenia, doświetlenie w podczerwieni i głośnik do kontaktu zwrotnego. Aplikacja do jej obsługi powinna zaś być
bardzo prosta w konfiguracji, mieć możliwość nagrywania obrazu w momencie wykrycia ruchu.
Wiem, że to brzmi trochę jak przetarg na samochody dla urzędników ZUS, ale do powyższego
„zapytania ofertowego” doskonale pasuje kamera Philips In.Sight M120.
Kamera to owalny kawałek białego plastiku o wymiarach – 11,5 × 6,5 × 6,5 cm (wys. × szer. × dł.).
Z przodu rzuca się w oczy duże czarne kółko, w środku którego znajdziemy obiektyw. Za obiektywem ukrywa się matryca potrafiąca zapisywać filmy o rozdzielczości HD 720p. Do kamery dostajemy dwa różne uchwyty mocujące. Jeden z nich pozwala na postawienie kamery np. na szafce,
a drugi na przymocowanie jej np. na ścianie. W każdym z tych przypadków będziemy mieli moż-
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liwość lekkiego pochylenia kamery w każdym
z kierunków, aby lepiej dobrać pole widzianego
obrazu. Dobranie tego pola będzie akurat dość
łatwe, bo kamera ma kąt widzenia wynoszący aż
102 stopnie, który pozwala na objęcie jedną kamerą dość dużego fragmentu nawet stosunkowo małego pomieszczenia. Z tyłu kamery znajdziemy złącze zasilania oraz głośnik, o którym
jeszcze wspomnę.

Powodów, aby zajrzeć
zdalnie do domu, może być
naprawdę dużo, prawie tak
dużo jak różnych kamer,
które możemy do tego celu
wykorzystać.

Przejdźmy teraz do najprzyjemniejszego fragmentu, czyli skonfigurowania kamery. Już widzę
Wasze zdumienie na twarzy, jak konfiguracja urządzenia może być najprzyjemniejszym fragmentem. Musimy przecież dodać kamerę do naszej sieci Wi-Fi, do której przecież hasło zostało dawno
zapomniane, potem dodać ją do aplikacji w iPhonie, po drodze jeszcze udostępniając jakieś porty na routerze… Jak to może być przyjemne? W przypadku nowych kamer Philips wygląda to zupełnie inaczej. Pierwszy krok to pobranie aplikacji In.Sight+ (ivideon) i założenie nowego konta.
Aby dodać kamerę, należy kliknąć ikonę „+” i wyświetlony QRCode umieścić przed obiektywem
konfigurowanej kamery. To wszystko, cała reszta odbędzie się prawie magicznie. Po tej operacji
uzyskujemy nie tylko dostęp do kamery, gdy jesteśmy w domu, ale także wówczas, gdy jesteśmy
poza nim. Cała nasza praca ograniczyła się zaś do pokazania ekranu iPhone’a z kodem do obiektywu kamery. Z prostszym sposobem konfiguracji jeszcze się nie spotkałem.
Aplikacja to zresztą jedna z mocniejszych stron tego zestawu. Za jej pomocą kamerę można zaprogramować w taki sposób, aby automatycznie włączała nagrywanie po wykryciu ruchu lub
dźwięku. Wszystkie nagrania są następnie przechowywane w chmurze, a my otrzymamy w czasie
rzeczywistym powiadomienie push na iPhone’a z informacją, że coś się poruszyło np. w pokoju dziecka. Taka funkcja

Bez problemu rozpoznamy
zmarszczki na twarzy
nieuważnego złodzieja,
który zapuści się do naszego
domu.

będzie bardzo przydatna, jeśli chcemy In.Sight M120 używać
jako elektronicznej niani. Wtedy też przydadzą się dwie kolejne cechy kamery, czyli doświetlenie podczerwienią, które pozwoli widzieć w ciemności oraz wspomniany wcześniej
głośnik. W kamerach mamy bowiem zaimplementowany
standard Push to talk, który umożliwia powiedzenie czegoś
do dziecka, które znajduje się w swoim pokoju. Nawet nie
sądziłem, jakie to przydatne! Uzyskujemy dzięki temu sys-
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tem domowej, wewnętrznej komunikacji. Moje dziecko zdecydowanie lepiej reaguje na mój głos
z kamery niż komunikat wypowiedziany bezpośrednio do niego.
Oczywiście w aplikacji możemy oglądać obraz z kilku kamer oraz mamy możliwość udostępnienia
streamu dowolnym osobom.
Kamera nagrywa obraz w rozdzielczości HD 720p, jednak to, co zobaczymy na ekranie iPhone’a,
to już zupełnie inna bajka. W sieci lokalnej dostaniemy obraz w pełnej rozdzielczości i jest on bardzo dobrej jakości. Jak na zastosowania, do których jest przeznaczona, to obraz jest nawet zbyt
dobrej jakości. Bez problemu rozpoznamy zmarszczki na twarzy nieuważnego złodzieja, który zapuści się do naszego domu. Nie musicie się jednak obawiać tego, że wysoka jakość streamu odbije się niekorzystnie na płynności obrazu. Jeśli jesteśmy poza domem, a nasze połączenie w domu
lub na telefonie jest słabej jakości, to automatycznie zostanie zredukowana jakość, tak aby zapewnić płynność obrazu. Oczywiście razem z obrazem mamy wysyłany dźwięk.
Do tej pory, praktycznie z każdą kamerą do prostego monitoringu domu miałem jakiś problem.
A to jakość była słaba, a to nie działał dostęp z zewnątrz, a to zrywała połączenie. Jak na razie In.Sight M120 spełnia swoje zadanie tak samo dobrze jak limuzyna dla ZUS o długości 4,82 metra
i szerokości 1,80 metra, a kosztuje mniej, bo tylko nieco ponad 600 zł. Rysą na tym ładnym obrazku jest konieczność wykupienia specjalnego abonamentu na przechowywanie zapisanych filmów w chmurze. Aby przechować je przez 7 dni,
musimy mieć Silver Plan, przez 30 dni − Gold Plan.
Ocena iMagazine 5/6

@norbertcala
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CREATIVE T4 WIRELESS
JAROSŁAW CAŁA

W pierwszej chwili, gdy dowiedziałem się, że do nowego numeru dostaję na testy
głośniki komputerowe, byłem delikatnie mówiąc oszołomiony. Po pierwsze, zbiło
mnie to z tropu, bo myślałem, że takowych już nie produkują, ponieważ wymarły jak
dinozaury. Po drugie, byłem przekonany, że będą to najnudniejsze głośniki, z którymi
miałem okazję osobiście się spotkać.
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Głośniki komputerowe zawsze kojarzyły mi się
z plastikowymi, brzydkimi zestawami 2+1, które
piętnaście lat temu „dekorowały” meblościanki
każdego domu posiadającego desktopa. Tymczasem przez te piętnaście lat zmieniło się wszystko,
co tym bardziej potęgowało moje oszołomienie.
Później, gdy już dostałem paczkę, to stan oszołomienia zamienił się na stan zaciekawienia. Nagle
uświadomiłem sobie, dlaczego niby mają to być
głośniki komputerowe. Ktoś tu mnie wprowadził

Creative T4 Wireless to
klasyczna konstrukcja 2+1
z dużą jedynką, która uderza
w ściany sąsiadów tak samo
mocno, jak w oczy uderza
ich Twoje nowe BMW.

w błąd. Przecież ta nazwa jest bardzo mylna. Zestaw głośnikowy, który dostałem, czyli Creative
T4 Wireless, to wcale nie jest zestaw głośników komputerowych. Oczywiście jeśli ktoś ma ochotę, żeby taki był, to jak najbardziej. Jednak te głośniki potencjał mają dużo większy.
Creative T4 Wireless to klasyczna konstrukcja 2+1 z dużą jedynką, która uderza w ściany sąsiadów tak samo mocno, jak w oczy uderza ich Twoje nowe BMW. Absolutną odwrotnością dużej
jedynki są dwa maluchy zwane satelitami. Dziwnie ten trójkąt wygląda. Tak jakby z zawodniczką sumo jednocześnie chodziło dwóch kierowców formuły 1. Gdyby się człowiek zastanowił, to
poprzednie zdanie nawet w dźwięku ma swoje odzwierciedlenie.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu głośników komputerowych, bo nie sposób ominąć fakt,
że firma Creative o tej dziedzinie głośników mogłaby napisać 37 tomów podręcznika. Nie ma
tak rozpoznawalnego producenta głośników komputerowych jak Creative. Koniec, kropka. Poprzednik T4, czyli mo-

Dlatego też model T4
Wireless przejął wszystko,
co dobre z GigaWorks T3
i dodał od siebie tę boską
cechę bezprzewodowości.
Taki mały zabieg, a jednak tak
dużo zmienia.

del GigaWorks T3, zbierał same pochlebne opinie i przyniósł firmie Creative kilka ładnych milionów na koncie.
Gdybyśmy odwiedzili domy i mieszkania graczy komputerowych, to myślę, że na dziesięciu z nich spokojnie siedmiu
pod swoją firanką skrywa głośnik basowy z modelu GigaWorks T3. Ten stary, dobry model musiał w końcu doczekać się swojego nowego wcielenia. Wszystko przez mobilność, która w dzisiejszych czasach robi się najważniejsza,
teraz wszystko musi być bezprzewodowe. Dlatego też model T4 Wireless przejął wszystko, co dobre z GigaWorks T3
i dodał od siebie tę boską cechę bezprzewodowości. Taki
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mały zabieg, a jednak tak dużo zmienia. Właśnie dzięki temu głośniki T4 nie można już nazwać
głośnikami komputerowymi. Jest to zestaw głośników dla każdego urządzenia posiadającego
Bluetooth, czyli dosłownie dla każdego.
Użytkownicy mogą wybrać jeden z dwóch sposobów podłączenia ich do nadajnika – za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth lub przy użyciu standardu komunikacji NFC,
a zatem przez zbliżenie urządzenia mobilnego do zestawu głośnikowego. Jakość przesyłanego bezprzewodowo dźwięku maksymalizowana jest dzięki użyciu kodeków aptX oraz AAC, zapewniających przesyłanie sygnału bez opóźnień i zakłóceń. Wykorzystanie technologii Creative Multipoint pozwala również na jednoczesne połączenie głośników z dwoma różnymi
nadajnikami Bluetooth. Dzięki temu można przechodzić z jednego źródła na drugie bez konieczności rozłączania i ponownego podłączania zestawu T4 Wireless. To wszystko powoduje, że ten zestaw świetnie sprawdzi się w połączeniu z TV, każdym smartfonem czy tabletem.
Fajną opcją jest odczepienie nóżek w satelitach, dzięki czemu spokojnie możemy zawiesić na
ścianie dwa głośniki przy telewizorze.

Sterowanie zestawem T4 Wireless możliwe jest przez − uwaga! − aż dwa piloty. Jeden z nich to
kablowy nadajnik w kształcie pokrętła, którym możemy sterować mocą. Jednak pokrętło spełnia jeszcze inne funkcje. Do niego przykładamy urządzenia NFC, dzięki niemu przełączamy źró-
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dła i do niego wpinamy słuchawki. Drugi pilot to już klasyczny prostokątny pilot na podczerwień, trzeba przyznać, że nie za wysokich lotów konstrukcja.
Matką całego zestawu jest wspomniany wcześniej zawodnik sumo, czyli 6-kilogramowy głośnik
basowy. Nazwa sumo jest perfekcyjna, bo jak uderzy, to moc jest porównywalna do podskoku
zawodnika w śmiesznych stringach. Zawodnik sumo jest głową rodziny i to on dyktuje warunki, w jakich cała rodzinka gra. Dlatego jest sporo hałasu pod dyktando niskich tonów, na szczęście na tyle zawodnika sumo jest magiczne pokrętło, które radzę skręcić na prawie minimum.
Uwierzcie mi, to i tak sporo. Bas jest soczysty, długi i odpowiednio mocny. Idealnie pasuje do
efektów w grach komputerowych i filmach, więc sukces uważam za osiągnięty. Satelity z drugiej strony grają nad wyraz czysto i dobrze uzupełniają rodzinę. Trochę gorzej jest w kwestii
średnich tonów, ale tego można było się spodziewać. Po prostu nie ma co się ich doszukiwać,
bo nie ma głośników, z których te średnie tony mogłyby się wydobywać. Mimo wszystko lubię
to, jak ten zestaw gra, bo jest on zestawem. Już nieraz w testach podkreślałem, jak bardzo lubię
prawdziwy dźwięk stereo. Nieważne, że satelity są niewiele większe od paczki zapałek. Ważne,
że są oddzielnie, a to po prostu ma odzwierciedlenie w dźwięku.
Od oszołomienia poprzez ciekawość doszedłem do małego zachwytu. Głośniki Creative T4 Wireless świetnie sprawdzą się jako ciekawe rozwiązanie dźwiękowe wielu pomieszczeń. Widzę te
głośniki na wielu płaszczyznach. W pokoju prawdziwego gracza, gdzie efekty wybuchów wciskają w fotel. W salonie rodziny, która lubi co niedzielę obejrzeć dobry film. Nawet sprawdzą się
w nowoczesnym biurze prezesa, gdzie głośnik basowy będzie dobrze schowany, a małe satelity
w żaden sposób nie popsują minimalistycznego wnętrza.

@calamuzyka
Creative T4 Wireless
Dane techniczne:
Cena: 1299 zł
Liczba głośników: 3
Liczba przetwoników: 3
Liczba głośników satelitarnych: 2
głośnik niskotonowy [subwoofer]
komunikacja: bezprzewodowa Bluetooth 3.0 + NFC
złącza: 1 × Audio Line-In
wymiary: 612 × 374 × 374 mm
waga: 8 kg
zastosowane technologie: | SBC | sterowniki: | aptX |
Bluetooth Stereo (A2DP) | AVRCP | SLAM
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BLUELOUNGE – POJEMNIK NA KABLE

CABLEBIN

Kable do kosza.

NORBERT CAŁA

/ SPRZĘT / Bluelounge – Pojemnik na kable CableBin

Ogromna liczba kabli to zmora każdego gadżeciarza. Im więcej gadżetów, tym więcej kabli, a im
więcej kabli, tym więcej kurzu, im więcej kurzu, tym więcej sprzątania i mniej czasu na zabawę
gadżetami. Problem praktycznie nierozwiązywalny. Nieraz spędziłem długie godziny na porządkowaniu kabli i za każdym razem przegrywałem.
Rozwiązaniem miał się okazać kosz i to wcale nie na śmieci. Bluelounge CableBin to kosz na kable. Wyglądem przypomina kosz na śmieci, ale nie taki, który chowamy pod szafką w kuchni,
a raczej taki, który stawiamy obok biurka w gustownie urządzonym gabinecie. Kosz w całości
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wykonany jest bardzo wytrzymałego plastiku. Pokrywa i brzegi kosza są w kolorze białym, co w połączeniu z dwiema różnymi wersjami zewnętrznej okleiny
– ciemne drewno i jasne drewno − wygląda znakomicie. Ja zdecydowałem się na ciemne, które zdecydowanie lepiej pasuje do mojej podłogi.
Kosz CableBin ma specjalną wypustkę czy też przecięcie, dzięki czemu bez problemu wprowadzimy do
niego kable z zewnątrz. Mamy też zdejmowaną pokrywkę z praktycznym otworem, przez który wyprowadzimy końcówki kabli i na której położyć można ładujące się urządzenia. W mojej praktyce wyglądało to
tak, że do środka wprowadziłem kabel przedłużacza
z listwą zasilającą. Powiesiłem go na jednym z sześciu
dodawanych w standardzie, samoprzylepnych haczyków. Potem wrzuciłem jeszcze aktywny hub USB, mogący zasilić aż 7 urządzeń, kilka ładowarek itp. Przez
otwór w półce wyprowadziłem zaś wszystkie potrzebne końcówki kabli. Mam wreszcie dzięki temu jedno
miejsce, w którym ładuję wszystkie swoje urządzenia.
Zyskałem dzięki temu porządek oraz nie muszę szukać
kabli po całym domu. Do czasu, kiedy wszystkie urządzenia będą ładowane bezprzewodowo, będzie to
moim zdaniem świetne rozwiązanie.
Gdy moja żona kilka razy powtarzała mi: „Zaraz powyrzucam te wszystkie kable do kosza i będzie porządek”, nie miałem pojęcia, że będzie miała tyle racji.
Cena kosza: 339 zł, a to dość sporo, ale przecież funkcjonalność i nowoczesny wygląd zawsze były w cenie.
Ocena iMagazine: 5/6

@norbertcala
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WD EX4

NAS DLA MACUSERA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Moja przygoda z EX4 nie rozpoczęła się przyjaźnie. Przyjechał do mnie od kogoś, kto
chyba ciut za dużo przy nim kombinował i przy okazji nie sformatował dysków po sobie.
Nie martw się, drogi poprzedniku – pozwoliłem sobie zrobić to w Twoim imieniu.
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Niestety problemem również był fakt, że jeden
z dysków był uszkodzony – to jest złe. Fabrycznie
WD wkłada do środka dyski z serii Red, które mają
trzyletnią gwarancję – o rok dłuższą od samego
NAS-a – i to akurat jest dobre. Procedura jego wymiany niestety bardzo mocno skróciła czas, jaki
spędziłem z nim, więc nie traktujcie tego jako pełną recenzję, a bardziej jako „pierwsze wrażenia”.
Przyzwyczajony do metalowych i pięknych serii
My Passport dla Maców, zawiodłem się trochę na
wykonaniu samej obudowy. Wygląda bardzo industrialnie, trochę jak pecety sprzed lat. Plastikowy przód o wątpliwej urodzie i czarny metalowy
korpus. Czym prędzej schowałem go pod biurkiem, aby przypadkiem żaden gość go nie zobaczył obok mojego iMaca – różnica w estetyce jest ogromna. Przyszedł jednak czas na jego
włączenie…
Niestety wiatrak, który jest w nim zainstalowany, potrafi hałasować dosyć mocno, ale na szczęście nie włącza się zbyt często. NAS od WD ma
miejsce na cztery standardowe dyski twarde różnych producentów. Można go kupić zapełnionego Redami o pojemnościach od 1 TB do 4 TB, co
daje łącznie od 4 do 16 TB przestrzeni lub pustego i wyposażyć we własne HDD – lista kompatybilnych dysków znajduje się na ich stronie. Dla
hardcore’owców istnieje jeszcze możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych dysków po USB 3.0,
co rozszerza dodatkowo jego pojemność. Najważniejszy jest jednak fakt, że EX4 wspiera RAID
0, 1, 5 oraz 1+0. Ten ostatni tryb to mój faworyt,
ale niestety dwa dyski są wtedy wykorzystywane na backup. Ostatecznie skusiłem się na RAID
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5, aby mieć więcej przestrzeni i sensowną wydajność, chociaż gdybym go konfigurował osobiście,
to najprawdopodobniej skusiłbym się na 1+0 pod
warunkiem, że w środku siedziałyby cztery dyski o pojemności 4 TB każdy. To dałoby w sumie 8
TB przestrzeni do wykorzystania, bardzo szybkie
transfery i pełny backup.
Bardzo dużym plusem dla EX4, na tyle, że zasługuje na własny akapit, jest fakt, iż formatowanie dysków przy zmianie RAID-a trwa kilka minut.
W produktach konkurencji czasami trzeba czekać
dzień lub dłużej…
EX4 ma jedną ciekawą cechę, raczej rzadko spotykaną w tym segmencie – wyposażono go w dwa
porty zasilające, więc nawet jeśli jeden zasilacz
padnie, to zawsze pozostaje drugi. W komplecie
otrzymujemy jednak tylko jeden, drugi trzeba dokupić – szkoda, chociaż w domowych warunkach
rzadko kiedy jest potrzeba posiadania zapasowego zasilania. Tylna ścianka również oferuje dwa
porty ethernetowe, dzięki czemu możemy uzyskać szybsze transfery oraz lepsze ich rozłożenie
pomiędzy połączeniami. Niestety mój router jest
już pełny, więc kosztem Apple TV i z wielkim bólem serca podłączyłem tylko jeden przewód.
EX4 wspiera Macintoshe, pecety, DLNA oraz Time
Machine, więc OS X natychmiast go wykrył i zapytał, czy chcę na niego backupować zawartość swoich dysków. Jego pierwsze uruchomienie
i wstępna konfiguracja jest banalnie prosta – powinna sobie z tym poradzić osoba, która nie ma
pojęcia o tego typu urządzeniach. Urządzenie,
nawet bez dodatkowego oprogramowania, poja-
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wia się w bocznym pasku w Finderze i mamy dostęp do jego podstawowej konfiguracji folderów, w tym współdzielonych i przygotowanych na media, do których potem mamy automatyczny dostęp z innych urządzeń, na przykład Playstation czy set-top boksa WD – WD TV
Live. Niestety Apple TV nie potrafi wykorzystać możliwości magazynowych EX4… Nie testowałem jednak funkcji iTunes Server z powodu braku czasu, ale z tego, co się orientuję, to dostęp do tych treści mają tylko inne komputery.
Ponadto otrzymujemy usługę My Cloud, dzięki której zawsze i wszędzie możemy uzyskać
dostęp do naszych danych – z komputera, Androida lub iUrządzenia. Sama aplikacja nie
jest piękna i nie sprawdza się idealnie w przypadku streamowania wideo lub muzyki, chyba że jesteśmy akurat w domu. Zresztą transfer tego typu danych na odległość nigdy nie
jest dobrym pomysłem. Możemy też backupować na bieżąco zdjęcia czy filmy przykładowo
z iPhone’a. Ale ponownie − nie jest to najlepszy pomysł ze względu na powolne działanie
w warunkach, w których nie jesteśmy podłączeni do bardzo szybkiej sieci Wi-Fi lub w ostateczności LTE.
My Cloud oferuje również ciekawą możliwość integracji naszej prywatnej chmury z Dropboksem (oraz innymi podobnymi). Oprócz tego możemy całego EX4 powiązać również z ta-
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kimi serwerami jak Amazon S3 czy ElephantDrive,
dzięki czemu backup całej jego zawartości będzie znajdował się również w internecie. Dla wielu osób może to być warte każdych pieniędzy
– w końcu to nie padnięty dysk czy złodziej są
największymi wrogami danych, ale woda, pożar
i tego typu katastrofy. W przypadku gdyby zalało nam mieszkanie, akurat nad komputerem, to
nie musimy się martwić – wszystkie dane z Maca
przecież są na EX4, a ten z kolei ma backup w internecie. Wymarzone combo. Czekam jeszcze na
wsparcie więcej alternatywnych i bezpieczniejszych serwisów.
Kolejną ciekawą funkcją EX4 jest możliwość zainstalowania aplikacji trzecich, oprócz tych, które
już są wbudowane w panel kontrolny. Mamy więc
klienta do torrentów, który będzie pobierał wskazane przez nas materiały bezpośrednio na NAS-a.
Możemy też postawić sobie Wordpressa, chociaż
raczej nadaje się to przede wszystkim do celów
testowych. Jest również klient eDonkey, Joomla!, phpMyAdmin oraz wiele więcej. Z czasem będzie tych aplikacji znacznie więcej i nie wątpię, że
znajdą się ludzie, którzy wykorzystają je w oryginalny sposób.
WD EX4 					
Producent: WD
Model: My Cloud EX4

EX4 nie jest tanim urządzeniem, ale jest konku-

HDD: bez, 2 TB, 3 TB lub 4 TB (×4)

rencyjny w tym względzie. Ceny (oficjalne) za-

RAID: 0, 1, 5, 1+0

czynają się od 329 euro za model bez dysków,

Porty: zasilanie (×2), USB 3.0 (×2), Gigabit Ethernet
(×2)

przez 689 euro za 8 TB, 819 euro za 12 TB aż do

Wspierane OS: Windows XP (SP3), Vista, 7 i 8; OS X
Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks
Standardy: uPNP, DLNA, iTunes Server, Time
Machine
Cena: 329 euro (0 TB), 689 euro (8 TB), 819 euro (12
TB), 1019 euro (16 TB)

1019 euro za 16 TB.

@morid1n
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KENSINGTON

CONTOUR ROLLER

PAWEŁ HAĆ

Zabranie laptopa w dłuższą podróż wymaga nieco lepszej ochrony niż ta, którą zapewnia
lekka, codzienna torba. Zazwyczaj trzeba mieć ze sobą trochę dodatkowych akcesoriów, które
łącznie całkiem sporo ważą. Kensington Contour Roller pozwala je wygodnie ze sobą zabrać.
Contour Roller ma bardzo „laptopowy” i formalny wygląd – z daleka widać, że wewnątrz
może znajdować się komputer i inna elektronika. Osobiście preferuję mniej oczywiste torby,
trudno jednak znaleźć taką, która pomieści naprawdę wiele rzeczy. To właśnie jest największa zaleta Contour Rollera – jest pojemny i to pomimo stosunkowo niewielkich gabarytów.
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Torba ma bowiem wymiary 47×37×23 cm, co pozwala przewozić ją jako bagaż podręczny w wielu
liniach lotniczych. Waży jednak aż 3,12 kg, co wynika ze wzmocnionej konstrukcji oraz wysuwanej, teleskopowej rączki do prowadzenia walizki.
Zastosowanym materiałem jest w przeważającej
części nylon balistyczny, odporny na przetarcia,
natomiast mocowanie kółek wykonano z grubego plastiku. Teleskop jest oczywiście aluminiowy,
a kończący go uchwyt pokrywa antypoślizgowa
guma. Konstrukcja sprawia wrażenie bardzo trwałej, wręcz niezniszczalnej, aczkolwiek plastikowy
spód błyskawicznie rysuje się nawet o krawężniki.
Torba podzielona została na dwie duże komory. Główna ma miejsce na laptopa o przekątnej
ekranu do 17 cali, jest wyściełana miękką tkaniną, dodatkowo komputer można zabezpieczyć
rzepem. Mniejsze urządzenie nie będzie się tam
jednak stabilnie trzymać. Komora ta może równie dobrze służyć do przewożenia innego bagażu – po zamknięciu kieszeni na komputer pozostaje w niej całkiem dużo miejsca. Druga co do
wielkości przestrzeń znajduje się w tylnej części
walizki. Po rozsunięciu suwaka można odchylić
sztywną osłonę, co daje dostęp zarówno do stelaża, jak i do trzech zapinanych, siatkowych kieszeni. Jest to idealne miejsce do przewożenia delikatnych przedmiotów, ponieważ z obu stron

Torba ma wymiary 47×37×23 cm,
co pozwala przewozić ją jako
bagaż podręczny w wielu
liniach lotniczych.

chronione będą przez twarde ściany. Torba ma
też trzy mniejsze kieszenie – jedną na górze, jedną z przodu, a jedną na lewym boku. Nie są one
już tak pojemne, ale mogą posłużyć do segregowania mniejszych rzeczy (zwłaszcza ta najbardziej
zewnętrzna, ze względu na mnogość uchwytów,
kieszonek i zapięcie na klucze). Ostatni z suwa-
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ków, umieszczony na górze, pozwala wysunąć z zewnątrz uchwyt. To eleganckie i wygodne
rozwiązanie, rączka jest na zewnątrz tylko wtedy, gdy jej potrzebuję. Ma niestety jedną wadę
– przez klapkę do wysunięcia teleskopu bez trudu dostanie się do wnętrza i woda, i kurz.
Walizka jest wręcz stworzona do krótkich wyjazdów – pozwala spakować najpotrzebniejsze rzeczy w taki sposób, by podczas podróży nic się im nie stało. Bardzo wygodnie się
z nią przemieszcza – rączka wysuwa się na wysokość około 1,1 metra, będzie więc wystarczająca nawet dla wyższych osób. Zamontowane kółka również doskonale spełniają swoje zadanie – pokryto je gumą, która sprawia, że walizka toczy się po chodniku bezgłośnie. Torba
posiada też szeroki, dwuczęściowy uchwyt. Mógłby być jednak pokryty od wnętrza gumą,
a nie plastikiem, by lepiej leżał w dłoni. Walizka ma też uchwyty na pasek do noszenia na ramieniu, jednak ten, który dołączono do zestawu, nie należy do wygodnych. Jest zbyt wąski i zbyt łatwo się zagina, przez co wrzyna się w skórę. Sytuacji nie ratuje nawet nakładka
na ramię – może i jest szeroka, ale wykonano ją z nieoddychającej imitacji skóry, która ani
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nie wygląda dobrze, ani też w niczym nie pomaga. Contour Roller posiada mocowanie do stelaża większej walizki, więc w przypadku wyjazdu
z większą ilością bagażu można szybko połączyć
dwie walizki w jedną.

Przez klapkę do wysunięcia
teleskopu bez trudu dostanie
się do wnętrza i woda, i kurz.

Contour Roller to bardzo dobrze przemyślana
walizka. Widać, że priorytetem było bezpieczne

Kensington Contour Roller

przewożenie elektroniki, a pozostały bagaż po-

Design: 4/6

wędrował na dalszy plan. Dzięki sztywnym ścia-

Jakość wykonania: 5/6

nom trudno ją zgnieść, a kieszenie zostały dosto-

Oprogramowanie: n/d

sowane do transportu laptopa i towarzyszących

Wydajność: 5/6

mu akcesoriów. Samo poruszanie się z walizką
również nie jest kłopotliwe, a to za sprawą przemyślanego uchwytu i porządnych kółek. Problem
jest właściwie tylko jeden – jej wygląd jest zwy-

@pawelhac17-02-10
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ELGATO EYETV GO

PAWEŁ HAĆ

Telewizja to medium, bez którego potrafię się obyć. Mimo tego czasem jest niezastąpiona
– w internecie nie obejrzę zawsze transmisji meczu czy też innego wydarzenia. Dzięki
eyetv go, czyli odbiornikowi DVB-T od Elgato, mogę oglądać ją na swoim komputerze, i to
niezależnie od tego, gdzie jestem.
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Po wprowadzeniu
danych wyświetlany
jest konfigurator,
który umożliwia
dostrojenie
urządzenia.

Elgato eyetv go to najmniejszy tuner telewizyjny, jaki widziałem − większość pendrive’ów ma
większe wymiary. Urządzenie podłączane jest do portu USB komputera, posiada też wejście do
podłączenia anteny. W komplecie dostajemy przejściówkę do kabla antenowego, a także dwie
anteny – teleskopową, do użytku mobilnego, oraz stacjonarną, z przedłużaczem i przyssawką,
do stosowania w domu. Ponadto do zestawu dodawany jest krótki przedłużacz USB, przydatny
gdy porty komputera ulokowane są w trudno dostępnym miejscu. Ze względu na spore zużycie
energii eyetv go należy bowiem odłączać, gdy nie jest długo używany. W zestawie zabrakło mi
jedynie etui – wszystkie elementy są bardzo drobne i delikatne, a tym samym łatwo je uszkodzić
bądź zgubić.
Urządzenie wymaga do działania bezpłatnej aplikacji, pobieranej ze strony producenta. W pudełku znajduje się kod aktywacyjny, który należy podać przy rejestracji urządzenia – należy
mieć to na uwadze, jeżeli kupuje się sprzęt z drugiej ręki. Po wprowadzeniu danych wyświetlany jest konfigurator, który umożliwia dostrojenie urządzenia – może się ono odbywać wyłącznie automatycznie, ręczne dodawanie kanałów możliwe jest dopiero w preferencjach progra-
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mu. Skanowanie ma za to opcję przeszukiwania zwiększonej liczby częstotliwości, co pozwala
na odnalezienie więcej kanałów. Po zakończeniu skanowania możemy natychmiast oglądać telewizję – od zainstalowania aplikacji do uruchomienia transmisji upływa zaledwie kilka minut,
o ile wybierzemy podstawowy wariant wyszukiwania kanałów. Automatyczne skanowanie
często jednak zawodzi i nie znajduje wszystkich multipleksów – musiałem ręcznie je dodać, by
odbierać wszystkie dostępne programy. Nie jest to jednak proste – nie dość, że konieczne jest
znalezienie w internecie częstotliwości, na jakiej w danym regionie nadają, to na dodatek sama
opcja ręcznego strojenia została dość głęboko
schowana. Znalezione programy można organizować za pomocą list – to bardzo przydatne, zwłaszcza jeżeli często podróżujemy. Nadajniki transmitują bowiem sygnał na różnych częstotliwościach,
uzależnione jest to od regionu. Sam stworzyłem listy programów dla miejsc, w których często bywam, dzięki czemu nie muszę za każdym razem
przeprowadzać skanowania – wystarczy, że wybiorę odpowiedni katalog.
Interfejs programu nieszczególnie przypadł mi do
gustu. Ekranowy kontroler odtwarzania stylizowany jest na pilot do magnetowidu z końca lat dziewięćdziesiątych – Scott Forstall byłby zachwycony.
Dla mnie okazał się jednak zbyt męczący. Rozwinięcie listy kanałów zostało ukryte pod mikroskopijną,
niewiele mówiącą ikonką, pod podobną umieszczono „telewizyjne” menu programu. Pozostałe przyciski również mogłyby być o wiele większe. Pomimo braku intuicyjności „pilot” sprawdza się jednak

Ekranowy kontroler odtwarzania
stylizowany jest na pilot do
magnetowidu z końca lat
dziewięćdziesiątych – Scott
Forstall byłby zachwycony.

całkiem dobrze. Umożliwia pauzowanie i wznawianie transmisji, przewijanie programu oraz nagrywanie go. Aplikacja automatycznie zaczyna zapisywać
wideo po rozpoczęciu transmisji, na dodatek po
zmianie kanału nagranie nie jest przerywane. Można więc z powodzeniem uruchomić kanał informacyjny, później przełączyć się na inny z filmem, a po
obejrzeniu go wrócić do samego początku nagra-
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nia, by zapoznać się z wiadomościami. Ograniczeniem jest tylko miejsce na dysku komputera
– domyślny bufor wynosi 2000 MB, można go jednak zmienić z poziomu preferencji. Dodatkowo
oprogramowanie umożliwia planowanie nagrywania, co jest kolejną doskonałą funkcją. Obraz
zapisywany jest w formacie MPEG-4. Aplikacja posiada też funkcję EPG, dzięki której wyświetlany jest program telewizyjny poszczególnych stacji na najbliższe dni. Informacje pojawiły się dla
wszystkich programów, które udało mi się odnaleźć.
Standard DVB-T oferuje naprawdę dobrą jakość – 720p i dźwięk przestrzenny to wystarczające parametry, by komfortowo obejrzeć nie tylko program telewizyjny, ale też cieszyć się filmem
czy transmisją sportową. Nie każda stacja nadaje jednak w takim standardzie. Oprogramowanie
eyetv go ma opcję zmiany ścieżki dźwiękowej oraz włączenia napisów – transmisja musi jednak oferować takie możliwości. Obraz może być natomiast wygładzony przez włączenie usuwania przeplotu, a także automatycznie dostosowywany do wykorzystywanego ekranu przez
overscan. Co ważne, telewizję możemy transmitować przez sieć lokalną lub 3G/LTE do urządzeń
z iOS – wymagany jest do tego zakup oddzielnej aplikacji. Oprócz oglądania telewizji możliwe jest również zdalne zarządzanie listą nagrań oraz odtwarzanie jej zawartości. To na pewno
przydatny dodatek, choć do docelowego oglądania telewizji na sprzęcie z iOS lepiej wybrać dedyElgato eyetv go 		

kowane mu urządzenie.

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 3/6
Wydajność: 4,5/6

Elgato eyetv go jest naprawdę wygodnym urządzeniem. Jego kompaktowe rozmiary oraz szerokie
możliwości podłączenia anten sprawiają, że można
korzystać z niego wszędzie. Problemem może być
jedynie spore zużycie energii – oglądanie telewizji przez 3 godziny potrafi rozładować baterię 13-calowego MacBooka Pro. O ile sprzęt jest świetny, to
oprogramowanie już zawodzi – oferuje co prawda
ogrom możliwości, jednak jego interfejs jest brzydki
i mało intuicyjny. Szkoda, bo sam odbiór jest zdecydowanie najwyższej jakości.

@pawelhac
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OTTERBOX SYMMETRY
PAWEŁ HAĆ

Noszenie telefonu w etui uważam za uciążliwe – nie dość, że urządzenie gorzej wygląda,
to na dodatek jest cięższe i mniej poręczne. Jeśli jednak sytuacja tego wymaga, używam
tego typu akcesoriów. Symmetry, czyli nowe etui Otterboksa, zostało wręcz stworzone do
tego, by używać go na co dzień.

Nowa linia etui firmy Otterbox łączy zalety większych i bardziej pancernych obudów z lekkością
i niewielkimi gabarytami delikatniejszych futerałów.
Symmetry zbudowane jest z gumy oraz plastiku, połączonych ze sobą na stałe. Nie ma tu więc wyjmowanej, elastycznej osłony, którą najpierw zakładamy na smartfona, a później zabezpieczamy twardą
obudową. Elementy doskonale do siebie pasują, są
też starannie docięte. Nie ma mowy o ostrych krawędziach, występujących niekiedy w podobnych akcesoriach. Symmetry występuje w szerokiej gamie
kolorów – łącznie mamy do wyboru aż trzynaście
kombinacji. Podkreśla to codzienny charakter etui
– ma ono nie tylko chronić, ale też dobrze wyglądać.
Symmetry bardzo mocno przylega do telefonu. Po
wciśnięciu go do środka mamy cały czas wygodny dostęp do umieszczonych na krawędziach portów, przycisków oraz przełącznika. Zasłonięte pozostaje jedynie gniazdo karty SIM. Przyciski zasłonięte
zostały utwardzoną gumą, ale ich kliknięcie jest zaskakująco dobrze wyczuwalne. Tył obudowy ma
stosowne wycięcie na kamerę iSight, więc nie trze-
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ba zdejmować etui, by wykonać zdjęcie. Wyciągnięcie ze środka telefonu nie jest zresztą szczególnie
wygodne – o ile w Otterboksach z rozłączną częścią
plastikową i gumową rozmontowanie całości nie
stanowi problemu, to już w tej wersji trzeba się nieco natrudzić. Symmetry wynagradza to kompaktowymi wymiarami oraz lekkością. iPhone w tej obudowie jest tylko kilka milimetrów grubszy i nieco
ponad 40 gramów cięższy.
Pod względem ochrony Symmetry wypada nieźle.
Połączenie gumy i plastiku absorbuje siłę uderzenia
i rozkłada ją na całej obudowie. Całkiem łatwo wypada też z rąk, czemu winna jest chropowata, ale dość
śliska plastikowa osłona. Zaokrąglenie jej krawędzi
nie było dobrym pomysłem, a jeszcze gorszym okazało się rozmieszczenie gumowych wstawek jedynie na wysokości klawiszy głośności. Wolałbym, żeby
guma znalazła się na całej powierzchni boków, by zapewnić lepszy uchwyt. Na pochwałę zasługuje natomiast gumowa ramka okalająca wyświetlacz i dystansująca go od blatu o milimetry. Dzięki temu telefon
może leżeć na biurku odwrócony ekranem w dół,
a i tak nie zostanie on porysowany. Ramka jest też
dość wąska, więc wykonywanie gestów wymagających przeciągnięcia palcem od bocznych krawędzi
ekranu nie jest specjalnie utrudnione.
Symmetry zdecydowanie nie jest produktem, do którego przyzwyczaił już Otterbox – obudowa nie spra-

Otterbox Symmetry
Design: 4/6
Jakość wykonania: 4,5/6

wia wrażenia odpornej na przejechanie czołgiem

Oprogramowanie: n/d

i zatopienie w Rowie Mariańskim. To jednak pozory,

Wydajność: 4,5/6

ponieważ potrafi znieść całkiem sporo rzeczy, których
telefon by już nie wytrzymał. Na dodatek ma kompaktowe wymiary i, jak na akcesorium ochronne, jest
całkiem ładna. Na co dzień to w zupełności wystarczy.

@pawelhac
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ELGATO SMART KEY
PAWEŁ HAĆ

Teraz wszystko musi być „smart”. Mamy więc telewizory, zegarki, lodówki i pralki, czemu
więc nie dorzucić do tej puli kolejnego przedmiotu? Z takiego założenia wyszli twórcy
Smart Key, czyli breloczka łączącego się ze smartfonem.
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Smart Key jest bardzo małym i prostym urządzeniem – okrągła, dość płaska obudowa z zaokrąglonymi rogami wykonana została z plastiku. Na jej środku umieszczono duży przycisk, a wokół
niego znalazły się otwory brzęczyka oraz dioda powiadomień. Na krawędzi znalazł się też otwór
do zaczepienia metalowego kółka. Z racji tego, że brelok może być narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne pokroju deszczu, jego szczelność została odpowiednio zwiększona. Producent deklaruje stopień ochrony IP65, co jest równoznaczne z całkowitą pyłoszczelnością oraz odpornością na deszcz (ale już nie na zanurzenie w wodzie). Nieskomplikowana budowa gwarantuje
też odporność na upadki – brelok kilkakrotnie wypadł mi razem z kluczami na chodnik, nie zrobiło to na nim jednak nawet jednej rysy i wciąż działa bez najmniejszego problemu.

Do urządzenia dołączone jest kółko na klucze oraz płaski kawałek metalu do otwierania obudowy. Jest to konieczne do wymiany baterii typu CR. Ze względu na konstrukcję urządzenia zastosowanie wymiennego ogniwa zamiast akumulatora do ponownego ładowania jest całkowicie zrozumiałe. Jedna bateria powinna wystarczyć na około miesiąc pracy. Trudno mi określić, czy
faktycznie wytrzymuje aż tyle. Podczas dwutygodniowego używania nie zdążyła się wyczerpać
pomimo tego, że na początku testu była już rozładowana do około połowy (aplikacja Smart Key
nie podaje dokładnych danych). Do komunikacji ze smartfonem wykorzystywany jest Bluetooth
oraz dedykowany program, do pobrania bezpłatnie z App Store. Sprzęt jest kompatybilny jedynie
z tymi urządzeniami, które wyposażone zostały w Bluetooth w standardzie 4.0, na razie współpracuje też tylko z iOS.
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Łączenie się ze Smart Key jest dość nietypowe – brelok nie jest widoczny na liście urządzeń
w ustawieniach Bluetooth w telefonie. Komunikacja zostaje nawiązana dopiero po uruchomieniu aplikacji. Program ma kilka trybów, takich jak
odnajdywanie kluczy, bagażu, samochodu czy
też praca jako alarm przeciwkradzieżowy (w za-

Sprzęt jest kompatybilny
jedynie z tymi urządzeniami,
które wyposażone zostały 		
w Bluetooth w standardzie 4.0.

leżności od potrzeby przypinamy lub zostawiamy Smart Key w stosownym miejscu). Dodatkowo można samodzielnie skonfigurować zachowanie urządzenia w określonych sytuacjach.
Działanie sprowadza się bowiem do wykonywania konkretnych akcji po nawiązaniu lub zerwaniu połączenia pomiędzy smartfonem i akcesorium lub też po naciśnięciu przycisku (na breloku
lub w aplikacji). Po każdym zgubieniu połączenia iPhone automatycznie zapisuje lokalizację GPS,
którą następnie można podejrzeć bezpośrednio w aplikacji lub też w mapach systemowych lub
Google. To niesamowicie przydatne i to nie tylko wtedy, gdy gubimy jakiś przedmiot. Równie dobrze sprawdza się podczas szukania samochodu (o ile nie parkujemy na parkingu podziemnym).
Odgórnie narzucone tryby pozwalają zapoznać się z działaniem urządzenia, można je też dowolnie modyfikować. To właśnie dowolność konfiguracji urządzenia stanowi o jego uniwersalności.
Do rozłączenia lub połączenia można przypisać alarm dźwiękowy, miganie diody (na breloku) lub
wyświetlenie powiadomienia (na telefonie). Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by stworzyć własny profil działania. Problemem jest jedynie ograniczona liczba konfiguracji do zapisania – możemy dowolnie zmienić każdy predefiniowany zestaw ustawień, mamy też jedno dodatkowe miejsce. Łącznie da się zapisać 6 konfiguracji. To trochę mało,
jeżeli zależy komuś na zachowaniu domyślnych ustawień.

Inteligentny brelok do
kluczy od Elgato boryka się
z tymi samymi problemami,
co pozostałe akcesoria 		
z kategorii smart – wcale nie
jest taki mądry, za jakiego
się uważa.

Oprócz zachowania aplikacji w zależności od stanu połączenia można też określić, w jakich strefach nie będą wysyłane powiadomienia. Ma to na celu wyłączenie zbędnych
alarmów w domu, pracy i innych miejscach, w których byłyby bez potrzeby uruchamiane. Zużywa to jednak dość
mocno baterię telefonu, z uwagi na stałe monitorowanie
pozycji GPS.
Działanie Smart Key uzależnione jest od tego, jak dobrze
funkcjonuje Bluetooth w urządzeniu z iOS. Z tym jednak
bywa różnie, szczególnie jeśli chodzi o powtórne nawią-
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zywanie połączenia. Rozłączenie sygnalizowane jest natychmiastowo – to bardzo ważne, ponieważ w tym momencie zapisywane są współrzędne GPS. Gorzej wypada ponowne połączenie
– tu Bluetooth bywa kapryśny i nie zawsze zdąży znaleźć Smart Key, gdy akurat jesteśmy blisko.
Z tego też powodu nie skorzystałbym z propozycji producenta, sugerującej zdanie się na komunikat na telefonie, kiedy bagaż zbliży się do nas na lotnisku. Z odnajdywaniem samochodu jest tylko odrobinę lepiej. Wystarczy iść nieco szybciej niż spacerowym tempem, by minąć przypadkowo
swój pojazd, nawet jeśli przejdziemy tuż obok niego. Telefon wyszukuje bowiem inne urządzenia
w pewnych odstępach czasu, co uniemożliwia szybkie działanie Smart Key.
Inteligentny brelok do kluczy od Elgato boryka się z tymi samymi problemami, co pozostałe akcesoria z kategorii smart – wcale nie jest taki mądry, za jakiego się uważa. Fakt, potrafi pomóc odnaleźć klucze, zapisuje nawet, gdzie je zgubiliśmy i podnosi natychmiast alarm. Gubi się jednak,
gdy tylko wymusimy zamknięcie jego aplikacji lub oddalimy się od niego na tyle, by stracił zasięg.
Winny jest tu nie tyle sam Smart Key, co technologia, na jaką się zdecydowano – ta niestety, jak
ma zresztą w zwyczaju, czasem zawodzi.

@pawelhac

Elgato Smart Key 		
Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 4/6
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GRY I PROGRAMY
NORBERT CAŁA

Z APP STORE
ODKRYWAMY: KENIA 2012
Nie wiem jak Wy, ale ja jak szukam hotelu lub miejsca na wakacje, to najpierw
otwieram stronę ze zdjęciami i opiniami ludzi, który przed chwilą z tego miejsca wrócili. Dopiero potem sprawdzam,
co jest na oficjalnych stronach danego
miejsca. Podobnie mam planując podróż. Prawie nie kupuję przewodników,
raczej szukam relacji na podróżniczych
blogach. Ideałem zaś byłoby połączenie świetnych zdjęć, osobistych relacji
i przeżyć w świetnym wydaniu. To prawie niemożliwe do zrobienia, ale podołał temu nasz redakcyjny kolega Woj-

tek i spisał to wszystko w formie aplikacji
na iPada. Znajdziecie tam jego pamiętnik z podróży do Kenii z ogromną liczbą
świetnych zdjęć. Mogę zostać posądzony o stronniczość, ale co mi tam – Odkrywamy: Kenia 2012 to świetna pozycja, żałuję jedynie, że Wojtek tak mało
podróżuje.

Cena: 1,79 euro		

Pobierz
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ICOYOTE
Yanosika każdy zna, a przynajmniej każdy kierowca z ciężką prawą stopą. To nowoczesne
wydanie CB Radia, w którym kierowcy ostrzegają się nawzajem o zbliżających się niebezpieczeństwach – czytaj: o kontrolach prędkości.
O ile w Polsce Yanosik jest znany, to zagranicą zupełnie nie, bo tam króluje system Coyote.
Do tej pory dostępny głównie w postaci fizycznych urządzeń. Ostatnio jednak Coyote wszedł
do Polski oraz wydał aplikacje na Androida oraz
na iPhone’a. Teraz nie musimy kupować całego
urządzenia, wystarczy pobrać aplikację. Otrzymujemy to samo co w przypadku konkurencyjnego systemu, ale w całej Europie (prawie 3 mln
użytkowników) oraz − jak zapewniają twórcy −
dużo lepszej jakości. To dlatego, że osoby zgłaszające „problemy” oceniane są pod względem
jakości zgłoszenia. Sama aplikacja wykonana
jest bardzo poprawnie, elementy sterujące są
duże i niekłopotliwe w czasie jazdy samochodem. Jakoś ja mandatu nie dostałem.

Cena: bezpłatnie				

Pobierz
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SWARM
Umarł Foursquare, niech żyje Swarm. Teoretycznie tak, ale nie do końca rozumiem posunięcie
Foursquare. Dość popularny program, w którym mogliśmy się meldować w różnych ciekawych miejscach i przy okazji dowiadywać się
o nich czegoś ciekawego, właśnie się podzielił.
Mamy teraz Foursquare, w którym mamy opisy
różnych obiektów, jak kina restauracje czy centra handlowe. Obok zaś mamy nowy program:
Swarm. Aplikacja wykonana jest bardzo ładnie,
utrzymana w kolorze pomarańczowym, z przewodnim motywem plastra miodu – w końcu
Swarm to Rój. Praktycznie jedyną rzeczą, do której służy nowy program, jest właśnie meldowanie się w danym miejscu i sprawdzanie, kto z naszych znajomych jest w pobliżu. Jeśli chcemy
dowiedzieć się czegoś więcej o danym miejscu,
jesteśmy przerzucani z powrotem do starej aplikacji. Osobiście mam wrażenie, że tym ruchem
Foursquare odbiera sobie użytkowników, na
których nadmiar przecież i tak nie narzekał. Jeśli jednak jesteście uzależnieni od meldowań, to
musicie pobrać Swarm.

Cena: bezpłatnie				

Pobierz
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DJAY 2
Ten program to żadna specjalna nowość, ale zdecydowanie warto o nim wspomnieć. Przekształca on iPhone’a w prawdziwy system DJ-ski zintegrowany z biblioteką muzyczną zgromadzoną na naszym iPadzie. Interfejs przypomina to,
co widzi prawdziwy DJ, czyli dwa gramofony. Każdemu z nich możemy przypisać inną ścieżkę z naszej biblioteki. Na wirtualnych gramofonach możemy wykonywać prawie wszystko to, co na prawdziwych, możemy więc nadać im wsteczny bieg, możemy scratchować, możemy je przyspieszać itp. To jednak nie koniec
możliwości programu. Zastępuje on też mikser, dając nam do dyspozycji suwak
Fader oraz możliwość definiowania barwy dźwięku dla każdego z kanałów. Najnowsza wersja została przystosowana do współdziałania z serwisem Spotify. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do możliwości miksowania ponad 20 milionów piosenek . Tego właśnie brakowało tego programowi, teraz nasze imprezy będą
zdecydowanie bardziej urozmaicone.

Cena: bezpłatnie 									 Pobierz

@norbertcala

102

/ PROGRAMY / Pieniądze na nowe aplikacje, czyli jak się opanować

PIENIĄDZE NA NOWE APLIKACJE,

CZYLI JAK SIĘ OPANOWAĆ

KAMIL DYRTKOWSKI

Wielu z nas cały czas kupuje rzeczy, których nie potrzebujemy. Statystyki mówią (badania
TNS Polska), że co czwarty Polak wydaje w ciągu roku 500 zł na rzeczy, których nie
potrzebuje. Największe oszczędności przynosi planowanie zakupów i unikanie sklepów
osiedlowych z wyższymi cenami.

Według już innych badań, ludzie płacący gotówką wydają średnio o 20% mniej niż ci, którzy korzystają z kart płatniczych. Niewątpliwie wynika to z faktu fizycznej styczności z pieniądzem.
Średnia płatność kartą debetową to 89 zł a kredytową 132 zł. Płacąc gotówką, wydajemy tylko 38 zł (badanie NBP). Jeśli zaś myślimy o większym zakupie, to warto pozostawić tę myśl na
30 dni samą sobie. Zazwyczaj po tym czasie dociera do nas, że nie potrzebujemy danej rze-
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czy lub naprawdę utwierdzamy się, że jest ona niezbędna. Dajmy sobie po prostu 30 dni na
zastanowienie.
Aby mieć świadomość, na co wydajemy pieniądze, warto zrobić sobie listę wydatków. Jeden ze
szkoleniowców wpadł kiedyś na pomysł, że aby wdrożyć coś nowego do swego życia, to trzeba zmusić się, aby to robić codziennie przez miesiąc. Po tym okresie dojdziesz do wniosku, czy
tak właściwie warto. Jeśli tak, to kontynuujesz. Tak też jest z rejestrowaniem swych wydatków.
W dzisiejszych czasach niewyobrażalnym byłoby spisywanie wszystkiego w notesie czy też zeszycie. Ta forma byłaby nieefektywna, gdyż nie mamy dostępnych żadnych statystyk, żadnych
porównań ani podziału wydatków – no chyba, że sami sobie je zrobimy.
Specjalnie dla Was przetestowałem 3 aplikacje służące do monitorowania wydatków. Y Money Pro, iWydatki oraz MoneyZoom. Jak się szybko okazało, aplikacje Y Money Pro i iWydatki są daleko w tyle w stosunku do programu MoneyZoom. Na pierwszy rzut oka to właśnie ta
aplikacja została zrobiona z dużym rozmachem. Podczas wpisywania wydatku masz dostępne kategorie, które możemy wybrać w prosty i intuicyjny sposób. Przewagą aplikacji jest prostota oraz szata graficzna. Programiści mieli na uwadze to, aby użytkownik nie musiał korzystać z dodatkowych przewijanych list ani checkboksów do zaznaczania. Dodatkową zaletą
jest to, że wszystkie elementy są połączone jasną i przejrzystą grafiką. W dodatku dane streamują się do chmury i mamy do nich wgląd z poziomu strony internetowej. Aplikacja naprawdę przypadła mi do gustu i szybko zrezygnowałem z pozostałych dwóch.
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Moje obserwacje: Nawiązując do wstępu, okazuje się, że proste rejestrowanie wydatków działa
na podświadomość. Przez cały okres korzystania
z programu uchroniłem się od wielu niepotrzebnych wydatków. A to nie kupiłem na szybko kawy
w przejściu podziemnym, a to nie wstąpiłem do
sklepiku osiedlowego po małą przekąskę, powstrzymałem się od zrobienia większych zakupów.
Wszystko dlatego, że miałem z tyłu głowy informację, że wszystkie te wydatki będę musiał zapisać do
aplikacji i pod koniec miesiąca okaże się, że wydałem za dużo. A przede wszystkim może się okazać,
że te kupione produkty są mi zbędne. Widzę dużo
pozytywów w podjęciu takiego wyzwania dla każdego użytkownika smartfona.
Zawsze na koniec miesiąca macie możliwość rozbicia swoich wydatków na poszczególne kategorie
i ocenienia, gdzie można jeszcze oszczędzić. Bardzo
przejrzysty system statystyk pokazuje, ile wydaliśmy na rozrywkę, ile na jedzenie i ile na rachunki.
Obecnie szukam aplikacji, w której mógłbym równie prosto i szybko zapisywać spożywane kalorie.
Liczę na to, że ów program zadziała tak samo jak
MoneyZoom i będę powstrzymywał się od spożywania niepotrzebnych rzeczy w myśl idei „bo będę
musiał to zanotować” – jeśli znacie taką aplikację,
to proszę, odezwijcie się na Twitterze.
W niedalekiej przyszłości opiszę jeden ze sposobów powiększenia swoich dochodów – to dla tych,
którzy nie chcą oszczędzać, a zarabiać. Niecierpliwych także zapraszam na Twittera.

@dyr_k
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HIDEIPVPN I SMARTDNS

INTERNET BEZ GRANIC

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Bardzo się ucieszyłem, kiedy dowiedziałem się, że panowie z HideIPVPN zaprosili mnie
do testów swoich usług. Nie wiedzieli, że byłem ich klientem z własnego wyboru i to na
dodatek bardzo zadowolonym. Z różnych względów nie korzystałem z ich usług od blisko
roku, a tymczasem pojawiła się u nich genialna rzecz, której mi wcześniej brakowało…

HideIPVPN to przede wszystkim usługa, która umożliwia utworzenia połączenia VPN (Virtual Private Network) z wybranymi serwerami w USA, UK, Niemczech, Holandii i Kanadzie. Kiedyś
przełączanie się pomiędzy poszczególnymi serwerami było mozolną czynnością, ale od niedawna oferują dedykowaną aplikację, która wszystko robi za nas. HideIPVPN to również usługa SmartDNS, która powoduje, że w bardzo prosty i praktycznie niewidzialny dla użytkownika
sposób, otrzymujemy dostęp do treści wideo i innych, które są tradycyjne ograniczone terytorialnie. Przykładowo, możemy oglądać Netflix, będąc w Polsce. Nie tylko zresztą na Macu, ale
również pod Windows, na Apple TV oraz wielu innych set-top boksach.

Kwestie prawne
HideIPVPN oferuje jedynie usługi, z których możemy, lecz nie musimy korzystać. Kwestie
prawne i etyczne pozostawiam, odpowiednio, Gracjanowi Pietrasowi oraz Wam. Z tego,
co sam się orientuję, to decydując się na oglądanie chociażby wspomnianego Netfliksa,
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łamiemy jedynie umowę z tą firmą. Oczywiście musimy posiadać płatne konto u nich, ale
teoretycznie mogą nam je zablokować. Wątpię jednak, aby chcieli to zrobić…

VPN do torrentów (NL i DE)
Firma oferuje serwery VPN w Holandii i Niemczech, które przewidziane są dla korzystania z sieci P2P. Dzięki takiemu połączeniu nasz IP jest zamaskowany i identyfikujemy się
adresem VPN-a w kraju, z którym się łączymy. Ta anonimowość może oczywiście służyć
do wielu celów – ponownie, kwestie etyczne i moralne pozostawiam Wam – ale chciałbym zwrócić uwagę, że na przykład torrenty wcale nie są wykorzystywane tylko do piractwa treści wideo czy innych nielegalnych. To za pomocą tej sieci dystrybuowane są
między innymi uaktualnienia do takich gier jak Diablo III czy StarCraft 2. Niezależnie od
tego, jak wykorzystacie tę możliwość, możecie się schować przed NSA, FBI, CIA, KGB, ZAIKS oraz innymi zlepkami liter z pewnością, że nikt Wam się nie dobierze do skóry za to,
że upubliczniliście nagranie, na którym kolejny polityk przyjmuje łapówkę.
Oferta z samym VPN-em do NL

VPN do innych treści (USA, UK i CA)
HideIPVPN oferuje również serwery w USA, UK i Kanadzie. Nie wolno na nich korzystać
z klientów P2P, ale nadają się świetnie do tego, aby korzystać ze stron, sklepów czy usług,
które domyślnie nie są dla nas dostępne. W bardzo prosty sposób możemy połączyć się
z amerykańskim Google Play, które oferuje sprzedaż urządzeń niedostępnych w Polsce,
jak chociażby Google Glass czy Nexusy. Ta możliwość sprawdza się szczególnie dobrze,
gdy mamy rodzinę lub znajomych z adresem w USA, UK czy Kanadzie i chcemy coś kupić
z wysyłką na ich adres.
VPN znakomicie się też sprawdza przy oglądaniu darmowych treści wideo ograniczonych terytorialnie. Tak robi wiele stacji newsowych, szczególnie amerykańskich, i dzięki temu możemy
obejść to ograniczenie.
W przypadku zakupów w różnych sklepach muszę Wam koniecznie zwrócić uwagę, że nie każda karta kredytowa zostanie zaakceptowana. Przykładowo, gdy chciałem zapłacić za pewien
produkt w jednym z większych sklepów USA, to jedna z moich bardziej europejskich kart „nie
przeszła”. Musiałem skorzystać z innej.
Oferta z VPN-em do UK – w cenie US SmartDNS
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HideIPVPN Software dla OS X i Windows
VPN zapewnia anonimowość, a cały transfer danych pomiędzy serwerem, z którym się
łączymy a naszym komputerem, jest szyfrowany i zabezpieczony przed osobami trzecimi. Dotychczas, aby skonfigurować tak dużo VPN-ów z wszystkimi serwerami, jakie są
w ofercie, potrzebna była duża doza cierpliwości. Firma jednak wydała aplikację dla OS X
i Windows, która cały ten proces automatyzuje. Całość sprowadza się do pobrania jej ze
strony i instalacji. Po jej otworzeniu wystarczy zalogować się na nasze konto za pomocą
danych, z których korzystaliśmy do stworzenia konta przez stronę WWW i z listy wybrać
serwer, który nas interesuje. Przyciski „Connect” oraz „Disconnect” są odpowiedzialne za
całą resztę.
To ogromny krok do przodu względem ręcznej konfiguracji całości – aplikacja jest naprawdę
do bólu prosta i bardzo skuteczna. Działa też dokładnie tak jak powinna. Niestety w przypadku
urządzeń iOS, Android i innych trzeba to nadal robić ręcznie. Na stronie jednak są szczegółowe
poradniki, które prowadzą nas za rękę, krok po kroku.
Pod tym linkiem znajdziecie oprogramowanie oraz poradniki konfiguracyjne

Ograniczenia VPN
Jeśli tradycyjnie mamy łącze internetowe w domu, nasz komputer łączy się przez różnej
maści kable i światłowody z naszym dostawcą internetu, a ten z kolei jest wpięty do samej sieci. Jeśli chcemy się połączyć z Japonią, to wybierana jest zawsze najszybsza droga, a prędkość naszego transferu rzadko kiedy jest w jakiś sposób ograniczona, a przynajmniej odczuwalnie. Do niedawna miałem w domu łącze 15/1 Mbps, co było miłe
w przypadku downloadu, ale upload wołał o pomstę do nieba. Chodzi mi jednak o to, że
rzadko kiedy to serwer był ograniczeniem. Niedawno natomiast przesiadłem się na nową
ofertę UPC, która zapewnia mi 250/20 Mbps. To już są konkretne wartości i − co mnie zaskakuje do dzisiaj – są realnie osiągalne i stabilne.
Pierwszego poważnego ograniczenia doświadczyłem właśnie podłączając się do różnych serwerów przez HideIPVPN. Niestety, to one służą nam jako bramka na świat i mogą w każdej
chwili mieć różne obciążenie oraz obłożenie. Szczegółowe testy przeprowadziłem na konkretnym i wybranym przeze mnie serwerze w Holandii. Bez włączonego VPN-a osiągałem transfery na poziomie 230 Mbps downloadu i 18 Mbps uploadu. Po aktywacji VPN-a prędkość ta spadła do 16 Mbps na 17 Mbps.
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Wiem, że wiele osób będzie z tego powodu płakało, ale spróbujcie się na moment lekko zdystansować – w moim przypadku różnica w downloadzie jest ogromna, ale umówmy się, że takie wartości są w zupełności wystarczające do wykonywania większości czynności w internecie.
Upload specjalnie nie ucierpiał, względem maksymalnych parametrów mojego obecnego łącza, a jeśli spojrzymy na poprzednie, to transfery nadal są szybsze niż to, co oferował dostawca.
Jeśli do tego dodamy fakt, że włączenie lub wyłączenie VPN-a za pomocą dedykowanej aplikacji HideIPVPN trwa jakąś sekundę lub dwie, to nie widzę w tym żadnych problemów.

SmartDNS
Perełką oferty HideIPVPN, przynajmniej dla mnie, jest usługa, która nazywa się
SmartDNS. Jest to twór zupełnie odrębny od VPN-a. Normalnie korzystamy z serwerów
DNS naszego dostawcy internetu lub na przykład tych oferowanych przez Google’a. Serwery DNS odpowiadają za tłumaczenie adresów stron na ich numery IP. Przykładowo,
w przeglądarce wpisujecie adres „www.iMagazine.pl”, gdy chcecie wejść na stronę naszego magazynu. Ten adres jest „tłumaczony” przez serwer DNS na adres IP samego serwera, na którym stoi nasza strona – w tym konkretnym wypadku na 176.119.32.213.
Usługa SmartDNS polega na korzystaniu z serwerów DNS od HideIPVPN. Wystarczy wpisać dwa
adresy do ustawień sieciowych i zapomnieć o nich. Od tej chwili, gdy korzystamy z internetu
„normalnie”, to są one całkowicie przeźroczyste. Przez ostatni tydzień nie zauważyłem z tego
tytułu żadnych spowolnień czy ograniczeń – wszystko działa tak jak należy. Sekret jednak polega na tym, że jak łączymy się z wybranymi stronami lub serwisami, to SmartDNS o tym wie
i czyni swoją magię, identyfikując nas przed daną stroną jako mieszkańca USA lub UK.
Dzięki temu możemy bez przeszkód (poza wspomnianą kartą kredytową) oglądać treści wideo
BBC, MTV, ABC, CBS, HBO, PBS, Hulu, Sky, Amazon Video i wiele więcej oraz słuchać radia internetowego lub serwisów streamingowych przez Spotify, Pandora, Turntable, Rdio, Vevo i… ponownie… wiele więcej. Podkreślam, że nie zmienia to faktu, iż za płatne treści musimy nadal
płacić. Różnica tylko polega na tym, że są one dla nas dostępne.
Pod tym linkiem jest najbardziej atrakcyjna oferta do pełnego zestawu usług „Super
Premium”

Apple TV
Prawdziwa magia związana ze SmartDNS pojawia się jednak dla użytkowników Apple TV.
Wystarczy wpisać tam odpowiedni adres DNS, przełączyć się na USA w ustawieniach lo-
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kalizacji, a będziemy mieli dostęp do wszystkich natywnych programów stworzonych
na tę platformę. Chcecie kupić sobie bilet na cały sezon NBA? Proszę bardzo. Netflix? Od
ręki. MLB? Nie ma sprawy.

Formuła 1
Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w tym sezonie absolutnie najlepsze
transmisje z wyścigów Formuły 1 oferuje brytyjski Sky Sports, które są dla osób bez abonamentu Sky nieosiągalne. W internecie streamuje je jednak przy współpracy z NowTV, ale
trzeba być na terenie UK, aby móc je oglądać, chyba że korzystamy ze SmartDNS. Ta firma
oferuje miesięczne „wejściówki” dla Sky Sports za 8,99 funtów, czyli około 50 złotych, i posiada również aplikację dla Apple TV. Trzeba się oczywiście przełączyć na UK w ustawieniach lokalizacji, ale nie jest to uciążliwe – nie trzeba przełączać Apple ID.

Bez granic
To, co dzieje się obecnie w internecie względem regionalizacji treści, jest całkowitą porażką i jest niezgodne z tym, czym miał być otwarty internet. Podziały są coraz większe
i niezrozumiałe. Chodzi naturalnie o prawa, które zależą od ustawodawstwa danego kraju, ale doprawdy nie rozumiem, jaki to wszystko ma sens.
Na szczęście istnieją takie usługi jak HideIPVPN, które umożliwiają nam płacenie za rzeczy, za
które chcemy płacić i dzięki temu nie musimy polegać na piractwie.
Najkorzystniejsza oferta „Super Premium”

@morid1n
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FRUITJUICE
MACIEJ SKRZYPCZAK

Największe zło, jakie można wyrządzić laptopowi, to zabić mu baterię. Niestety, niemal
doprowadziłem do takiego stanu w swoim poprzednim MacBooku. Po zakupie nowego
postanowiłem o to zadbać przy pomocy aplikacji FruitJuice.

FruitJuice to następna do kolekcji aplikacja rezydująca w pasku
menu. Służy do monitorowania stanu wbudowanej w MacBooka baterii. Sama ikonka w pasku pokazuje
pięć informacji, z czego trzy wskazują to samo tylko na różne sposoby: stan baterii wyrażony w procentach, czasie (do rozładowania lub
naładowania) oraz graficzne przedstawienie naładowania. Dodatkowo
mamy strzałkę skierowaną ku dołowi lub górze (czyli pokazuje ona,
co się z baterią dzieje), a pod nią widoczny jest pasek, który po jakimś
czasie się kurczy, by całkowicie zniknąć. Do czego służy? Jest to graficzne przedstawienie codziennego zadania mającego utrzymać baterię
w dobrej kondycji. Po prostu każdego dnia aplikacja przypomina nam,
że powinniśmy przepracować na samej baterii przynajmniej ileś czasu.
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Sama ikona FruitJuice przedstawia więc całkiem

macje o przybliżonym całkowitym czasie działania

sporo informacji. Jeśli jednak chcielibyśmy dowie-

komputera w danym zakresie i jego rozbiciu na po-

dzieć się więcej, to wystarczy ją kliknąć. W menu

szczególne czynniki.

znajdziemy podział na kilka sekcji.

Wracając do menu − kolejna sekcja wyświetli, jaka
jest pojemność baterii (w sumie najważniejsza informacja w całej aplikacji) w stosunku do określonej przez Apple (aktualnie mam 106%, czyli nieco
więcej niż to przewidziano) oraz ile wykonano cykli
ładowania. Battery Info… z kolei ładnie przedstawia informacje o zdrowiu baterii.
Battery Time for Today to wspomniany minimalny
czas, jaki musimy przepracować na baterii każdego
dnia. Dowiemy się tutaj, ile w ogóle wynosi dzisiejszy cel, a także jak to wygląda na bieżąco – czyli ile
już wykorzystaliśmy i ile zostało dokładnie.
Następna sekcja przedstawia średni czas (z siedmiu
dni) korzystania z komputera na baterii zarówno
w postaci godzin i minut, jak i procentowo.
Kliknięcie na Power History… otworzy okno z wykresem, na którym pokazane jest dzienne wykorzystanie MacBooka na baterii, na ładowaniu oraz
na zasilaniu. Wykres może pokazywać zakres od tygodnia aż do roku. Poniżej znajdują się także infor-

/ PROGRAMY / FruitJuice

115

Następna sekcja powtarza informacje o procento-

Opisywany program z powodzeniem może więc

wym stanie naładowania baterii i czasie pozosta-

(i tak jest w moim przypadku) zastąpić systemo-

łym do rozładowania lub naładowania.

wą informację o baterii. Jedyne, czego mi brakuje,
to wskazanie aplikacji, która zużywa w danym mo-

Maintenance Cycle… to pierwsze zadanie, które mu-

mencie najwięcej energii.

simy wykonać po zainstalowaniu aplikacji i polega
na naładowaniu baterii do 100%, a następnie dzia-

Z FruitJuice korzystam w zasadzie od tego same-

łaniu na niej aż do osiągnięcia 20% (bez podłącza-

go dnia, w którym przyszedł do mnie mój nowy

nia komputera do prądu w tym czasie). Dzięki temu

MacBook. Od tego czasu minęło co prawda nieco

FruitJuice będzie mógł prawidłowo dbać o baterię.

tylko ponad miesiąc, ale bateria działa tak samo

Taką akcję wykonujemy w zasadzie jednorazowo.

dobrze, jak na początku i wciąż pokazuje taką
samą pojemność. Co prawda aplikacja do najtań-

FruitJuice pozwala na ustawienie powiadomień,

szych nie należy (8,99 euro), ale uważam, że były

które będą się wyświetlać, np. gdy osiągniemy

to dobrze wydane pieniądze. Poza tym na stro-

dzienny cel lub proces rozładowania osiągnie okre-

nie producenta można pobrać 14-dniową wersję

ślony pułap. Dodatkowo w preferencjach aplikacji

i wypróbować program samemu. Jeśli chcesz za-

będziemy mogli skonfigurować wyświetlane w iko-

pewnić swojej baterii długie życie, FruitJuice jest

nie elementy.

dla Ciebie!

@mcskrzypczak
FruitJuice w Mac App Store

FruitJuice
Design: 4
Jakość wykonania: 5
Oprogramowanie: 5
Wydajność: 6
Producent: BatteryProject
Cena: 8,99 euro
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REEDER 2 DLA MAC

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Google Reader umarł i pomimo, że wieszczono śmierć RSS-om, to mają się one dobrze.
Wręcz bardzo dobrze.

Wycofanie się firmy z Mountain View otworzyło wrota dla wielu deweloperów i przy okazji ożywiło ten rynek, a jest o co walczyć. Po pierwsze, ktoś musiał zapewnić back-end dla
wszystkich istniejących czytników. Po drugie, czytniki przy okazji też uległy odświeżeniu
i wprowadzono w nich sporo poprawek.

Back-end
Na miejscu Google Readera pojawiło się kilka ciekawych alternatyw, z których najważniejszą jest Feedly. Na koniec maja 2013 z usług nowego gracza korzystało ponad 12 milionów
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ludzi. Miejsce znalazło się również na bardziej niszowe back-endy, ale również posiadające kilka innowacyjnych funkcji, jak chociażby Feedbin, Feed Wrangler czy stary dobry Fever. Sam
wybrałem tego największego, przede wszystkim dlatego, że oferował bezproblemowe i automagiczne przenosiny archiwum z GReadera oraz
przy okazji miał dedykowane aplikacje dla iOS
dla obu rozmiarów urządzeń.

Reeder – stary znajomy
Moim ulubieńcem zawsze jednak był Reeder autorstwa Silvia Rizziego. Ten deweloper sam stworzył narzędzie na OS X oraz iOS, które zdobyło
moje serce swoim wyglądem i minimalizmem.
Niestety nie jest to główne źródło dochodów Silvia, więc niestety lekko przespał wypuszczenie
nowych wersji swoich aplikacji, ale wygląda na
to, że stara się to wszystko nadrobić. Gdy piszę te
słowa, zgłoszona jest już kolejna wersja Reedera
2 dla iOS, który zadebiutował we wrześniu 2013,
a beta wersji dla OS X idzie w bardzo dobrym
kierunku…

Reeder 2 dla Mac
Wielu użytkowników będzie zapewne narzekało,
że musi ponownie zapłacić za drugą iterację tej
aplikacji. Nie dołączę do tego grona – uważam,
że autor ma pełne prawo żądać pieniędzy za tak
duże uaktualnienie. Pierwsza wersja pojawiła się
w Mac App Store w 2011 roku, jeśli mnie pamięć
nie myli, i po takim czasie z ogromną chęcią wyłożę co tylko autor sobie zażyczy, bo wiem, że
jest tego wart.
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Już pierwszy Reeder bardzo przypadł mi do gustu wizualnie, ale nowa wersja zdobyła
moje serce. Jej minimalizm oraz kilka strategicznie dobranych motywów kolorystycznych
całkowicie mnie urzekły i mam nadzieję, że to program, z którego będę mógł korzystać
tak długo jak istnieje iOS i OS X – pod warunkiem oczywiście, że RSS nie zostanie zastąpiony czymś jeszcze lepszym. Trudno nawet określić, co dokładnie w tym programie działa jak
lep na muchy – to po prostu tak zwany „X factor”, którego nie da się opisać.
Reeder 2 wspiera wszystkie z wymienionych przeze mnie back-endów, ale można z niego korzystać niezależnie, wprowadzając subskrypcje ręcznie lub za pomocą plików OPML.
Możemy naturalnie korzystać z kilku back-endów równocześnie. Opcje synchronizacji są
takie, jakich się spodziewałem – od ręcznego wyzwalania sync przez opcję „przy uruchomieniu” aż do konkretnych wartości liczbowych: co 5, 15, 30 lub 60 minut. Program ponadto posiada praktycznie wszystkie wymagane w dzisiejszych czasach serwisy do współdzielenia lub zapisywania interesujących nas linków czy artykułów. Niestety obecnie (przy
wersji beta 5) brakuje jeszcze wsparcia dla Buffer, ale liczę na to, że pojawi się z czasem.
Najnowsza beta 5 wprowadziła obsługę gestów, co zapewne przypadnie do gustu osobom,
które nie przepadają za korzystaniem ze skrótów klawiszowych. Ich konfiguracja ma pewne wymagania co do ustawień Trackpada lub Magic Mouse’a pod OS X, ale jeśli ktoś nie ma
diametralnie różnych przyzwyczajeń od ustawień domyślnych, to powinien być z nich zadowolony. Sam preferuję nawigować zawiłość swojej bazy RSS-ów za pomocą klawiatury.
Domyślne ustawienia są bardzo intuicyjne, ale program umożliwia zmianę praktycznie każdego skrótu jak i wprowadzania własnych dla funkcji, które ich domyślnie nie mają.
Reeder 2 jest obecnie darmowy i w fazie beta. Aplikacja jest jednak stabilna i działa wyśmienicie – gdyby to już był końcowy produkt, to nie zawahałbym się go kupić. Silvio jednak spodziewa się premiery dopiero na jesieni, a to oznacza, że możemy spodziewać się
sporej dozy nowych funkcji.

Reeder 2 dla Mac (beta) – za darmo
Reeder 2 dla iOS (uniwersalna) – 4,49 EUR

@morid1n
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Z THE GAME

KRZYSZTOF MORAWSKI

Czy RTS, w którym nie budujemy budynków, nie zbieramy surowców i nie produkujemy
jednostek dalej może nosić miano RTS-a? I o co właściwie chodzi z tymi opalającymi się
i grającymi w karty robotami?
Witaj w dziwnym świecie „Z”, komputerowej strategii czasu rzeczywistego z 1996 r., w której
nic nie jest tak jak powinno i choć może nam się wydawać, że to szaleństwo, jest w nim jednak metoda. Warcraft, The Settlers, Civilization, Heroes of M&M, Command & Conquer… Z?!
Zacznijmy jednak od początku. Jest rok 1996, a my jesteśmy w pochmurnej Anglii. Przy kubku ciepłej angielskiej herbatki możemy dostrzec ekipę Bitmap Brothers, która właśnie kończy pracę nad swoją nową grą. Grą, która ma tylko jeden cel: złamać wszystkie dotychcza-
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sowe reguły panujące w świecie strategii RTS,
jednocześnie dostarczając nam sporo rozrywki.
Jeśli przyjrzymy się bliżej premierom gier strategicznych z 1996, dość szybko zauważymy pewien schemat. Pozwólcie, że przypomnę kilka gier
z tego okresu: The Settlers II, Warcraft II, Civilization II, Heroes of Might and Magic II, no i Command & Conquer: Red Alert (swoją drogą dobrze,
że nie był to po prostu C&C II). Choć wszystkie te
tytuły to świetne strategie, dość łatwo możemy
zauważyć, że twórcom gier strategicznych nieco brakowało wówczas świeżych pomysłów, więc
woleli skupić się na kontynuacji serii, które już
wcześniej odniosły sukces.
Co więcej, wszystkie te tytuły (choć w różny sposób) oparte zostały na tym samym modelu: zbieraj surowce -> buduj budynki -> znów zbieraj surowce -> buduj armię -> armią atakuj przeciwnika.
Ekipa Bitmap Brothers musiała zdawać sobie sprawę z tego, że wypuszczanie kolejnej typowej strategii i próba konkurowania z seriami, które już
wcześniej odniosły sukces, to pewny przepis na
porażkę. Dlatego właśnie zdecydowali się zrobić
strategię, w której wszystko odwrócone zostało
do góry nogami. Choć to szaleństwo, jest w nim
przecie metoda*.
Zamiast wymyślać chwytliwy i wiele mówiący tytuł, gra nazwana została po prostu „Z”. Aby nie
tracić czasu na tworzenie pełnej głębi fabuły,
twórcy gry postanowili po prostu, że będzie ona
dotyczyła międzyplanetarnej wojny dwóch armii
robotów (czerwonych i niebieskich). Natomiast samemu modelowi rozgrywki bliżej do zawodów
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w paintball niż do tradycyjnego schematu, spotykanego w konkurencyjnych grach. Dodatkowo całość uzupełniona została sporą dawką specyficznego humoru.
W przeciwieństwie do tradycyjnych gier RTS, w „Z” zamiast zbierania surowców czy budowania fabryk skupiamy się bezpośrednio na walce z przeciwnikiem. Każda plansza podzielona jest na regiony, na których znajdują się budynki mogące produkować odpowiednie jednostki oraz rozmieszczone są neutralne działka i pojazdy.
Na początku każdej misji każda ze stron ma kontrolę tylko nad regionem ze swoim fortem
oraz kilka podstawowych jednostek. Dlatego już od początku niezwykle ważne jest, aby
szybko zająć strategiczne dla danej mapy regiony. Samo zajmowanie nowych terenów polega na przesunięciu naszych jednostek na dany teren i zdobyciu znajdującej się na nim flagi.
Natomiast przejęcie neutralnego pojazdu czy działka polega na wysłaniu do niego naszego
robota. Co ciekawe, kierowcy pojazdów mogą odnosić obrażenia, a jeśli zostaną zniszczeni,
pojazd staje się pusty i może być ponownie zajęty.
Sama produkcja jednostek nie wymaga żadnych surowców – jedynie czasu. Natomiast sam
czas produkcji jest bezwzględny, a to, dla kogo wyprodukowane zostaną jednostki, zależy
od tego, kto kontroluje dany teren w momencie zakończenia odliczania.
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Celem każdej misji jest, oczywiście, wyeliminowanie przeciwnika przez zajęcie jego fortu
bądź zniszczenie wszystkich jednostek. Natomiast cała rozgrywka ma miejsce na kilku światach o różnych „klimatach” − pustynnym, wulkanicznym, arktycznym, równikowym (w dżungli) oraz… miejskim. Kiedy jedna z planet zostaje zajęta, statek transportowy przenosi armię
na kolejną.
Jak już wspomniałem, gra przepełniona została też specyficznym humorem. W „przerwach”
między misjami możemy więc oglądać nasze roboty podczas opalania się, grania w karty,
palenia cygar czy polowaniu na króliki i pingwiny.
Podsumowanie
„Z” był jedną z barwniejszych premier 1996 r. i dobrze się stało, że gra ta ujrzała światło
dzienne również na platformie iOS. W całości zachowała ona swój wygląd i charakter, co na
pewno będzie plusem dla starszych graczy, ale może też potencjalnie odstraszać młodszych
nabywców. Gra została również dobrze przystosowana do interfejsu dotykowego i choć sterowanie dotykowe nie jest tak precyzyjne jak myszka od komputera, to nie ma ono żadnego
negatywnego wypływu na odbiór gry. Wszystko jest intuicyjne i działa jak należy. Tytuł został również wzbogacony o tryb multiplayer, który bardzo skutecznie może przedłużyć okres
przydatności tej gry.
* – William Shakespeare, „Hamlet”

Z the game
Ocena:
- design 3/6
- jakość wykonania 5/6
- oprogramowanie 5/6
- wydajność 6/6
Plusy

+ Świetny klasyk				
+ Tryb multiplayer

Minusy - Oprawa graficzna				
- Wysoka cena (choć zdarzają się częste
		 promocje)
Cena: 4,49 euro
https://itunes.apple.com/pl/app/z-the-game/
id418354265?mt=8
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Zapiski serwisanta

ZAPISKI SERWISANTA
PARTNEREM DZIAŁU JEST MBAZAAR.PL

JAROSŁAW CAŁA

W tym odcinku zapisków serwisanta chciałbym poruszyć temat urządzeń mobilnych
Apple. Wcześniejsze wpisy skupiły się na tematyce komputerów, a głównym tematem
były MacBooki. Trzeba pamiętać, że rynek używanych urządzeń mobilnych Apple, to
coraz większy punkt na naszej polskiej mapie. Jednak, co za tym idzie, to także większe
pole do popisu dla wszelakiej maści osób, które chcą po prostu na tym zarobić. Niestety
często nieuczciwie.

/ PORADY /

Zapiski serwisanta

Jeśli dodamy do tego cenę nadgryzionego sprzętu, która jak wiadomo nie jest
niska, to trzeba zastanowić się 7 razy zanim skorzystamy z „atrakcyjnej” oferty.
Nawet „głupia” wymiana baterii w mobilnych sprzętach Apple to nie jest prosta ani tania sprawa. Dlatego też trudno jest szybko i dobrze sprawdzić, z jakim sprzętem tak właściwie mamy do czynienia. Z doświadczenia wiem, że
mnóstwo iPhone’ów pochodzących z rynku wtórnego to sprzęty, które były
już naprawiane przez osoby trzecie. Wszystko w porządku, jeśli osoba maczająca palce w danym urządzeniu zna się na tym i pracuje na częściach oryginalnych. Jednak sprawy komplikują się w momencie, gdy „czarodzieje”, na co
dzień naprawiający 9-letnie Nokie, chcą naprawić po kosztach sprzęt, na którym się po prostu nie znają. Wszystko wydaje się, gdy telefon trafia do prawdziwego serwisu Apple. Niekompletne, źle złożone albo w ogóle niezłożone,
bo i takie się trafiają. Do dzisiaj pamiętam iPhone’a, który trafił do mnie jako
sprawny, ale… jak zwykle to jedno małe „ale”. W telefonie od czasu do czasu nie działał czujnik zbliżeniowy. Zadowolona klientka, która zakupiła telefon
z drugiej ręki, niestety żegnając się ze mną, nie była już taka szczęśliwa. Jak
się okazało, iPhone złożony był na 1 (słownie: jedną) śrubę i między przednim
panelem a szybą naklejoną miał czarną izolację z dziurami. Wszystko dlatego, że panel był najgorszą z możliwych podróbek i przepuszczał za dużo światła. Niestety skończyło się na wymianie przedniego panelu, którego koszty
nie są najmniejsze i uzupełnieniu kilkunastu śrub. Ten przypadek to tylko jeden z wielu przykładów kupowania w ciemno. Trzeba pamiętać, że każdy nadgryziony sprzęt jest specyficzny i potrzebuje odpowiedniej troski. Dlatego zanim wydasz swoje ciężko zarobione dolary, to pomyśl, jaki sprzęt chciałbyś
kupić. Czy ten niepewny, w żaden sposób niesprawdzony? Czy może taki, który został w 100% sprawdzony przez kompetentny, doświadczony serwis? Niezależnie czy przymierzasz się właśnie do zakupu iUrządzenia, czy też rozważasz sprzedaż własnego sprzętu, zapoznaj się z ofertą mBazaar. Każdy sprzęt
w ofercie mBazaar jest wnikliwie sprawdzany przez najbardziej doświadczony serwis Apple, dzięki czemu jesteśmy pewni, co kupujemy i nie musimy
martwić się o sytuacje, które opisywałem wcześniej. Warto pamiętać, że równie ważna co decyzja o zakupie jest decyzja, gdzie tego dokonamy. Pozostaje mieć nadzieję, że fani Apple szybko zaufają mBazaar i ich oferta będzie rosnąć. mBazaar zapełnił lukę na rynku i wchodzi do gry jako solidny gracz,
który stanowi poważną alternatywę dla niepewnych aukcji internetowych lub
komisów skupujących urządzenia bez wiodącej specjalizacji.

@calamuzyka
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kupuj i sprzedawaj używany sprzęt Apple

5 599,-

4 014 ,-

4 899,-

3 449,-

2 2 5 9,-

219 9,-

iMac 27''
2.7 GHz Intel Core i5 8GB

iMac 21.5″
2,5GHz Intel Core i5 8GB

2 0 9 9,-

1749,-

2 9 07,-

5 9 9 9,-

iPhone 5S
16GB Space Gray

2 59 9,-

MacBook Air 11″
1.6 GHz Intel Core i5 4GB

Mac mini Intel Core 2 Duo
2.4 GHz 2GB

5 0 9 9,-

MacBook Pro 15″
2.0 GHz Intel Core i7 16GB
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PORZĄDKI
MACIEJ SKRZYPCZAK

Wolne miejsce na naszych iUrządzeniach to dla wielu osób cenna przestrzeń. Tym bardziej,
jeśli posiadacie modele z małą ilością pamięci. Wtedy każdy megabajt jest na wagę złota.
Poniżej macie podane trzy kategorie, w których
możecie zrobić porządki, a co za tym idzie – odzyskać cenne miejsce.

Dane przeglądarki
Aby wyczyścić dane domyślnej przeglądarki w iOS
– Safari – musimy przejść do Ustawień. Tam wybieramy Safari, a następnie stukamy przyciski Wymaż
historię oraz Wymaż pliki cookie i dane.

Oczywiście spowoduje to usunięcie historii przeglądanych stron oraz danych o stronach (które pozwalają wczytywać często używane witryny szybciej). Myślę jednak, że nie są to na tyle potrzebne
rzeczy wymagające gromadzenia, dlatego warto
od czasu do czasu wykonywać takie czyszczenie.
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Wiadomości tekstowe

minusów przy każdej z konwersacji i po wybraniu

Tutaj może nam być już trudniej z czyszczeniem ze

któregoś z nich – przycisk Usuń; lub gestem prze-

względu na to, że niektóre konwersacje mogą być

sunięcia palcem na rozmowie od prawej do lewej,

po prostu ważne lub mamy do nich sentyment. Je-

co od razu odkryje przycisk Usuń.

śli jednak rozpaczliwie szukacie wolnego miejsca,
to pamiętajcie, że spora część „innych” może wła-

Wiadomości głosowe

śnie znajdować się tutaj, szczególnie jeśli z pomo-

Jeśli korzystacie z systemowego Dyktafonu, to

cą iMessage wymienialiście się wieloma obrazami.

również tutaj warto zadbać o zgranie notatek

Niestety (lub stety, zależy jak na to spojrzeć), w od-

głosowych i pozbycie się ich z telefonu. W tym

różnieniu od Safari nie mamy jednego przycisku

wypadku proces usuwania wygląda identycz-

czyszczącego wszystkie konwersacje, dlatego każ-

nie jak z aplikacją Wiadomości – albo za pomo-

dą musimy usuwać ręcznie. Zrobimy to w widoku

cą przycisku Edycja, albo gestem.

rozmów w Wiadomościach na dwa sposoby: dotykając przycisk Edycja – pojawią się wtedy znaki

Źródło: TUAW

@mcskrzypczak
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NIESAMOWITY

SPIDER-MAN 2
JAN URBANOWICZ

W roku 2012 powstała nowa odsłona przygód Człowieka-Pająka z nową obsadą,
nowym reżyserem i nową wizją. Ku zaskoczeniu wielu osób wszystko wypadło
wyjątkowo dobrze. Kwestią czasu było więc powstanie kontynuacji, a w tym
roku mogliśmy ją już zobaczyć. Tym razem wypadło jeszcze lepiej.

Jest rok 2002. Reżyser Sam Raimi tworzy film „Spider-Man” i tym samym ma wielki wpływ na to,
co trwa do dziś – wszechobecność kina o superbohaterach, które każdego roku możemy oglądać w wielu odsłonach. Wcześniej bowiem nie produkowało się takich filmów zbyt wiele. Przede

130

/ FILM / Niesamowity Spider-Man 2

wszystkim dlatego, że możliwości techniczne nie pozwalały na to, by w wiarygodny sposób
przenieść kartki komiksu na ekran. Owszem, było kilka prób, lecz tylko garstka z tych produkcji nadawała się do jakiegokolwiek oglądania, bez towarzyszącego poczucia zażenowania. Raimi
stworzył łącznie trzy filmy o tym bohaterze. Osobiście byłem, i jestem, ich wielkim fanem, lecz
patrząc z perspektywy czasu widać w nich wiele niedociągnięć. Trzecia część weszła na ekrany
kin w 2007 roku, dlatego wielkim zdziwieniem było to, że już w 2012 (zaledwie 5 lat później) będziemy mogli zobaczyć reboot, czyli nową wersję. Nad projektem miał czuwać Marc Webb −
człowiek, który wcześniej zajmował się głównie reżyserią teledysków oraz zrobił jeden film pełnometrażowy – bardzo udany „500 dni miłości”. W rolach głównych mieli się pokazać Andrew
Garfield (znany wcześniej przede wszystkim z „The Social Network”) oraz Emma Stone („Zombieland”). Sam pamiętam, jak bardzo się tego filmu obawiałem. Niepotrzebnie. Całość wypadła super, a ja wyszedłem z kina więcej niż usatysfakcjonowany. Z góry wiedziałem, że na pewno powstanie kolejna część, gdyż pozytywne opinie napływały z całego świata. Kiedy więc zaczęły
pojawiać się pierwsze informacje o produkcji, a później różnego rodzaju zapowiedzi, ja odliczałem dni do premiery. W końcu Spider-Man to mój ulubiony superbohater z dzieciństwa. Nadszedł czas, poszedłem do kina i wiecie co? Poszedłem drugi raz.

Bardzo komiksowy Pająk
To, co możemy zobaczyć na ekranie, to niewątpliwie najlepszy film o Spider-Manie, jaki kiedykolwiek powstał. W moim odczuciu to nawet jeden z najlepszych filmów na podstawie komiksu.
Całość znakomicie czerpie ze swoich drukowanych pierwowzorów. Już sam strój jest inny, lepszy niż w pierwszej części. Nie mamy tu wariacji, dziwnych kolorów czy wzorów. Tutaj wygląda
to tak, jak powinno, czyli mamy wrażenie, jakby główny bohater wyszedł z „kolorowego zeszytu” wprost na ekran. Sam Spider-Man/Peter Parker również jest o wiele bardziej zbliżony do oryginału. Peter jest nastolatkiem, który dopiero ukończył liceum, nadal lekko nieporadnym, zakochanym po uszy w swojej dziewczynie. Robi zdjęcia, wykorzystuje naukę, by udoskonalić swoje
„zabawki”. Ma również problemy typowe dla ludzi w jego wieku i nie boi się nam ich pokazać.
Ale jako Pająk jest już nieco inny. To bohater, który nieustannie sobie żartuje ze swoich przeciwników, bawi się swoimi zdolnościami, a dla ludzi w potrzebie jest miły, opiekuńczy i nie odmawia
im pomocy. Taki właśnie powinien być Spider-Man.
Jeśli jesteśmy przy humorze, to jest go tu naprawdę mnóstwo. To nie tylko film akcji, bo przecież akcja w takim filmie musi być. To również romans (ten wątek jest tu bardzo rozbudowany,
lecz o tym za chwilę), ale przede wszystkim bardzo dobra komedia. Gagów, a także odniesień
do komiksów (takie „oczko” do prawdziwych fanów), jest tu naprawdę bardzo wiele. W dodatku
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wszystko to jest udane. Śmiech nie jest wymuszony, jest po prostu bardzo naturalny. Jest to niewątpliwie jeden z największych plusów tego filmu.

Aktorzy
Skupmy się na moment na aktorach. Zacznijmy od tych, którzy grają „tych złych”. Na pierwszy
ogień, i jest to główny przeciwnik w filmie, idzie Jamie Foxx jako Elektro. Miałem lekkie obawy
co do tego wyboru. Foxx to znakomity aktor, jeden z lepszych w Hollywood, ale nie byłem do
końca pewien, czy będzie on do tego filmu pasować. Obawy oczywiście okazały się bezpodstawne. Sprawdził się znakomicie. Co prawda jego postać jest dość mocno przerysowana, ale
mnie to nie przeszkadzało. Wpisuje się to w konwencję filmu i ostateczny efekt bardzo mnie zadowolił. Drugim aktorem, na którego należy zwrócić uwagę, jest Dane DeHaan. Może nie wszyscy kojarzą go z wcześniejszych filmów, ale uwierzcie mi, że jest to jeden z najlepiej zapowiadających się aktorów młodego pokolenia. Widziałem kilka jego ról i każda następna jest coraz
lepsza. Tutaj wciela się on w dawnego przyjaciela Petera Parkera, Harry’ego Osborna, który później zostaje Zielonym Goblinem. Znakomity wybór. Relacje między głównym bohaterem a młodym Osbornem zagrane są perfekcyjnie oraz naturalnie, a późniejsza droga Harry’ego do Go-
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blina pokazuje, na co tego aktora stać. Będę dalej śledził jego karierę, bo widzę w przyszłości
wiele nagród w jego rękach.

Wątek miłosny
Jest to ta część filmu, która może zachęcić do seansu również płeć piękną, która na co dzień nie
fascynuje się tego rodzaju kinem. Słyszałem, że jest on tutaj rozbudowany aż nadto, ale było to
konieczne dla poprowadzenia fabuły. Według mnie wspomniane wcześniej akcja i humor zostały idealnie zbilansowane z obecnym tu romansem, który zagrany jest perfekcyjnie. Nie ma co się
dziwić, bo para Garfield i Stone jest parą również w życiu prywatnym. Niesamowita chemia pomiędzy bohaterami była wręcz namacalna i można było ją poczuć, siedząc w fotelu. Ich sceny
były zarówno zabawne, jak i potrafiły wyciskać łzy, a wszystko to wyglądało bardzo autentycznie. Brawa dla aktorów.

Muzyka
Na duże uznanie zasługuje muzyka. Bez niej ten film nie robiłby takiego wrażenia od strony wizualnej. Odpowiada za nią Hans Zimmer, a wspomagają go Pharrell Williams oraz dubstepowa
grupa The Magnificent Six. Tak, dubstep. Pewnie większość uzna to za dziwny zabieg, ale w tym
filmie sprawdza się on fenomenalnie. Robi niesamowite wrażenie. Tylko Hans Zimmer mógł zrobić coś takiego. Polecam odsłuchanie ścieżki dźwiękowej, jeśli będziecie mieć ku temu okazję,
choć i tak najlepiej prezentuje się podczas oglądania filmu.

Efekty specjalne
Nie można oczywiście nie wspomnieć o obecnych tu efektach specjalnych. Robią wrażenie. Sceny, kiedy Spider-Man „lata” na pajęczynie pomiędzy budynkami, zrealizowane są wręcz perfekcyjnie i nie można im nic zarzucić. Sam film możemy zobaczyć w kinach w tradycyjnym 2D,
3D i 3D IMAX. Pierwszy raz widziałem go właśnie w kinie IMAX. Wielokrotnie wspominałem, jak
nie lubię technologii trójwymiarowej, jednak w tym wypadku prezentowała się ona przyzwoicie. Była ona widoczna wtedy, kiedy powinna, czyli w momentach akcji, a podczas tych spokojniejszych 3D nie rzucało nam się zbytnio w oczy. Dzięki temu nie czuło się zmęczenia oczu, które jest niestety powszechne w innych produkcjach. Jednak największe przeżycia zapewnia sam
ekran IMAX. Loty Spider-Mana potrafiły wciągnąć i zachwycić widza, a o to chyba w takich filmach chodzi. Co się tyczy wersji w 2D, którą również oglądałem, to nie brakuje nam 3D. Można
bez oporów obejrzeć film właśnie w tradycyjnej technologii. Brakuje jednak wielkiego ekranu.
Jednak całość efektów specjalnych wykorzystanych w filmie jest na najwyższym poziomie i nie
mam im chyba nic do zarzucenia.
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Podsumowując, nie mogę się doczekać części trzeciej. Zwłaszcza że w tym filmie pojawiło się
wiele odniesień do tego, co możemy w niej zobaczyć. Sądzę, że zapowiada się naprawdę wielkie widowisko i mam nadzieję, że nie będziemy musieli długo na nie czekać. Już teraz otrzymaliśmy najlepszy film o Spider-Manie, jaki kiedykolwiek powstał i twórcy postawili poprzeczkę bardzo wysoko. Mam nadzieję, że uda im się ją przeskoczyć w kolejnej części. Sam Raimi w swojej
trylogii również stworzył znakomity środkowy film, jednak część trzecia wypadła już dość marnie. Oby Webb nie wziął przykładu z kolegi po fachu.
Słyszałem sporo negatywnych opinii o „Niesamowitym Spider-Manie 2”, jednak ja się osobiście z nimi nie zgadzam. Oczywiście, ten film ma wady, jednak dla mnie były one w pełni do zaakceptowania. Całość wpisuje się znakomicie w nurt kina komiksowego, które z każdą produkcją, na jaką się wybiorę, coraz pozytywniej mnie zaskakuje. Widać, że twórcy tych filmów uczą
się na błędach i słuchają tego, co fani chcieliby zobaczyć. Cieszy mnie to niezmiernie i z niecierpliwością czekam na kolejną odsłonę przygód Człowieka-Pająka. Oby była jeszcze bardziej
niesamowita.

@yasiek_

134

/ FILM / Godzilla

GODZILLA

JAN URBANOWICZ

Godzilla kończy w tym roku 60 lat. Z okazji jej urodzin powstał kolejny
film. Tym razem produkcji amerykańskiej, bo widocznie znudziło jej się
pustoszyć japońskie metropolie. Były wyczekiwania i wielkie nadzieje.
Prawie tak wielkie, jak sama Godzilla. Okazało się, że były one jednak
nieco za wysokie.

Gareth Edwards w 2010 roku napisał, wyreżyserował, nakręcił i wyprodukował swój
debiut „Monsters”. Film kosztował milion dolarów, a sam twórca pokazał, że za niewielkie pieniądze można zrobić film dobry i dość głośny. Pomimo tego, że sam jego
wielkim fanem nie jestem, to nie mogę mu odmówić znakomitego klimatu i realiza-
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cji. Same efekty specjalne momentami wyglądały lepiej niż w niejednej superprodukcji, a zostały
one stworzone na domowym komputerze reżysera. Kiedy więc dowiedziałem się, że powstanie
kolejny film o wielkim potworze, a odpowiedzialny za niego będzie właśnie Edwards, wiedziałem, że może wyjść z tego coś ciekawego.
I tak oto zwiększono budżet (160 milionów dolarów), zatrudniono dobrych aktorów i ekipę od
efektów specjalnych. Każda kolejna zapowiedź filmu podsycała atmosferę, a ja wyczekiwałem
dnia premiery. Uwielbiam takie kino. Lata temu jako dziecko oglądałem starsze odsłony „Godzilli”, „Generała Daimosa” czy anime o wielkich robotach i potworach. Rok temu zachwycałem się
„Pacific Rim” i podobnego filmu chciałem teraz. Wiele wskazywało na to, że Gareth Edwards właśnie taki rodzaj kina zafunduje.

Obsada
Same postaci aktorów zachęcają, by ten film zobaczyć. Gra tutaj bowiem rewelacyjny aktor Bryan Cranston, znany z „Breaking Bad”, Aaron Taylor-Johnson z serii „Kick-Ass” czy też Ken Watanabe z „Ostatniego samuraja” oraz „Incepcji”. Niestety pod tym względem efekt końcowy mnie nie
zachwycił. Aktorzy sami w sobie reprezentują wysoki poziom, jednak w tym filmie nie czułem
chemii w ich grze i przekazywane przez nich emocje nie wywoływały we mnie niczego szczególnego. Wielka to szkoda, bo nie wykorzystać takiego potencjału to spore marnotrawstwo.
Wiem jednak, że wina nie leży w osobach aktorów. To raczej wina scenariusza. Nie było w nim
kwestii, które pozwoliłyby pokazać, na co ich stać. Dlatego też Bryan Cranston, o którym sam Sir
Anthony Hopkins powiedział, że jest największym współczesnym aktorem, nie zachwycił. Z resztą obsady było podobnie.

Scenariusz

Lata temu jako
dziecko oglądałem
starsze odsłony
„Godzilli”, „Generała
Daimosa” czy anime
o wielkich robotach
i potworach.

Ku mojemu zdziwieniu scenariusz często sprawiał wrażenie jakby
był pisany na kolanie. Absurd goni absurd. Jestem osobą naprawdę tolerancyjną, jeśli chodzi o logikę w tego typu filmach, bo przecież to nie o nią w nich chodzi. Jednak tutaj było tego wszystkiego po prostu za dużo. Podam jeden przykład. Mamy potwora, który
ma sporo ponad 100 metrów wysokości, wojsko wali w niego czym
popadnie, nie przynosi to żadnych rezultatów. Scena później i kilku
żołnierzy strzela do niego z pistoletów i dziwią się, że nic nie są mu
w stanie zrobić. Żona żołnierza jest zaniepokojona o męża, nie wie,
co się z nim stało i jest cała w nerwach. Kiedy ów żołnierz w końcu
ma okazję do niej zadzwonić, by powiedzieć, że żyje, ona bawi się
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z synem, zostawiając telefon w drugim pokoju, wyłączając w nim wcześniej dzwonki. Rozumiem, dramatyzm, ale wszystko ma jakieś granice. Jednak to
nie absurdy są największym minusem owego scenariusza. Poszedłem do kina, chcąc zobaczyć Godzillę,
a samego potwora widzę właściwie dopiero po półtorej godziny. Zważywszy na to, że film trwa dwie

Jednego temu filmowi
odmówić nie można:
oprawy wizualnej. Czuć
tutaj budżet.

godziny, to coś jest mocno nie tak, jak być powinno. Kiedy już go w końcu widzimy, to i tak nie dostajemy tu upragnionego niszczenia wszystkiego, co stoi na drodze. Nie dostajemy też oczekiwanej wielkiej walki. Walka jest, ale do epickości, na którą miałem nadzieję, jej bardzo wiele brakuje.
Dłużyzny i przerywanie nimi ciekawych scen to nie jest coś, co powinno się pojawiać w takich filmach. Jestem również świadom, że „Godzilla” miała być swego rodzaju hołdem dla wcześniejszych produkcji, które w dużej mierze skupiały się na dramatach ludzi w obliczu zagrożenia. I ta
koncepcja by mi odpowiadała, gdybym otrzymał chociaż 50% dramatu i 50% ogromnej „rozwałki”. Ale nie, dostałem dobre 80% dramatu, który był na dodatek dość marnie napisany. Wiele opinii mówi, że to było budowanie napięcia, jednak u mnie nie było ono budowane.

Odczucia wizualne
Jednego temu filmowi odmówić nie można: oprawy wizualnej. Czuć tutaj budżet. Wszystkie potwory (to spoiler, gdyż Godzilla nie jest jedynym potworem w filmie) wyglądają znakomicie i pod
tym względem nie mogę niczego twórcom zarzucić. Wszystkie walki, krajobrazy, zniszczenia zostały dopracowane z należytą precyzją i to na pewno ten film ratuje. Kiedy widzimy Godzillę, to
faktycznie mamy ochotę uciekać jak najdalej, zwłaszcza jak widzimy ją na ekranie IMAX.

Rozczarowanie?
Niestety tak. Muszę jednak przyznać, że nie jest to film zły, choć nie spełnił moich oczekiwań.
Bardzo liczyłem na podobne widowisko jak rok temu w „Pacific Rim”, kiedy to siedząc w kinie,
dosłownie skakałem na fotelu z radości, bo w końcu na dużym ekranie mogłem zobaczyć to,
czym zachwycałem się w kreskówkach, będąc dzieckiem. Rozumiem też, że ten film może się
wielu osobom podobać. Mamy teraz przesyt takich obrazów jak „Transformers”, których czwarta
część niebawem wejdzie na ekrany, czy wspomniany wcześniej „Pacific Rim”, gdzie dużo się dzieje, jest nieustanna akcja i walki wielkich robotów czy potworów. Niektórzy mają już tego dość
i chcieli zobaczyć coś bardziej stonowanego, ale dobrze zrobionego wizualnie. Tym osobom
nowa „Godzilla” powinna przypaść do gustu. Jednak jeśli oczekujecie demolki i ogromu zniszczeń, to zawiedziecie się. Tak jak ja się zawiodłem.

@yasiek_
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PERŁY Z LAMUSA
WIELKI WYŚCIG
JAN URBANOWICZ

Tak sobie niedawno pomyślałem, że dobrze by było zacząć cykl
w rodzaju „Perły z lamusa”, gdzie mógłbym Wam przypomnieć lub
pokazać starsze tytuły, niekoniecznie znane szerszej publiczności. Teraz
możecie przeczytać pierwszy tekst z takiego cyklu. Pozwólcie, że Wam
przedstawię: „Wielki wyścig”.

Kojarzycie takie nazwisko jak Blake Edwards? Był to człowiek, który wyreżyserował
między innymi cykl komedii „Różowa Pantera” z Peterem Sellersem jako inspektorem
Clouseau. Te filmy pamięta chyba każdy, a w nich pan Edwards wielokrotnie udowodnił, że jest jednym z mistrzów tworzenia komedii. To również on w 1965 roku stworzył
„Wielki wyścig”. Tytuł doskonale oddaje to, jaki ten film jest. Nie tylko dlatego, że mo-
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tywem przewodnim jest wyścig z Nowego Jorku do Paryża. Jest wielki również ze względu na
obsadę, dawkę humoru i ogrom wspaniałości, jaki się wylewa z ekranu.
Całość dzieje się na początku XX wieku, kiedy to Wielki Leslie bije rozmaite rekordy swoimi
wspaniałymi popisami. Jest przystojny, inteligentny, a kobiety mdleją na jego widok. Jego największym rywalem jest Profesor Fate, któremu ciągle coś się nie udaje. Wielki Leslie postanawia zorganizować wyścig. Udaje się mu namówić przedstawicieli największych producentów
automobili, by wspólnymi siłami zbudowali pojazd, który przejedzie z Nowego Jorku do Paryża, przynosząc tym chwałę nie tylko Lesliemu, ale i całej amerykańskiej motoryzacji. Swój pojazd
buduje również Profesor Fate i tak oto rozpoczyna się podróż, bogata w niesamowicie zabawne
sytuacje.
Tyle jeśli chodzi o zarys fabuły. Największe wrażenie robi tutaj obsada. Wielki Leslie to rewelacyjny Tony Curtis. Aktor, który niejednokrotnie udowodnił swój ogromny talent. Przy okazji polecam „Ucieczkę w kajdanach”, za którą Curtis był nominowany do Oscara. Profesor Fate to jeden
z najwybitniejszych komików w historii kina – Jack Lemmon. „Pół żartem, pół serio”, w którym
również zagrał wspólnie z Curtisem, „Słodka Irma”, „Jak zamordować własną żonę” czy „Dwaj
zgryźliwi tetrycy” to tylko niektóre tytuły, którymi zapisał się ten aktor. W „Wielkim wyścigu”
obaj tworzą fenomenalny duet. Ich rywalizacja, a zwłaszcza kwestie Lemmona, to jedne z najlepszych komediowych wyczynów, jakie widziałem w życiu. Jednak role drugoplanowe są równie wybitne. Należy tu wspomnieć pomagiera Profesora Fate’a, w którego wcielił się Peter Falk,
znany przede wszystkim z serialu „Columbo”. W tym filmie jest genialny! Na sam koniec wisienka na torcie. I to jaka piękna wisienka. Znana między innymi z „West Side Story” czy „Buntownika
bez powodu” z Jamesem Deanem, jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek XX wieku – Natalie Wood. Daje ona niesamowity popis aktorski, komediowy, a przy tym wygląda wprost nieziemsko.
„Wielki wyścig” jest filmem, do którego lubię raz na jakiś czas wrócić. Lata temu miałem go nagranego na kasecie VHS i nie było chyba tygodnia, żebym go nie obejrzał. Niedawno przypomniałem go sobie i byłem zachwycony tym, jak świeży się on wydaje, pomimo swojego wieku.
Jak wielkie są kreacje tu stworzone i jaki jest przezabawny. To niewątpliwie jedna z największych
komedii, jakie było mi dane oglądać. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie musicie to
nadrobić. Film jest trudno dostać w Polsce, jednak jeśli się postaracie, to na pewno znajdziecie
go w jednym z zagranicznych sklepów lub serwisach VOD – a jeśli posiadacie amerykańskie konto iTunes, to jest on tam dostępny. Obejrzyjcie koniecznie. Wspaniała rozrywka gwarantowana.

@yasiek_
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PREMIERY DVD I BLURAY

2014

JAN URBANOWICZ

ZNIEWOLONY
„Zniewolony” to wyjątkowy film, który przez
wielu uznawany jest za arcydzieło. Ja również zaliczam się do tego grona i będę jedną z pierwszych osób, które kupią go w dniu
premiery. Opowieść o człowieku, który został na 12 lat niewolnikiem, opuszczając przez
to swój dom i rodzinę. Niezwykle poruszający, mistrzowsko zrealizowany i nagrodzony
w tym roku Oscarem za najlepszy film.

RATUJĄC PANA BANKSA
Historia powstania filmu „Mary Poppins”, czyli
jednego z największych filmów Walta Disneya.
Wyśmienita rola Toma Hanksa (Disney) oraz
Emmy Thompson (P.L. Travers – autorka książki
o Mary Poppins). Znakomicie zrealizowany film
i wspaniałe aktorstwo zapewni mile spędzony
czas przed telewizorem. Jedna z ciekawszych
pozycji ubiegłego roku, której nie powinno zabraknąć na filmowej półce.

/ FILM / Premiery DVD i Bluray

HERKULES
Coś dla młodszych widzów, ale rodzice też
na pewno będę się znakomicie bawić. Jedna z najlepszych animacji Disneya lat dziewięćdziesiątych już na Blu-ray. Mitologiczna opowieść o wielkim herosie, opowiedziana nieco
inaczej. Znakomity humor, wspaniały polski
dubbing i świetne piosenki. Jako fan disneyowskich animacji muszę powiedzieć, że jest
to jeden z moich ulubionych filmów. Jeśli macie swoje małe pociechy lub sami chcecie powrócić do tego niezwykłego świata, to ten zakup będzie obowiązkowy. Zwłaszcza że Dzień
Dziecka będzie ku temu dobrą okazją.

LEGENDY RINGU
Sylvester Stallone i Robert De Niro powracają w rolach przypominających te, które wyniosły ich na szczyty popularności. Stallone
(niegdyś „Rocky”), De Niro (Jake La Motta we
„Wściekłym byku”) znów na ringu. Tym razem naprzeciw siebie. Dwóch podstarzałym
bokserów powraca, by stoczyć swój ostateczny pojedynek. Całkiem przyzwoite kino
komediowe, które pomimo wieku aktorów
przyjemnie się ogląda. Na spokojny wieczór
w domu – idealne.
@yasiek_
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

MICHAEL JACKSON

XSCAPE

Nie lubię zarabiania na takich albumach i sceptycznie do tego
projektu podchodziłem. Wskrzeszanie nieboszczyka nigdy nie
wychodziło na dobre, nomen omen jemu i tak wszystko jedno. Jednak z każdą minutą odsłuchu czułem, że dobrze się stało, ten album musiał wyjść. Nie można było zmarnować takiego
materiału samego króla popu. Wielkim zaskoczeniem jest usłyszeć Michaela w nowych aranżacjach, które są tak dalekie od
dobrze znanego nam stylu Quincy Jonesa i dzisiejszej popowej
sieczki. Ile to już lat słuchamy tych samych numerów w kółko,
to numery zawarte na „Xscape” są po prostu świetne. To jest
dokładnie taki Michael, którego lubię. Sorry, że to powiem, ale jak słucham tego albumu, to
widzę tego nastolatka z teledysku „ABC”, dla którego muzyka jest wszystkim. Czuć ten specyficzny feeling Jacksona, ale z drugiej strony zalatuje świeżością i dosyć nowoczesną formą.
Słychać też, że za produkcję w sporej części odpowiadał Timbaland i w tym momencie uświadomiłem sobie, że przy opisywaniu ostatniej płyty Justina Timberlake’a pisałem, że Timbaland jest mistrzem produkcji tylko wtedy, jak ci panowie robią coś razem. Produkowanie dla
rumuńskich córek miliarderów nie wychodzi mu na dobre. Miejmy nadzieję, że ta kooperacja
przywróci Timbalanda na należne mu miejsce – bo jest on, co by nie mówić, współodpowiedzialny za brzmienie połowy muzyki popularnej w dzisiejszych czasach. Gdyby ścieżki tych
dwóch panów − Jacksona i Timbalanda skrzyżowały się wcześniej, to byłyby to cudowne albumy. Dlatego nie ma co się dziwić, że na tej płycie jest numer Justina z Jacksonem.
Tak udana całość przestaje dziwić, jak się zagłębimy w osoby odpowiedzialne za ten projekt.
Przedsięwzięcie uskutecznił L.A. Reid, człowiek bardzo szanowany w branży, producent i szef
Epic Records. To on wybrał producentów i nad wszystkim trzymał pieczę. Sam mówił, że te
numery mają brzmieć na miarę XXI wieku, ale każdy z producentów musi podejść z odpowiednim szacunkiem do kompozycji. To zdanie idealnie opisuje ten album, nie da się tego lepiej ująć. Gdyby taki album ujrzał światło dzienne za życia Jacksona, to bez wątpienia byłby to
Michael w wielkiej formie. Teraz pozostaje tylko czekać na trasę koncertową wielkiego króla,
a jak już wiemy, jest to możliwe.
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TEN TYP MES

TRZEBA BYŁO ZOSTAĆ DRESIARZEM

Ten Typ jest jednym z moich ulubionych polskich raperów.
Mimo iż każdy kolejny album jest inny od poprzedniego, cały
czas możemy liczyć na bystre obserwacje i funkowy polot. Nigdy nie stoi w miejscu, a to właśnie doceniam w artystach.
Kiedy polski hip-hop w okolicach 2000 roku eksploatował
uliczny styl, Mes jako członek Flexxip śmiało korzystał z laidbackowych brzmień w stylu Tribe Called Quest, serwując solidną porcję inteligentnych i zabawnych tekstów.
Początkowo sądziłem, że album „Trzeba było zostać dresiarzem” może nie spełnić moich oczekiwań, jednakowoż przypomniałem sobie, że mam tak z każdym albumem Mesa. Tak więc z każdym kolejnym odsłuchem coraz to bardziej przenikałem w klimat tej płyty. Niepowtarzalny i niesamowity
flow, świetna dykcja a do tego śpiew („uwaga będę śpiewał”) − jak na polskie realia hip-hopowe to aż niemożliwe. Album jest pełen błyskotliwych tekstów, momentami ocierających
się o kicz, co przyprawia ortodoksyjnych hip-hopowców o ból głowy. Mes ma niesamowite zdolności postrzegania polskiego społeczeństwa, „Janusz Andrzej Nowak” czy „Głupia
spięta dresiara” powodują, że przypominamy sobie ludzi, których my też spotykamy, każda zwrotka powoduje, że sami uśmiechamy się, potakując głową. Z drugiej strony nie wstydzi się korzeni i własnych wad, sam przyznając, że nie jest doskonały, wciąż w prześmiewczy
sposób bawiąc się słowem. Uwierzcie mi, trzeba mieć wyborny talent obserwatora.
Warstwa muzyczna „Trzeba było zostać dresiarzem” jest zróżnicowana jak nasze społeczeństwo. „Esc” oparte na elektronicznym brzmieniu i house’owym rytmie powoduje konsternację, czy aby płyta nie powinna leżeć na półce EDM, po minucie odsłuchu noga sama chodzi do rytmu. Nie brak też klasycznych bitów: „Nuda” i „Nie skumasz jak to jest” przywołują
echa złotej ery hip-hopu. Nie brak też brzmień zahaczających o trap i innych romansów
z połamaną elektroniką.
17 utworów jest rzadkością ostatnimi czasy, ale nie daje nam poczucia przesytu. Naprawdę niespotykani goście – to wszystko daje solidny album, do którego z pewnością będziemy wracać.
Uwielbiam w Mesie to, że jest prawdziwym artystą, których brakuje na naszym muzycznym
rynku. On jest rockandrollowcem polskiego hip-hopu. Ma swoje dziwne jazdy i nikt nie
jest w stanie go kontrolować. Mes robi co chce! Nie ma takiej szuflady, gdzie bym mógł go
zamknąć.

@calamuzyka
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MAŁGORZATA ŁADA
• 4 sznycle z piersi z indyka

• 2 łyżki masła (najlepiej klarowanego)

• 4 kwaśne jabłka

• 1 łyżka mąki

• 2 plastry boczku

• 3 łyżki białego wytrawnego wina (najlepiej z jabłek)

• 2 cebule

• 1 łyżeczka cukru

• 3 łyżki startego parmezanu lub inne-

• 2 łyżki oleju do smażenia

go twardego, ostrego sera

• sól, pieprz

Cebulę i jabłka obrać. Z jabłek usunąć gniazda nasienne. Boczek, cebulę i jedno jabłko pokroić w kostkę, wrzucić na głęboką patelnię, dodać łyżkę masła i całość dusić przez około 5 minut.
Farsz pozostawić do przestygnięcia. Sznycle rozbić tłuczkiem na dość cienkie plastry, oprószyć
solą i pieprzem. Przygotowany farsz jabłkowo-boczkowo-cebulowy wymieszać ze startym serem
i wyłożyć na sznycle. Sznycle złożyć na połowę i spiąć wykałaczką, a następnie obtoczyć w mące.
Resztę jabłek pokroić w grubą kostkę. Łyżkę masła rozgrzać na tej samej patelni, dodać jabłka,
wino, cukier, sól i pieprz. Dusić pod przykryciem, aż jabłka całkiem się rozpadną i powstanie mus.
Olej dobrze rozgrzać na patelni. Sznycle smażyć przez 8-10 minut z każdej strony na złoty kolor.
Usmażone sznycle podawać z musem jabłkowym.
Smacznego!
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