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Zapraszamy na kolejną epicką iChwilę!
Premiera iPhone 6S razem z iMagazine

Gdzie: Miejsce Chwila - Warszawa, ul. Ogrodowa 31/35

Kiedy: 9 września    |     Start: 18.00

Partner główny: Bank ING               Partner technologiczny: Play

Partnerzy:
Extrememem, ZGSklep.pl, MacLife, mytaxi, Lifeproof, Mophie, UAG, Fitbit

* zapraszamy wszystkich, wejście za free, iPiwo i iPizza za free

Zapisz się na 
Wydarzenie

https://www.facebook.com/events/1713248875573752/


Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl

Usunęliśmy przewody,
ale zachowaliśmy jakość dźwięku

WIRELESS

zobacz film

Teraz bez ładowania baterii możesz cieszyć 
się swoją muzyką, a nawet rozmawiać przez 
telefon, aż przez 17 godzin. 

http://www.tophifi.pl/bowers-wilkins-p5-wireless.html?utm_source=iMagazine&utm_medium=PDF-P5-Wireless&utm_campaign=P5-Wireless
https://youtu.be/-D6jA5mp8VI
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6   /   SPIS TREŚCI   /   

79

106

33

54

Aktualności
 12 Aktualności

Lifestyle MacUsera
 29 Lifestyle MacUsera    /    Monika Gutowska i Norbert 

Cała

Felietony
33 Trolle mieszkają pod mostem   /   Kinga Ochendowska

38 Workflow bez „flow”. Rzecz o zatracaniu siebie   /   
Krzysztof Sebastian Kołacz

43 „Zaklej sobie plastrem”   /   Krzysztof Sebastian 
Kołacz

49 Nie szykuj się zawczasu, czyli co wyniosłem z 
przygotowań na studia   /   Michał Zieliński

52 AAAbecadło   /   Paweł Luty

Wywiad
54 E-gaming – czy znasz świat nowego pokolenia?   /    

Kamil Dyrtkowski

Podróże
60 Moje londyńskie top 5   /    Tomasz Szykulski

66 PełneKlatki – wyprawa do Azji   /    Tomasz Szykulski

68 Niebojesielatac – pokonaj strach przed lataniem   /    
Tomasz Szykulski

70 Watykan bez kolejek   /     Wojtek Pietrusiewicz

Productivity
 75 Technika Pomidora i Odwrotnego Kalendarza   /   

Michał Śliwiński 

Temat numeru
79 Wracamy do szkoły   /    Michał Zieliński

Sprzęt
87 Automatic – twój samochód to komputer   /     

Norbert Cała

 92 Yamaha MusicCast   /    Jarosław Cała

 98 RHA – T10i   /    Jarosław Cała

 103 Thule Atmos X4   /   Paweł Hać

106 iBattz Refuel Invictus   /   Dominik Łada 

 111 LifeProof Suction Mount   /   Paweł Hać

 114 Bluelounge Nest   /   Paweł Hać

117 Pogo Connect   /   Maciej Skrzypczak



7   /   SPIS TREŚCI   /   

92

168180

139

155

121 Prąd od Innergie   /   Maciej Skrzypczak

 126 Freecom Tough Drive Mini SSD   /   Paweł Hać

 130 Android - nie taki straszny, jak go malują   /    
Patrycja Rudnicka

133 Nexus 6 – towarzysz podróży   /    Wojtek Pietrusiewicz

139 Android TV – najlepsze wcielenie Zielonego Robota   
/   Paweł Okopień

144 Kindle Voyage – recenzja   /    Wojtek Pietrusiewicz

Programy
152 Gry i programy z App Store   /  Norbert Cała 

155 Do rysowania - What is iPad?   /     
Wojtek Pietrusiewicz 

161 Gallery Doctor   /  Patrycja Rudnicka  

164 Astropad   /  Maciej Skrzypczak   

Gry 
168 Angry Birds 2   /    Krzysztof Morawski

Porady
172 Tips&Tricks    /  Maciej Skrzypczak

174 #lifehacker -  Jak rozpoznać wiarygodne źródło 
informacji?   /   Kinga Ochendowska

178 Jak sprawdzić, czy jest dostępne uaktualnienie dla 
Pebble    /  Maciej Skrzypczak

Film
180 Mission: Impossible – Rogue Nation   /      

Jan Urbanowicz

183 Nieracjonalny mężczyzna   /   Jan Urbanowicz

187 Premiery DVD i Blu-ray   /   Jan Urbanowicz

Muzyka
 190 Cała muzyka   /   Jarosław Cała



https://www.youtube.com/watch?v=q4_XVz5glRE
http://jbl.com/bluetooth
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Automatic to wtyczka wpinana w port 

OBDII w samochodzie, czyli w standa-

ryzowany port serwisowy, który jest 

w większości samochodów wyproduko-

wanych po 1996 roku.  

Hejterzy i trolle to jedni z najstarszych 

mieszkańców internetu. Chociaż zgodnie 

z legendą zamieszkują pod mostem i łu-

pią podróżnych, to najczęściej można ich 

spotkać na internetowych forach i gru-

pach dyskusyjnych.

Yamaha idealnie wyczuła moment i do-

brze wie, że strefa domowego audio nie 

może przecież odstawać technologicznie 

od naszej lodówki, która sama zamawia je-

dzenie, czy od naszej automatycznie ko-

szącej kosiarki. Muzyka jest przecież waż-

niejsza niż równo skoszona trawa!

Choć ma o 10% większą baterię niż iPhone 

6 Plus, to jego czas pracy podczas całego 

wyjazdu był średnio o 40–50% krótszy. 

Pomimo tych wszystkich wad, polubiliśmy 

się z Nexusem.

Wakacje się skończyły, choć pogoda świadczy o czymś 

zupełnie innym. Ciepło, susza – jak w Kalifornii. À propos 

Kalifornii…  Apple już 9 września września powinno za-

prezentować najnowszego iPhone’a. Krążą plotki, że bę-

dzie to największa impreza w historii, co może świadczyć 

o tym, że możemy spodziewać się nie tylko telefonu, ale 

może czegoś jeszcze. Czego? Nowego AppleTV? Dużego 

iPada? Może czegoś jeszcze innego? Rezerwujcie sobie 

już termin, bo szykuje się kolejna iChwila, która tym ra-

zem ma grono świetnych partnerów: głównego partne-

ra - Bank ING, partnera technologicznego - sieć Play, oraz 

mytaxi, Extrememem, ZGSklep.pl, MacLife, Lifeproof, 

Mophie, UAG oraz Fitbit.

Tymczasem, w oczekiwaniu na nowego iPhone’a, poleca-

my najnowsze wydanie iMaga. Znajdziecie w nim wrze-

śniowy temat na czasie – powrót do szkoły. MusicCast 

– świetny system multiroom od Yamahy. Dużo ciekawych 

akcesoriów. Wojtek tym razem opisuje iPada pod kątem 

rysowania, a Tomek swoje TOP5 miejsc w Londynie.

Zapraszamy!

       Dominik Łada

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA JAROSŁAW CAŁA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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Nowoczesne routery zapewniają nam komfort i najszybszy Internet. Archer to seria nowoczesnych routerów, które obsługują połączenia 
bezprzewodowe w najnowszym standardzie AC i pracują równolegle w dwóch częstotliwościach bezprzewodowych 5 GHz oraz 2,4 GHz. 
Oznacza to bezpieczną, stabilną i szybką sieć Wi-Fi, obsługującą wiele urządzeń równocześnie i to bez zakłóceń. Wyposażenie w porty USB 
pozwala nam na podłączenie do routera dysku, pamięci lub drukarki. Dzięki temu możemy mieć do nich dostęp ze wszystkich urządzeń 
w naszej sieci: komputerów, tabletów i smartfonów. Gry online i streaming wideo w jakości HD nie będą już problemem.

Seria routerów TP-LINK w standardzie AC:
 • routery DSL – Archer C9, Archer C8, Archer C7, Archer C5, Archer C2, Archer C20i, Archer C20;
 • routery ADSL – Archer D9, Archer D7, Archer D5, Archer D2.

Routery TP-LINK znajdziesz w najlepszych sklepach komputerowych.

PRZYSPIESZ WI-FI 
Seria routerów TP-LINK Archer

450Mb/s

802.11n 802.11ac

1300Mb/s

2.4GHz 5GHz

http://qrs.ly/6g4swej
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ODKRYTO KOLEJNĄ DZIURĘ 
W OS X, DZIĘKI KTÓREJ 
MOŻNA PRZEJĄĆ KONTROLĘ 
NAD MACINTOSHEM
Apple często chwali OS X za to, że jest znacznie bez-

pieczniejszy od konkurencyjnych platform – podobnie 

zresztą twierdzą użytkownicy i wielu specjalistów. Jed-

nak błędy się zdarzają i sam system czasem jest narażo-

ny na ataki.

Czytaj dalej...

NAUKA SPADANIA 
– AMAZON, NETFLIX 
I NOWE KANAŁY 
SPORTOWE TV
Najbliższe miesiące mogą być dla nas, kon-

sumentów, niezwykle ciekawe. Amazon 

już w Polsce, Netflix zapewne w 2016 roku, 

do tego wyczekiwana Siri po polsku. Dla 

lokalnych graczy wejście światowych gi-

gantów okaże się prawdopodobnie gorz-

ką lekcją pokory.

Czytaj dalej...

21% UŻYTKOWNIKÓW 
APPLE MUSIC DOTYCHCZAS 
ZREZYGNOWAŁO Z USŁUGI 
Prawie dwa miesiące po wystartowaniu Apple Music 

poznaliśmy pierwsze oficjalne dane na temat tego, jak 

usługa radzi sobie na rynku. Apple ujawniło, że 79% 

użytkowników dotychczas nie zrezygnowało z ciągle 

darmowego trybu próbnego.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/08/18/odkryto-kolejna-dziure-w-os-x-dzieki-ktorej-mozna-przejac-kontrole-nad-macintoshem/
http://imagazine.pl/2015/08/18/nauka-spadania-amazon-netflix-i-nowe-kanaly-sportowe-tv/
http://imagazine.pl/2015/08/19/21-uzytkownikow-apple-music-dotychczas-zrezygnowalo-z-uslugi/
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KIEDY DO SPRZEDAŻY 
WEJDZIE IPHONE 6S?
Zbliża się wrzesień, czyli miesiąc, gdy Apple poka-

zuje nowego iPhone’a i wprowadza go do sprzeda-

ży. O telefonie wiemy naprawdę sporo – poza dniem, 

w którym trafi on na półki Apple Store’ów. To jednak 

można łatwo oszacować.

Czytaj dalej...
APPLE MUSIC 
FESTIVAL OGŁOSZONY!
Pierwszy festiwal sponsorowany przez 

Apple – iTunes Festival – zorganizowano 

w 2007 roku. Od tego czasu rok w rok setki 

tysięcy fanów spotykały się w The Round- 

house i przed urządzeniami z iTunes, by 

podziwiać swoich ulubionych artystów. 

Tegoroczna edycja wydarzenia będzie 

inna.

Czytaj dalej...

MAGIC MOUSE 2 
I NOWA KLAWIATURA 
BEZPRZEWODOWA 
APPLE TRAFIAJĄ DO FCC
Od premiery obecnych generacji myszy i kla-

wiatury od Apple minęło już prawie 6 lat. 

Choć ciągle trudno im coś zarzucić, wygląda 

na to, że firma może szykować następców.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/08/17/kiedy-do-sprzedazy-wejdzie-iphone-6s/
http://imagazine.pl/2015/08/18/apple-music-festival-ogloszony/
http://imagazine.pl/2015/08/16/magic-mouse-2-i-nowa-klawiatura-bezprzewodowa-apple-trafiaja-do-fcc/ 
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AKCJA NAPRAWCZA 
MAŁEJ GRUPY APPLE TV 
TRZECIEJ GENERACJI
Produkty Apple słyną z wysokiej jakości wykona-

nia. Wpadki jednak zdarzają się każdemu i tak też 

jest w przypadku obecnej generacji Apple TV.

Czytaj dalej...CO Z IPHONE’EM 6C?
We wrześniu 2013 roku Apple pokaza-

ło pierwszego iPhone’a z serii c – mo-

del 5c. Literka w nazwie oznacza „color”, 

a sam telefon był delikatnie zmodyfiko-

wanym iPhone’em 5. W tym roku kończy 

się jego czas na półce w Apple Store. 

Czy coś go zastąpi?

Czytaj dalej...

KINO DOMOWE: 
DLACZEGO WARTO 
KUPIĆ TV?
Kino domowe MacUsera, AppleUsera, 

a może po prostu salon XXI wieku? Jak po-

winniśmy doposażyć nasz duży pokój? Na co 

zwrócić uwagę przy zakupie telewizora? Co 

poza telewizorem powinno się w nim jesz-

cze znaleźć? I jak sobie radzić bez iTV – na te 

i wiele innych pytań mam zamiar tutaj odpo-

wiedzieć. Zacznijmy od zakupu telewizora.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/08/13/akcja-naprawcza-malej-grupy-apple-tv-trzeciej-generacji/ 
http://imagazine.pl/2015/08/12/co-z-iphoneem-6c/
http://imagazine.pl/2015/08/13/kino-domowe-dlaczego-warto-kupic-tv/
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IPAD MINI 4 MOŻE 
OTRZYMAĆ TRYB 
DZIELENIA APLIKACJI
Pliki zawarte w El Capitan wskazują na to, że 

kolejna generacja najmniejszego iPada może 

wspierać tryb otwierania dwóch aplikacji jed-

nocześnie. Ta informacja mówi nam znacznie 

więcej, niż mogłoby się wydawać.

Czytaj dalej...

RABAT DO 959 ZŁOTYCH 
I SŁUCHAWKI BEATS 
W PREZENCIE – TO OFERTA 
APPLE NA ROZPOCZĘCIE 
ROKU SZKOLNEGO
Produkty Apple nie należą do najtańszych, a kiesze-

nie studentów – do najgłębszych. Dlatego firma co 

roku szykuje ofertę dla uczniów, którzy chcą kupić 

właśnie Maca lub iPada.

Czytaj dalej...

GOOGLE ONHUB 
– ROUTER TP-LINK OD 
GOOGLE’A
Google znów idzie w sprzęt. Już pod koniec 

sierpnia do sprzedaży trafi router OnHub marko-

wany przez wyszukiwarkowego giganta, a stwo-

rzony przez TP-LINK. Urządzenie przypomina 

skrzyżowanie komputera Mac Pro z głośnikiem 

Amazon Echo.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/08/12/ipad-mini-4-moze-otrzymac-tryb-dzielenia-aplikacji/
http://imagazine.pl/2015/08/11/rabat-do-959-zlotych-i-sluchawki-beats-w-prezencie-to-oferta-apple-na-rozpoczecie-roku-szkolnego/
http://imagazine.pl/2015/08/19/google-onhub-router-tp-link-od-googlea/


16   /   AKTUALNOŚCI   /   16

APPLE INTEGRUJE SWÓJ 
SKLEP INTERNETOWY 
W APPLE.COM
Zeszłej nocy Apple uaktualniło swoją stronę interneto-

wą. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło: tylko nie-

liczni zauważą brak zakładki Sklep czy przyciemnienie 

górnego paska. Zmiany zauważa się, dopiero po odwie-

dzeniu kolejnych podstron.

Czytaj dalej...

IBM INWESTUJE 
W APPLE
Najpierw wrogowie. Po wielu latach 

rozpoczęli współpracę na dużą skalę. 

Zaczęło się od iUrządzeń, teraz czas 

na Maki.

Czytaj dalej...

APPLE NIE PLANUJE 
WPROWADZIĆ 
WŁASNEGO OPERATORA 
KOMÓRKOWEGO
Plotka o tym, że Apple chce zaistnieć na rynku jako wir-

tualny operator komórkowy, często wraca do Sieci. Dzi-

siaj firma oficjalnie potwierdziła, że taki plan nigdy nie 

był omawiany i na ten moment omawiany nie będzie.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/08/07/apple-integruje-swoj-sklep-internetowy-w-apple-com/
http://imagazine.pl/2015/08/05/ibm-inwestuje-wapple/
http://imagazine.pl/2015/08/05/apple-nie-planuje-wprowadzic-wlasnego-operatora-komorkowego/
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Doprowadzając łącze internetowe do swojego domu lub mieszkania, oczekujemy, by zasięg sie-

ci Wi-Fi docierał do wszystkich zakamarków. Niestety nie zawsze jest to możliwe przy użyciu je-

dynie routera. Wpływ na zasięg sygnału Wi-Fi ma wszystko, co nas otacza: grubość ścian, liczba 

urządzeń w sieci, zakłócenia w paśmie 2,4 GHz (mikrofalówka, bezprzewodowa klawiatura, mysz-

ka), czy sieci bezprzewodowe sąsiadów. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą nam wzmacnia-

cze sygnału bezprzewodowego. W ofercie TP-LINK właśnie pojawił się nowy model – RE210. 

Obsługa standardu 802.11ac, dwie częstotliwości pracy, gigabitowy port LAN, 

miniaturowe rozmiary i łatwa konfiguracja sprawiają, że TP-LINK RE210 jest idealnym 

pogromcą martwych stref w Twoim domu.

TP-LINK RE210 – DWUPASMOWY WZMACNIACZ 
SIECI BEZPRZEWODOWEJ DO WALKI Z MARTWYMI 
STREFAMI



   /   AKTUALNOŚCI   /   18

Jak to działa? To bardzo proste. Umieszczamy 

urządzenie w gniazdku elektrycznym w pobli-

żu routera, którego sieć chcemy wzmocnić, i pa-

rujemy wzmacniacz z routerem. Aby to zrobić, 

wystarczy wcisnąć przycisk WPS na routerze, 

a potem przycisk RE na wzmacniaczu sygna-

łu. Następnie wzmacniacz przenosimy w pobliże 

miejsca, w którym znajduje się martwe pole, czyli 

strefa, do której nie dociera sygnał Wi-Fi z routera. 

Umieszczona na wzmacniaczu dioda zmienia ko-

lor w zależności od siły sygnału bezprzewodowe-

go routera, z którym łączy się wzmacniacz, co po-

może wybrać najlepsze miejsce dla podłączenia 

urządzenia. 

RE210 współpracuje ze wszystkimi routerami  

Wi-Fi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci  

pokrywającej cały dom lub biuro. Dodatkowo, 

dzięki trybowi High Speed, umożliwia zwiększe-

nie przepustowości połączenia przez zwiększenie 

zasięgu sieci tylko w jednym paśmie i wykorzysta-

niu drugiego pasma tylko do komunikacji z route-

rem. Tryb ten idealnie sprawdza się do bardziej 

wymagających zastosowań, takich jak strumienio-

wanie wideo w jakości HD lub gry online.

Gigabitowy port Ethernet pozwala na podłącze-

nie do RE210 urządzeń przewodowych takich 

jak np. odtwarzacz Blu-ray, konsola do gier lub 

telewizor. 

Wzmacniacz sygnału TP-LINK RE210 jest już do-

stępny w sprzedaży. Produkt objęty jest 24-mie-

sięcznym okresem gwarancyjnym. Cena to 

249PLN.
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PROGRAM NAPRAWCZY 
DLA IPHONE’ÓW 6 PLUS 
Z USZKODZONYMI KAMERAMI
Kilkukrotnie widziałem użytkowników iPhone’ów 6 Plus, którzy 

skarżyli się na problemy z aparatem. Zdjęcia wychodziły rozma-

zane i nic nie dało się z tym zrobić. Apple również zauważyło ten 

problem, stąd najnowszy program naprawczy firmy.

Czytaj dalej...

IDĄ ZMIANY W SPOSOBIE 
SERWISOWANIA SPRZĘTU APPLE
Dotarliśmy do ciekawej informacji na temat zmian, jakie Apple 

planuje w kontekście napraw serwisowych swoich sprzętów.

Czytaj dalej...

GOOGLE TO 
TERAZ CZĘŚĆ 
ALPHABET 
– WIELKA 
RESTRUKTU-
RYZACJA 
GIGANTA
Największy rywal Apple, czy-

li Google, stał się właśnie 

spółką-córką firmy Alpha-

bet. W strukturach wyszuki-

warkowego giganta doszło 

do niezłego zamieszania. Nie 

zwiastuje to raczej porząd-

ku w organizacji tej firmy ani 

w jej produktach. Google jest 

teraz częścią Alphabet i ma 

nowego CEO.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/08/22/program-naprawczy-dla-iphoneow-6-plus-z-uszkodzonymi-kamerami/
http://imagazine.pl/2015/08/25/ida-zmiany-w-sposobie-serwisowania-sprzetu-apple/ 
http://imagazine.pl/2015/08/11/google-to-teraz-czesc-alphabet/
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Harman Kardon Esquire 2 to głośnik przenośny z technologią Bluetooth łączący w sobie najwyż-

szej jakości materiały. Potrafi zaspokoić potrzeby miłośników muzyki w podróży i zapewnia wy-

sokiej klasy akustykę bazującą na zaawansowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych czterech 

profesjonalnie dostosowanych przetworników. Akumulator głośnika zapewnia do 8 godzin od-

twarzania muzyki, dzięki wyjściu USB użytkownik może zaś doładować w podróży też swoje inne 

urządzenia przenośne. Głośnik HK Esquire 2 wykorzystuje unikalny system konferencyjny. Jego 

jednolita, aluminiowa konstrukcja ze skórzanym wykończeniem jest wyposażona w technologię 

W marcu 2014 testowaliśmy pierwszego Esquire. Mija półtora roku i Harman Kardon 

prezentuje nowy model.

NOWY GŁOŚNIK HARMAN KARDON ESQUIRE 2
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tłumienia zakłóceń i echa VoiceLogic, która zapew-

nia doskonałą czułość i precyzję czterech wbudo-

wanych mikrofonów. Umożliwia to rozmowy nawet 

w najgłośniejszych miejscach. Kompaktowa kon-

strukcja HK Esquire 2 z łatwością mieści się w torbie 

podróżnej czy walizce. Z drugiej jednak strony przy-

kuwa uwagę swoją wyjątkową stylistyką i nikomu 

nie pozwala pozostać obojętnym. 

Bezprzewodowe przesyłanie strumienia audio przez 

Bluetooth pozwala podłączyć bezprzewodowo na-

wet trzy smartfony lub tablety, by za ich pomo-

cą odtwarzać muzykę z tego doskonałego głośnika. 

Akumulator 3200 mAh zapewnia nawet 8 godzin od-

twarzania muzyki i pozwala ładować inne urządze-

nia przez port USB. System konferencyjny z cztere-

ma mikrofonami i technologią tłumienia zakłóceń 

i echa Harman VoiceLogic umożliwia precyzyjne wy-

chwytywanie głosu z każdego kierunku, co sprawia, 

że jakość połączenia jest znakomita. 

Zaawansowana konstrukcja głośnika HK Esquire 2 

to połączenie nowoczesnej elegancji uwydatnionej 

w każdym detalu z zaawansowanymi technologiami. 

To bogate w innowacyjne rozwiązania i funkcjonal-

ne urządzenie. 

Głośnik będzie dostępny w trzech wersjach kolory-

stycznych idealnie dopasowanych do kolorów iPa-

dów: czarny, szary (srebrny), złoty (szampański). 

Nowy Esquire 2 jest też w nowej, lepszej cenie 

– 999PLN.
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APPLE CAR MOŻE JEŹDZIĆ 
SAMODZIELNIE
Samochód od Apple – kto o tym nie myślał, choćby przez 

moment? Od kilku miesięcy dowiadujemy się, że taki 

„produkt” faktycznie może trafić do sprzedaży. I – być 

może – będzie jeździł samodzielnie.

Czytaj dalej...

TIM COOK I AKCJE APPLE
Ostatnio na giełdzie zawrzało i sporo pozycji spadło mocno w dół. 

Wśród nich między innymi Apple, które zaliczyło 13-procentowy spadek 

do wartości 92 USD.

Sytuacja ta wywołała niepokój wśród inwestorów. Ponieważ Chiny to 

bardzo ważny rynek dla Apple, wydarzyła się rzecz rzadko spotykana. 

Sam CEO — Tim Cook postanowił zareagować na tę sytuację i uspokoić 

wszystkich.

Czytaj dalej...

FILM POLAKA ZDOBYŁ 
DRUGIE MIEJSCE NA 
PRESTIŻOWYM IPHONE FILM 
FESTIWAL
Festiwale, na których pokazywane są filmy kręcone 

telefonami, zdobywają coraz większą popularność. 

Jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń jest 

iPhone Film Festival w Beverly Hills, gdzie film Polaka 

– Adiego Spektora – zdobył drugie miejsce.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/08/24/apple-car-moze-potrafic-jezdzic-samodzielnie/
http://imagazine.pl/2015/08/25/tim-cook-i-akcje-apple/
http://imagazine.pl/2015/08/05/film-polaka-zdobyl-drugie-miejsce-na-festiwalu-iphone-film-festiwal/
https://www.youtube.com/watch?v=-wwG-3kuQGQ
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16–17 września w EXPO Kraków odbędzie się druga edycja wystawy sprzętu multimedialnego 

IMSE 2015. IMSE, czyli Integrated Multimedia Systems Event, jest wydarzeniem przeznaczonym 

głównie dla odbiorców biznesowych, ale nie powinni go ominąć także zagorzali miłośnicy nowi-

nek na rynku multimediów. 

Dwudniowe święto multimediów ma na celu zbliżenie producentów i dystrybutorów z integrato-

rami, instalatorami czy osobami decydującymi o dużych wdrożeniach multimediów. Na stoiskach 

będą się prezentować giganci, wśród nich Samsung Business i Panasonic czy dystrybutorzy – Vi-

Wyobraźcie sobie najnowszy sprzęt multimedialny wiodących firm zgromadzony 

w jednym miejscu. Od razu pojawia się myśl – to musi być fajne wydarzenie, ale na 

pewno nie u nas. Tymczasem... 

NOWA MULTIMEDIALNA TRADYCJA – WYSTAWA 
SPRZĘTU A/V W KRAKOWIE
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dis, ESS Audio i inni. Uczestnicy IMSE będą mogli zadawać praktyczne pytania ekspertom. Na ja-

kiej powierzchni najlepiej sprawdzi się video wall? Jakiego typu interaktywne kioski nadają się 

do naszego klimatu i jak dobrać do nich content? Jak mój biznes rozwinie się, dzięki stosowaniu 

systemów konferencyjnych? – to tylko przykłady, a będzie można zapytać też, dlaczego najnow-

sze telewizory pewnego producenta sprawdzą się jeszcze lepiej niż poprzednie, kiedy możemy 

się spodziewać premiery mniejszych gabarytowo projektorów o wyższych parametrach oraz czy 

każdy tablet, na przykład iPad, może stać się centrum dowodzenia wszechświata. 

Wystawa nie byłaby pełna bez części edukacyjnej. Specjalne konferencje przeznaczone dla 

przedstawicieli świata kultury, edukacji, samorządu i administracji publicznej oraz dla architek-

tów i projektantów pozwolą na podniesienie kompetencji praktyków działających w tych bran-

żach. Strefa Edukacyjna jest wyjątkową okazją do bezpośredniego spotkania z prelegentami. Są 

wśród nich pracownicy tego typu instytucji, którzy mają za sobą wdrożenia multimediów. Są in-

westorzy, którzy potrafią obliczyć, ile projekt pochłonie pieniędzy. Są wreszcie edukatorzy, dzięki 

którym pożałujcie, że szkoła dawno już za Wami. Może jednak Wasz biznes wymaga wprowadze-

nia multimediów w niedługim czasie, to na pewno warto obgadać te plany z kimś, kto już tę dro-

gę przeszedł. Z kimś, kogo spotkacie w Krakowie na IMSE.

IMSE ma ambicje stać się najważniejszym tego typu miejscem spotkań dla branży audio-video 

w Europie Środkowej. Ciężarówki ze sprzętem już ponoć zmierzają w stronę EXPO Kraków. Ry-

nek multimediów w Polsce to nie raczkujący niemowlak, ale podrostek w jednej ręce trzymający 

smartfona, podczas gdy drugą przygotowuje imponujący mapping w rytm muzyki dobiegającej 

z instalacji audio w inteligentnym budynku. Warto się z nim poznać bliżej, bo to wzrastające mul-

timedia wyznaczają nam wszystkim drogę rozwoju. 

Szkoda jeździć na podobne wydarzenia zagranicę, jeśli można do Krakowa. Stolica kultury pokazu-

je, że tradycja podana na interaktywnym ekranie smakuje zupełnie inaczej, całkiem nowocześnie. 

Spotkajmy się na IMSE!
16–17 września 2015, EXPO Kraków

[www] http://www.imsevent.pl
[fb] www.facebook.com/IMSEvent
Udział w IMSE jest bezpłatny, pod warunkiem zarejestrowania się za pomocą 

formularza na stronie internetowej. 

iMagazine jest patronem medialnym wydarzenia!

http://www.imsevent.pl
www.facebook.com/IMSEvent
http://imsevent.pl/register/
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Specjaliści związani z branżą technologii mobilnych na pewno nie będą zawie-

dzeni, bowiem już 1-2 października w Krakowie na scenie pojawią się m.in. 

Vitaly Friedman (Smashing Magazine), Kevin Goldsmith (Spotify), Oliver Drobnik 

(cocoanetics.com), Cesar Valiente (Wunderlist) czy Marek Serafin i Jakub Biał-

kowski (Kontakt.io). Uczestnicy będą mieli do wyboru trzy ścieżki tematyczne: 

iOS, Android oraz jedną dotyczącą UX, UI i tematów powiązanych z dziedziną 

mobile, jak zarządzanie w projektach czy rozwiązania biznesowe. 

To już pewne, że podczas konferencji Mobiconf będą poruszane takie 

zagadnienia jak: Composability with Swift, Core Data and feature team 

model (SoundCloud), Android Data Binding, a nawet Android Wear. A to 

tylko niektóre tematy, opublikowane na stronie wydarzenia. 

GORĄCE TEMATY PODCZAS MOBICONFA!

http://cocoanetics.com
http://2015.mobiconf.org/speakers
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Oprócz wielu informacji technicznych, konferencja to także czas dobrej za-

bawy. Organizatorzy wraz ze swoimi Partnerami przygotowali liczne konkur-

sy dla uczestników. Pewne jest także, że po pierwszym dniu konferencji wszy-

scy uczestnicy będą mogli wziąć udział w wyjątkowej imprezie w tramwaju 

- w końcu mobile ma różne oblicza! Tu ważna informacja - tylko do końca sierp-

nia można kupić tańsze bilety, szczegóły na stronie: http://2015.mobiconf.org/
registration.

Nieprzekonane osoby będą miały namiastkę konferencji jeszcze we wrześniu. 

Organizatorzy chcąc podkreślić troskę o wysoki poziom merytoryczny tego wy-

darzenia przygotowują liczne eventy dla programistów. Pierwszym z nich bę-

dzie spotkanie grupy Android Developers Backstage, które odbędzie się 25 

września w Pauzie in Garden w Krakowie. Z kolei tuż przed Mobiconfem, bo 30 

września odbędzie się szkolenie prowadzone przez Vitaliego Friedmana. Szcze-

góły dotyczące imprez towarzyszących będą publikowane na bieżąco na stronie 

i profilach konferencji: https://twitter.com/mobiconf i https://www.facebook.
com/mobiconf. 

Partnerzy konferencji Mobiconf 2015: Łódź WiOSłuje, Android Developer Gro-

up Poznań, Android Developers Backstage, AngularJS Oslo, Colab, Fundacja Mło-

dzi w IT, Mobile Meetup Oslo, Polish Java User Group, Toruń JUG, Women in 

Technology

Patroni Medialni Mobcionf 2015: Connected Magazine, iMagazine, Instalki.pl, Inte-

ria, MyApple, Smashing Magazine, StartupTV.pl, ThinkApple.pl, Business of Apps

Sponsorzy konferencji Mobiconf 2015: Kontakt.io, Proto.io, Helion SA, Softnauts

Organizator MIQUIDO

http://2015.mobiconf.org/registration
http://2015.mobiconf.org/registration
https://twitter.com/mobiconf
https://www.facebook.com/mobiconf
https://www.facebook.com/mobiconf
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Od ponad roku, przy okazji współpracy, na konferencji rozmawiamy z Bartłomiejem Skrzyńskim, 

Rzecznikiem Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnością, o ułatwieniach, jakie oso-

bom z niepełnosprawnościami dają nowoczesne technologie. Sam jest niezwykle aktywnym  

w-skersem, pomagającym innym, ale także pasjonującym się podróżami, sportem żużlowym 

i zatrzymywaniem tych chwil. Rozmawialiśmy o projekcie pokazującym przestrzeń bez barier we 

Wrocławiu i zapytał, czy nie chciałbym nim się zająć. 

Uznałem że to najlepsza okazja na nasz rodzimy wkład – odpowiedź na kampanię Shot on iPhone

 6. Nazwaliśmy naszą własną kampanię: Shot on iPhone 6 Wroclove #bezbarier. Szukając inspi-

racji, dokonałem kwerendy wszystkich możliwych obiektów i przestrzeni publicznej, godzina-

mi jeździłem i pisałem maile z prośbą o możliwość wykonania wyjątkowych zdjęć.  Łącznie w cią-

gu dwóch miesięcy zamknąłem w kadrach ludzi i architekturę tworzącą przyjazną przestrzeń bez 

Zawsze poszukiwałem inspiracji w codziennej działalności naukowo-eksperckiej. Z racji 

częstych wyjazdów i kontaktów w branży IT bacznie śledziłem kampanię Apple Shot 

on iPhone 6. Widziałem nieprawdopodobnie piękne i perfekcyjne kadry. Przesycone 

kolory, klasyczną czerń i biel. Zwyczajnie brakowało mi odniesienia do realnej 

rzeczywistości, przekraczania własnych granic i narzuconych nam barier. 

SHOT ON IPHONE 6 WROCLOVE #BEZBARIER 
– PATRONAT IMAGAZINE 
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barier. Demiurgów dialogu ponad podziałami. Wśród nich znalazły się: Urząd Miejski Wrocławia, 

Hala Stulecia, Port Lotniczy we Wrocławiu, Stadion Wrocław, pracownie multimedialne Instytu-

tu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, przyjazny i bezpieczny 

trakt na wrocławskim Rynku (więcej o nim: http://blogi.wroclaw.pl/miejsca/trakt-na-rynku-
-juz-nas-nie-podzieli/), a także Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Obiekty i miejsca 

są nieprzypadkowe, bo konsultowane ze środowiskiem osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

To, jak podkreśla Rzecznik Prezydenta ds. Osób niepełnosprawnych, naczelna zasada jego co-

dziennej pracy. 

Uwieczniłem iPhone'em 6 Plus ludzi i obiekty, dzięki którym możemy mówić o namacalnym, 

Wrocławiu – europejskiej metropolii wyznaczającej standardy przekraczania barier. Wśród mo-

deli znaleźli się: Bartłomiej Skrzyński i Agata Roczniak – w-skerka i modelka. 

Podsumowując, zapraszam Państwa na wyprawę w świat klasycznej fotografii. Magicznego języ-

ka czerni i bieli z nutą szarości. 

Zdjęcia zostaną opublikowane 1 września na Blogach Wrocławskich: http://blogi.wroclaw.pl/
lukasz-banaszak/

Patroni medialni: iMagazine, Agencja Social Media Clik Community, której założycielem jest Rahim Blak.

http://blogi.wroclaw.pl/miejsca/trakt-na-rynku-juz-nas-nie-podzieli/
http://blogi.wroclaw.pl/miejsca/trakt-na-rynku-juz-nas-nie-podzieli/
http://blogi.wroclaw.pl/lukasz-banaszak/
http://blogi.wroclaw.pl/lukasz-banaszak/
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

OLAPLEX – CENA OD 70 ZŁ 
Nie od dzisiaj wiadomo, że rozjaśnianie włosów nie wpływa ko-

rzystnie na ich kondycję. Chcąc zachować ich ładny i zdrowy wy-

gląd, byłyśmy zmuszone posiłkować się różnego rodzaju pre-

paratami odżywczymi. Tak było kiedyś – teraz do farby czy 

rozjaśniacza wystarczy dodać magiczny preparat z polimerami 

Olaplex, a nasze włosy zostaną rozjaśnione i dodatkowo odży-

wione. Olaplex regeneruje mostki dwusiarczkowe włosów, któ-

re ulegają zniszczeniu na przykład podczas koloryzacji. Preparat 

można również stosować jako samodzielny zabieg regenerujący. 

Skorzystało z niego już wiele gwiazd – efekty są spektakularne.

Wynalazcą Olaplex jest słynny kalifornijski naukowiec Craig 

Hawker.

Dla niej 29

PLUMBIKE – CENA OD 1500 ZŁ
Pogoda sprzyja aktywności fizycznej, a jedną z mo-

ich ulubionych jest jazda na rowerze. Moda wdzie-

ra się w każdy element naszego życia i teraz nawet 

rower powinien współgrać z jego właścicielem. Nie 

zawsze w ofercie sklepów możemy znaleźć model 

spełniający nasze wysublimowane potrzeby, wtedy 

przydałaby się możliwość konfiguracji dwukołowca.

Taką możliwość mamy dzięki polskiej marce Plumbike, 

która oferuje możliwość wyboru koloru niemal każ-

dego elementu roweru. Dodatkowo ubierzemy 

nasz rower w różnego rodzaju dodatki. Umożliwia 

to nam dopasowanie roweru do siebie, jak również 

gwarantuje jego oryginalność.
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ZOMBIE DASH 
– CENY OD 50 ZŁ
Większość z nas lubi wy-

glądać oryginalnie, nieba-

nalnie i modnie. Efekt taki 

możemy osiągnąć, kupu-

jąc ubrania w sieciówkach, 

a później je samodziel-

nie przerobić. Nie każdy 

ma jednak takie zdolno-

ści, warto wtedy skorzy-

stać z oferty polskich ma-

rek alternatywnych. Jedną 

z nich jest Zombie Dash, 

założona w 2013 roku, 

w której skład wchodzą 

dwie projektantki i Roza-

lia, lat 10, pomysłodaw-

czyni nazwy. Charaktery-

stycznym wzorem marki 

jest Hungry One – „zębo-

wa niespodzianka”. Po-

czątkowo oferta była skierowana wyłącznie do dzieci, ale z czasem 

zainteresowaniem zaczęli wykazywać się również rodzice, więc roz-

szerzono ofertę również dla nich. Komfort, zabawa, wygoda, świet-

na jakość i uśmiech – te cechy z pewnością są charakterystyczne dla 

Zombie Dash.
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LEATHERMAN RIME – CENA 80 ZŁ
Leatherman to mój ulubiony producent 

multitoolów. W ofercie mają model Rime, 

który, mimo że docelowo przeznaczony jest 

dla snowboardzistów, to ma też coś dla 

Apple’owców. Jego kształt pomyślano tak, 

że pozwala na zamocowanie na nim iPoda 

Shuffle 6G i owinięcie kabla od słuchawek. 

Jako że to model przeznaczony dla snowbo-

ardzistów, to ma skrobaczkę do wosku z des- 

ki snowboardowej, zaciskacz do naciągania 

sznurowadeł i oczywiście otwieracz do kaps- 

li. Jest też karabińczykiem, dzięki czemu łat- 

wo przypniemy do plecaka lub spodni. Bez 

problemu zabierzecie go też do samolotu.

Dla niego 31

WYDRUKOWANA WIKIPEDIA – CENA 
TOMU OKOŁO 240 ZŁ
Zespół kierowany przez Michaela Mandiberga 

podjął się arcytrudnego zadania. Chce wydru-

kować całą anglojęzyczną zawartość Wikipedii! 

Publikacja ma objąć około 7500 tomów, każdy 

po około 700 stron. To w sumie ponad 5 milio-

nów stron wiedzy przeniesionej na papier. Co 

ciekawe, projekt przenoszenia Wikipedii na pa-

pier realizowany jest publicznie w Denny Galle-

ry. Tam zwiedzający będą mogli zobaczyć, jak 

odbywa się druk, a także przenoszenie cyfro-

wych wersji poszczególnych tomów do księ-

garni internetowej Lulu.com, gdzie możecie 

nabyć Wikipedię. Tom z opisem iPodów to ła-

komy kąsek. 
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PENNY BOARD – CENA OKOŁO 500 ZŁ
Przeglądając polskiego Twittera, możecie trafić na hashtag #pbPL. To nowa moda na coś już dość 

wiekowego, czyli Penny Board. To typ małej deskorolki wykonanej z plastiku. Pierwszy raz zosta-

ła zaprezentowana w 1973 roku i odtąd, co jakiś czas, wraca popularność małej deski. Ostatnia fala 

powodzenia Penny Board wiąże się z jej dużą uniwersalnością, zwinnością i poręcznością. Dzięki 

temu idealnie nadaje się do przemierzania miejskiej przestrzeni, a po jeździe łatwo ją włożyć do 

plecaka i polecieć na drugi koniec Europy. Przy zakupie uważajcie na podróbki i pamiętajcie, że 

do tricków lepsza będzie klasyczna deskorolka. 



TROLLE MIESZKAJĄ 
POD MOSTEM

KINGA OCHENDOWSKA

Hejterzy i trolle to jedni z najstarszych mieszkańców internetu. Chociaż zgodnie z legendą 

zamieszkują pod mostem i łupią podróżnych, to najczęściej można ich spotkać na 

internetowych forach i grupach dyskusyjnych.
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SSwoich pierwszych hejterów pamiętam dokładnie, chociaż w tamtych czasach nikt 

nie używał pojęcia hejter. Na internetowych szkodników mówiło się po prostu: 

troll. Troll, czyli paskudne indywiduum z kaprawymi ślepiami i obrzydliwie wykrzy-

wioną gębą. Oczywiście w przenośni, bo fizycznie  wygląd trolla mógł nie odbie-

gać od aparycji zwykłego człowieka. Na co dzień można by go uznać za prawidło-

wo funkcjonującą jednostkę o przeciętnej inteligencji, wiodącą całkiem normalne 

życie. IRL (in real life) mógł posiadać rodzinę i przyjaciół, a nawet kota. Albo złote 

rybki. Albo chomika. O rodzinę dbał, z przyjaciółmi pił a zwierzęta karmił. Wszyst-

ko się jednak zmieniało, kiedy zasiadał przed ekranem komputera.

Pod wpływem tajemniczych wibracji i prądów elektromagnetycznych twarz zaczyna-

ła mu puchnąć, oczy kurczyły się i zapadały w głąb mózgoczaszki, a z ust sypały się 

jadowite komentarze. Tak właśnie wyobrażam sobie internetowego trolla. Bo musimy 

przecież pamiętać, że piękno człowieka płynie ze środka. Brzydkie wnętrze, brzydki 

ryj. Metaforycznie.

Cała rzecz wypłynęła ostatnio na Twitterze, kiedy jeden ze starych znajomych za-

pytał, skąd się bierze hejt. W 140 znakach? W 140 znakach to się można najwy-

żej w czoło postukać albo zrobić facepalm. Albo zjeść własną klawiaturę. Zmusiło 

mnie to jednak do zastanowienia się nad tematem i podjęcia próby wejścia w skó-

rę trolla. Skóra to z lekka przyciasna i trochę smrodliwa, ale czego się nie robi dla 

starych znajomych. Spróbowałam wyobrazić sobie, kim musiałabym być, żeby za-

mienić się w hejtującego trolla. W pierwszej chwili mój umysł wypełniła lepka mgła. 

Następnie zobaczyłam obraz przerośniętego gościa z wielką pałą, czającego się pod 

mostem. Potem skurczył się i została tylko wielka, nadmuchana pała, trzymana przez 

obdartego krasnoludka. Rozejrzałam się nieco po jego legowisku i co widzę? Ciem-

no, szaro, wilgotno. Leże zasłane starą szmatą, powietrze stęchłe, gdzieniegdzie 

kępki rachitycznej trawy, bo bez odrobiny słońca nawet trawa w końcu zdechnie. 

Pomyślałam, że w takich okolicznościach przyrody, nikomu by się nie chciało roz-

siewać wokoło serduszek i uśmiechów. Doszłam też do wniosku, że troll musi nie 

lubić samego siebie i dlatego napada ludzi z tą swoją wielką pałą. Prawdziwy troll 

dziabie złoto i kosztowności, a troll internetowy? Oczywiście to, czego mu brakuje 

najbardziej – poczucie własnej wartości i pewności siebie. Bo idzie sobie taki inter-

netowy podróżnik po infostradzie – tu do kogoś zagada, tam się uśmiechnie, gdzie 

Trolle mieszkają pod mostem
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indziej komuś pomoże. Idzie i nikomu nie wadzi. Aż tu nagle spod mostu wypada 

troll i dalejże nawalać: „Ty głupi baranie, ty kuternogo, ty pinglarzu, ty tłuściochu 

z wielkim nosem, ty głupia pyto, ty tępa dzido w za małych butach, ty!”. Staje nasz 

podróżnik i ma kilka możliwości. Może się na przykład przestraszyć. Może zrobić 

mu się smutno, przykro i źle. Może znaleźć sobie pierwszą ciemną jaskinię po pra-

wej stronie i zaszyć się tam do końca życia. Może trolla zignorować. Może mu splu-

nąć pod nogi i pójść dalej. Może się też odwinąć i wystrzelić kopniaka w to miejsce, 

gdzie najbardziej boli i posłać drania do piachu. W zależności od tego, co zdecy-

duje podróżnik, kreatura albo dostanie to, co chciała, albo nie. W grach zobrazo-

wano by to pewnie w następujący sposób: Troll krzyczy i krzyczy, jego twarz się 

nadyma i rośnie a podróżnik staje się coraz mniejszy i mniejszy. Chyba że ma w za-

nadrzu jakąś magiczną miksturę albo zaklęcie z piątego poziomu. Wtedy może 

machnąć magicznym kosturem i w trolla strzela jasny szlag, w postaci potężnej 

błyskawicy. Na polu boju zostaje podróżnik i kupka prochu. Problem w tym, że za-

zwyczaj zaskoczony internauta próbuje z trollem rozmawiać w tym guście: „Prze-

praszam, ale szanowny Pan zapewne mnie z kimś pomylił? Zakładam, że wcale nie 

chciał mnie Pan obrazić i przyjmuję Pana słowa za dobrą monetę! Kontempluję tu 

Pańskie przepiękne okoliczności przyrody!”. Zbójowi to tylko w graj, bo dostaje ko-

lejną szansę, żeby niuchnąć odrobinę wartościowego kruszca: „Ty zakichany inteli-

gencie, ty! Ty magistrze, ty! Ty ekspercie, ty! Zaraz będziesz prosto pluł!”. W ten oto 

sposób troll dostaje trzy dodatkowe punkty do lansu, a podróżnik kartę wysyłają-

cą go na ruchome piaski. Hejter czuje się wielki i wspaniały a intenauta – malutki. 

Sytuacja ta będzie trwała i trwała, aż ktoś w końcu kreaturę odstrzeli. Pojawia się 

więc leśniczy – pan i gospodarz lasu. Most jest w lesie, o czym zapomniałam napi-

sać na początku. Leśniczy wyciąga z torby wielką księgę i czyta, co z tym stworze-

niem począć. No i okazuje się, że na początku stoi jako żywo paragraf o wolności 

słowa. Że niby w lesie i pod mostem każdy może mieć opinię, jaką zechce. I że za 

ograniczanie wolności do lżenia jest 5 lat. A że opinia nieprzyjemna? Przecież nikt 

nie obiecywał, że będzie miło. Więc siada i obserwuje. Przychodzi następny po-

dróżnik i widzi taki obrazek: leśniczy pod drzewem, troll czerwony i aż mu żyłka na 

skroni pulsuje, jakiś koleś tonie w ruchomych piaskach. Nawet mnie nie pytajcie, 

skąd się wzięły ruchome piaski w lesie obok mostu. Jak się coś nie podoba, to pod-

mieńcie sobie na bagno, czy inne uroczysko. Zdejmuje więc przechodzień z ramie-

nia Messengera, naparza trolla po głowie, wzywając jednocześnie na pomoc le-

śniczego i przechodzącego obok drwala. Drugą ręką wysyła SMS-a do Puchatka 

oraz Krewnych i Znajomych Królika, alarmując ich, by natychmiastowo stawili się 
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na skraju Stumilowego Lasu. Sytuacja staje się nielogiczna i niebezpiecznie abs-

trakcyjna, więc pojawia się królik i Alicja. Królik pędzi do norki, wpada w nią gło-

wą w dół i spada przez co najmniej godzinę, podczas gdy Alicja pieczołowicie za-

murowuje wejście i sadzi przed nim czerwone pelargonie. Kamera wykonuje zwrot 

w tył i widzimy, że akcja odbywa się na najnowszym iPadzie Air 2. Z bocznej kra-

wędzi wysuwa się pasek menu i ręka administratora wybiera gumkę myszkę. Rysik 

rytmicznie porusza się po ekranie (Steve Jobs by na to nie pozwolił!) i cały obraz 

znika. Przez chwilę widać jeszcze wykrzywioną wściekłym grymasem twarz trolla. 

Trochę bez sensu, nie?
Dokładnie tak samo, jak działalność internetowych hejterów. Dokładnie tak samo, 

jak wchodzenie w interakcję z trollem. Na początku, wszystko wygląda normal-

nie i zwyczajnie. Jest wymiana poglądów, jest dyskusja. I nagle, jak za uderzeniem 

wielkiej pały trzymanej przez obdartego krasnoludka, wszystko traci sens. Zni-

ka logika, znika kultura, uczestnicy debaty zaczynają biegać w kółko, wymachu-

jąc rękami. Pojawiają się Krewni i Znajomi, walący na odlew wszystko, co się rusza. 

Gdzieś w pobocznym wątku Alicja sadzi kwiatki. Steve Jobs przewraca się w gro-

bie i łamie rysik, a Apple wypuszcza nowego iPada. Czy ta abstrakcyjna historia 

do czegoś prowadzi? Z powyższego wątku możemy wysnuć kilka wniosków, któ-

re pozwolą na nam bezpieczniej poruszać się po internecie. Po pierwsze – trolle 

mieszkają pod mostem. Jest im źle i smutno, więc odbijają to sobie na przechod-

niach. Po drugie, nawet jeśli wydają się wielkie i silne, to tak naprawdę są krasno-

ludkami z nadmuchanymi pałami. Po trzecie – cała siła trolla w tym, co sobie po-

gada. Po czwarte – Apple wypuści nowy tablet z rysikiem. Po piąte – leśniczy 

powinien mieć dubeltówkę. Po szóste – prawdziwym czarnym charakterem jest 

Alicja. Królik pije, co, jak wiadomo, jest uznaną jednostką chorobową.

Jednocześnie oświadczam, że tekst ten napisałam w pełni władz umysłowych, nie 

będąc pod wpływem środków odurzających, psychotropowych ani nawet leczni-

czej marihuany. Tekst może zawierać wątki społeczne, polityczne i okołologiczne. 

Pozdrawiam wszystkich hejterów. Liczę na to, że mądry naród dokona mądrego 

wyboru. Referendum ogłoszę niebawem. 

Z poważaniem.

santee76

Trolle mieszkają pod mostem

http://www.twitter.com/santee76
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WORKFLOW BEZ „FLOW”. 
RZECZ O ZATRACANIU SIEBIE

KRZYSZTOF KOŁACZ

Z tym jest podobnie jak z karaoke, które dziś w Polsce nie jest sobą. Bo nie może. Nie wiemy, 

czym jest, bo „wciąż za poważnie o sobie myślimy i ludzie naprawdę boją się wygłupów i wolą 

siedzieć gdzieś w cieniu i mieć całkowitą pewność, że nikt ich nie zobaczy na scenie” – jak 

to ładnie ujął ostatnio „Zwierz popkulturalny”. Z wyborem optymalnego dla nas workflow 

jest identycznie. Podkreślam – „dla nas”, nie dla kogoś. Cudze chwalimy, swojego szukać nie 

chcemy. Chcemy za to używać wszystkiego – najlepiej, najpełniej, najdrożej jak się da. Bo 

chcemy mieć lepiej od czegoś, co widzimy u kogoś. Tylko po co?
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DDo napisania tego felietonu skłoniły mnie dwie kwestie. Pierwszą z nich popełnił 

w sierpniu Paweł Opydo, pisząc na blogu tekst pt. „Jak i dlaczego zmieniłem 
metody swojej pracy?”. Drugą są moje trzyletnie doświadczenia na temat orga-

nizowania, na poważnie, mojego workflow. Ten tekst jest też rozszerzeniem felieto-

nu z numeru czerwcowego iMagazine, pt. „Pułapki GTD”, który spotkał się z du-

żym zainteresowaniem, za co, Drodzy Czytelnicy, dziękuję. Zacznę od zdefiniowania 

samego workflow oraz opowiedzenia krótko o tym, jak można szybko zostać „eks-

pertem” – copywriterem wszystkiego i wszystkich.

Powiedz mi, jak mam żyć
Workflow, rozumiane jako metody naszej pracy – to nic innego jak wygodny, swo-

bodny i praktycznie niezauważalny dla nas, codzienny przepływ zadań, obowiąz-

ków, spraw pomiędzy różnymi metodami i narzędziami służącymi do ich szybkiego 

i efektywnego obsłużenia. Ważne są tutaj trzy przymiotniki: niezauważalny, szyb-

ki i efektywny. Ważne jest też, aby miały one faktycznie co opisywać, czyli by owo 

„flow” istniało. Do tego wrócę w dalszej części.

Problem w tym, że do stworzenia swojego workflow zabieramy się od końca. Gdy 

potrzebujemy notatnika – szukamy w Google najlepszego i najbardziej rozbudo-

wanego. Instalujemy. Dwa tygodnie później chcemy prowadzić listy rzeczy do zro-

bienia – biegniemy do wujka Google i znowu szukamy wypasionych aplikacji. In-

stalujemy. Ktoś ze znajomych wspomni o idei „Inbox 0”, pomyślimy – super sprawa! 

Instalujemy rozbudowanego klienta pocztowego. Potem kolejnego, bo ten pierwszy 

ma wady. Pliki przechowujemy w Dropbox, bo tak robi większość, ale i tak musimy 

używać Google Drive, bo w pracy używają właśnie tego. Komunikujemy się także za 

pomocą wszystkiego, czym można się komunikować, bo przecież jakby to wygląda-

ło, gdybyśmy komuś powiedzieli „Nie używam Skype”. Dlaczego takie zachowanie 

prowadzi donikąd? Dlatego, że zatracamy siebie.

Nie da się stworzyć żadnego workflow, żadnego środowiska pracy, gdy słuchamy 

rad wszystkich. To tak, jakbyśmy pisząc aplikację, chcieli zawrzeć w niej funkcjonal-

ności wszystkich innych, zapominając, do czego tak naprawdę ma nam służyć. „Naj-

większy problem polega na tym, że […] nie zastanawiamy się nad naszym workflow 

w kontekście całości. Nie myślimy o strategii prowadzenia naszych małych projek-

tów. Tymczasem zwyczajnie na tym tracimy” — podsumowuje Paweł. Co to znaczy 
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„w kontekście całości”? To znaczy w kontekście Twojego życia. Twojej codzienności. 

Pokażę to na konkretnych przykładach.

Przepływ wynika z synergii
Synergia to – upraszczając – współdziałanie. Czyli trybiki, które doskonale ze sobą 

współpracują. Aby mieć szansę ją w ogóle osiągnąć, proponuję wykonać gest zna-

ny z filmów. Bierzemy nasze narzędzia, kartki leżące na biurku i zmiatamy na podło-

gę. Ma być czysto. Gdy już tak będzie, polecam, wykorzystując klasyczne żółte kar-

teczki, wypisać sobie najważniejsze rzeczy, którymi zajmujemy się każdego dnia. 

Mogą to być projekty, mogą być codzienne zadania. Wypisując, starajmy się, aby 

każda czynność czy obszar pracy, znajdowała się na innej karteczce.

Gdy już to zrobimy, możemy pogrupować te kartki. Na przykład z wykorzystaniem 

klasycznej metody rozdziału pracy od miru domowego, a można też stworzyć wła-

sne kategorie. Ważne, by narzędzia, które potem dobierzemy, uzupełniały się wza-

jemnie. Co to znaczy? Korzystanie na przykład z jednego klienta pocztowego, który 

synchronizuje się za pomocą jednej, a nie kilku usług sieciowych. Apple’owy Mail ko-

rzysta z iCloud, więc jeśli używamy nadgryzionych produktów, jest naprawdę warto 

rozważyć pozostanie w ekosystemie. Będzie prościej i szybciej.

Synergia to także minimalizacja usług. Naprawdę można korzystać z jednej chmury 

sieciowej, zamiast z trzech. Można zastąpić rozbudowany kombajn GTD systemowy-

mi Przypomnieniami, a jeśli 90% naszych znajomych korzysta z Facebooka — daro-

wać sobie Skype, WhatsApp i inne. To nie jest łatwe, ale gra jest warta trudu, bo ża-

den workflow nie jest tym, czym ma być, jeśli zabraknie w nim „flow”. Swobodnego 

przepływu zadań, informacji i zarządzania nim w sposób szybki i niezauważalny.

Co znaczy niezauważalny? To znaczy, że jeśli masz zapisać jakieś przypomnienie to 

po prostu… zapisujesz przypomnienie, a nie zastanawiasz się nad tym, gdzie je za-

pisać i dzięki której usłudze o nim nie zapomnieć. Gdy na nasz workflow składa się 

z dobrze dobranych rozwiązań, jesteśmy efektywni, ponieważ naszej pracy nie spo-

walniają skomplikowane procesy. Zawsze uczulam osoby, które zaczynają przygodę 

z zarządzaniem czasem, żeby nie dały się zwieść ulotnemu czarowi tagowania, ety-

kietowania i przyporządkowywania wszystkiemu priorytetu, nazwy czy innego kla-

syfikatora. W takie sztuczki są wyposażone rozbudowane narzędzia i w przypadku 

większości osób są to zbędne rozwiązania. Jeśli naprawdę chcemy nauczyć się fa-
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chowego priorytetyzowania zadań, musimy to robić za pomocą jednego sposobu, 

a nie dziesięciu.

Sprawność wymaga treningu
Każda umiejętność, która ma przynieść konkretne owoce – wymaga treningu. Ja 

swoje workflow tworzyłem właściwie do czerwca tego roku. Od prawie trzech lat. 

Dlaczego? Ponieważ nie potrafiłem rezygnować z zaawansowanych usług. W koń-

cu jednak zobaczyłem, że są one zbędne. Pochłaniają fundusze i czas. A to czas jest 

przecież najważniejszy. Dziś na mój workflow składają się niemal w całości rozwią-

zania oferowane przez Apple. Mail, Przypomnienia, Notatki (w El Capitan zastąpiły 

całkowicie dotychczas stosowany Evernote), Kalendarz, pakiet iWork, Apple Music, 

Zdjęcia. Mają one swoje odpowiedniki na Apple Watch i korzysta się z nich  zawsze 

najszybciej. Dropbox uzupełnia u mnie iCloud. Pakiet Adobe Creative Cloud zastą-

piłem tańszym odpowiednikiem Affinity (Photo i Designer), które w zupełności wy-

starczają do pracy grafikowi, a przy tym są bardziej intuicyjne niż pakiet Adobe. 

Oczywiście każdy ma inne potrzeby i raz jeszcze podkreślam: nie jest niczym złym 

używanie zaawansowanych usług i narzędzi, o ile ich faktycznie potrzebujemy.

Czy da się zmienić myślenie i zacząć szukać własnego środowiska do pracy i ży-

cia? Da się, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość. Trzeba próbować nowych rozwią-

zań i co jakiś czas robić analizę, o której wspominałem wcześniej: sprzątać wszystko, 

co mamy na biurku i zaczynać od zera. Tylko w ten sposób możemy dojść do mo-

mentu, w którym staniemy się świadomi swoich potrzeb, ograniczeń i korelacji, w ja-

kie wchodzimy z innymi, bo przecież praca czy jakikolwiek biznes wymaga kontaktu 

z otoczeniem. Ilość zmiennych, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy tworzeniu świa-

domego workflow jest ogromna, ale da się nad tym zapanować. I warto! Polecam 

Wam poświęcić na początek jeden dzień weekendu i wyczyścić biurko. Czasem, aby 

zapanował porządek, potrzebny jest wielki bałagan. Powodzenia!

Krzysztof Sebastian Kołacz – tester oprogramowania w Miquido Polska, grafik, pa-

sjonat Apple, perfekcjonista.
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„ZAKLEJ SOBIE PLASTREM”

KRZYSZTOF KOŁACZ

Rozbawiła i jednocześnie zasmuciła mnie pewna sytuacja, której byłem świadkiem. Znajomy 

zainstalował sobie publiczną betę iOS 9. Podkreślmy to słowo – betę. Ów śmiałek zauważył 

podczas naszego spotkania, że jeden z widgetów, nie wyświetla się tak, jak powinien, czytaj 

– jak wyświetlał się na iOS 8.4. Fakt, widget się rozsypywał. Ot, pierwszy problem pierwszego 

świata. Z Konradem była wówczas jego narzeczona, która słysząc narzekania zagorzałego 

macusera, podsumowała go w epickich słowach: „Jak Ci się nie podoba, Konradzie, to sobie 

zaklej plastrem”.
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Tajemnicze wersje
W tym artykule spróbuję rozwiać wątpliwości osób, które nie do końca wiedzą, o co 

chodzi z tym całym nazewnictwem. Dlaczego coś jest alfa, kiedy coś jest betą i co 

w ogóle znaczy jakieś RC. Zacznijmy więc od wyjaśnienia sobie, że każdy program 

komputerowy, a więc też każda aplikacja, którą instalujesz na swoim iUrządzeniu, 

przechodzi z pewnością przez pięć faz. Jest ich więcej, ale skupię się na tych, o któ-

rych zapewne co najmniej raz słyszeliście. Postaram się też opisać je jak najprościej, 

a naszą aplikację przyrównam do budowli, którą wznosimy.

Pre-Alfa — do tej wersji dostęp ma wyłącznie software house, czyli de facto zespół 

tworzący daną aplikację. Jest to tzw. repozytorium kodu — w skrócie, to taki wielki 

koszyk, do którego deweloperzy wkładają materiały/części, z których będą budowa-

li aplikację. Od czegoś trzeba zacząć. Gdy w koszyku znajduje się już wystarczająco 

materiałów, rozpoczyna się budowa: algorytmu (zasady działania aplikacji, jej logiki), 

interfejsu (najczęściej jeszcze makietowego, czyli pozbawionego finalnej, graficznej 

warstwy UI), niektórych funkcji, integrowane są serwery usług.

Alfa — w tym momencie budowla jest już przykryta dachem, ściany pobielone, 

można ją komuś pokazać i ten ktoś nie powinien mieć problemu z rozpoznaniem, 

że to aplikacja, jaka aplikacja i do czego może służyć. Deweloperzy doprowadza-

ją w tym momencie do tego, że program działa. Co prawda zazwyczaj w ograniczo-

nym zakresie i z bardzo licznymi błędami, ale działa. Do wersji alfa zapraszani są tak-

że testerzy z zewnątrz, choć praktyka ta dotyczy zazwyczaj dużych projektów, jak 

np. Affinity, i raczej nie dotyczy rynku mobile.

Beta — ta faza interesuje nas najbardziej. Jest najistotniejsza z punktu widzenia pro-

cesu tworzenia aplikacji i jednocześnie najbardziej niezrozumiana. Po kolei. Beta to 

moment, gdy budowla jest już prawie w pełni wyposażona, jednakże niektóre pra-

ce są wykonywane często w pośpiechu. Wiele rzeczy do siebie nie pasuje, inne so-

bie wzajemnie przeszkadzają, utrudniając codzienne życie. Sami często nie widzimy, 

że można coś uprościć, przestawić, wyeliminować. Dlatego do gmachu znajdujące-

go się w tej fazie, zaprasza się gości: beta testerów wewnętrznych i zewnętrznych 

(publicznych) czy klientów, licząc, że w zamian za gościnę, podzielą się z nami swo-

imi uwagami. Dokładnie to robi Apple, Microsoft i każda inna firma, która zatrudnia 

„Zaklej sobie plastrem”
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testerów po to, by wyłapywali problemy wieku dziecięcego w trzech, kluczowych 

aspektach. Pierwszym są nieoczekiwane crashe, czyli momenty, gdy sufit wali nam 

się na głowę – aplikacja samoczynnie się wyłącza; po prostu przestaje działać. Cza-

sami dzieje się tak za każdym razem, gdy wykonamy jakiś ruch, innym razem win-

na jest jedna, źle włożona cegła. Druga kwestia to zgodność projektu z planem. Chy-

ba nikt nie chciałby, by na środku jego łazienki nagle stał filar, którego tam nie miało 

być. Wymagania do projektów aplikacji mobilnych to naprawdę nie są dwie strony 

A4. Często to dziesiątki, nawet setki takich stron. Tabeli, wykresów, przypadków lo-

gicznych. Architekt tworząc plan budowy, bierze pod uwagę przede wszystkim jej 

funkcjonalność i trwałość. Ponieważ w procesie dewelopmentu nie sposób od razu 

stworzyć produkt w 100% zgodny z wymaganiami klienta czy zespołu, beta-testerzy 

są właśnie tymi osobami, które nie mogą, a mają pytać: „A dlaczego to działa tak, 

skoro to bez sensu? A dlaczego to wyświetla informację taką samą jak tamto?” itd. 

Trzecia sprawa to wystrój naszej budowli, czyli UI/ UX. Nie jest to najistotniejsza faza, 

ale w przypadku iOS – jak uczą nas wydarzenia związane z Apple Music – okazuje 

się niekiedy newralgiczna. Zgodność aplikacji z projektem, a samego projektu z wy-

maganiami, jakie Apple, Google czy Microsoft stawiają przed software house’ami, 

czyli tzw. guidelines. Definiują one dopuszczalne proporcje i styl poszczególnych 

elementów graficznych iOS i Material Design Androida. Nagrody i uznanie branży 

mobilnej zazwyczaj przypada tym twórcom, którzy potrafią połączyć przydatność 

i funkcjonalność tak, by zamknęły się one w pięknym interfejsie. To naprawdę trud-

ne wyzwanie. Podobnie jak fakt, że wprowadzenie jednego ulepszenia, często gene-

ruje w tej fazie budowy nowy problem. To tzw. regresje. Je również należy wyelimi-

nować i tak do skutku. Do momentu, gdy całość będzie stabilna i użyteczna.

Ilość wersji beta danej aplikacji jest zazwyczaj dwucyfrowa. Warto nadmienić, że nie 

każde wydanie trafia np. do publicznej bety czy deweloperów. To firma decyduje, 

które z nich oddać w ręce testerów.

Dlaczego faza beta jest tak istotna? Ponieważ działa w niej prosta zasada. Im więcej 

niedoskonałości znajdą testerzy, tym lepszy debiut czeka produkt. Aby tak się stało, 

potrzeba jednak jeszcze jednego czynnika: zaangażowania. O nim oraz o tym, dla-

czego warto je mieć, powiem Wam w dalszej części tekstu.

„Zaklej sobie plastrem”
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RC — to moment, w którym nasza budowla przeszła już konieczne zmiany, jest bez-

pieczna, stabilna, a jej użytkownikom nie zagraża niespodziewane niebezpieczeń-

stwo. Jest też zgodna z ostatecznym planem uwzględniającym sugestie z fazy beta. 

Gdy znajdujemy jakieś drobne odstępstwo od założeń, nie skutkuje to koniecznością 

wprowadzania radykalnych zmian, a jedynie szukania powodu, przez który to od-

stępstwo się pojawiło i jego eliminacji.

RTM — to czas, gdy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Produkcja jest uznana za 

skończoną zarówno przez jej wykonawców, jak i klienta. To ta sama wersja, która tra-

fi na rynek, którą będą odwiedzali użytkownicy i która trafia do akceptacji przez  

Apple czy Google.

Niekonsekwencja katalizatorem marudzenia
Wróćmy do fazy beta, czyli corocznego momentu siania paniki przez użytkowni-

ków wersji beta iOS czy OS X. Przeważnie publicznych wersji beta. Apple po lipco-

wych przypadkach komentowania (a właściwie wylewania nieświadomych frustracji) 

aplikacji w App Store, które nie działały pod betą iOS 9 – wyłączyło taką możliwość. 

Teraz gdy decydujemy się być beta-testerami, nie możemy komentować aplika-

cji w sklepie. I bardzo dobrze. Przykro jednak czytać co roku te same komentarze, 

w których osoby świadomie – przynajmniej w teorii – decydujące się pomóc w roz-

woju  niegotowego produktu, psioczą na niego, jakby podejmowały się testów ide-

ału. Mam wrażenie, że kultura beki przenosi się niestety także tutaj. Każdy jest alfą 

i omegą, każdy wszystko wie, zawsze to złe Apple, zły Microsoft czy złe Google 

wszystko psuje. Sposób, aby to zmienić? Wyśmiać. Nie tędy droga.

Wersje beta, a już zwłaszcza publiczne bety, zalecam instalować w dwóch przypad-

kach. Pierwszy: chcesz to zrobić dla dobra ogółu, w tym siebie, po to, by wersja final-

na była jak najbardziej stabilna. Nie, żeby pobawić się nowymi funkcjami, które mają 

prawo nie do końca działać. Drugi: bierzesz na siebie odpowiedzialność, czyli korzy-

stasz z systemów wysyłania twoich opinii do firmy — w skrócie: raportujesz znale-

zione błędy. Dopiero potem piszesz o nich na Twitterze i wylewasz smutki. W przy-

padku Apple do raportowania służy aplikacja Feedback (zarówno iOS, jak i OS X). 

Niektóre firmy implementują w samych aplikacjach tzw. raportowanie błędów, które 

polega na tym, że jeżeli aplikacja nagle się wyłączy (tj. zaliczy crash), to po ponow-

nym jej wywołaniu będziemy mogli wysłać deweloperowi raport dotyczący danego 

„Zaklej sobie plastrem”
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błędu. To znacznie ułatwi mu jego zlokalizowanie w kodzie i naprawę. Dlatego pro-

szę Was, wysyłajcie te raporty.

Niezgłaszanie jakichkolwiek błędów, niewysyłanie raportów do deweloperów, bez 

względu na to, czy znajdziemy błąd w wersjach beta, RC czy nawet RTM, jest działa-

niem na szkodę ogółu, a więc i naszą.

Idealna aplikacja nie istnieje
Nie istnieje coś takiego jak idealny kod. I bardzo dobrze, bo często błędy wyłapy-

wane przez społeczność i użytkowników nadają lepszy kierunek danemu projekto-

wi. Pamiętajmy o tym, z jednej strony narzekając na zamknięte ekosystemy, w któ-

rych użytkownik nie ma nic do powiedzenia, a z drugiej nie chce tych swoich racji 

zgłaszać. Nikt też nie zmusi nikogo do bycia testerem jakiegoś systemu czy aplikacji. 

Zwłaszcza w przypadku publicznych wersji beta. Jeśli chcesz mieć pewność,  

że mieszkasz w stabilnej budowli, zostań tam, aż oficjalnie przydzielą Ci nowe lo-

kum. Jeśli chcesz ryzykować, to po coś – aby coś zmienić. I ponosić konsekwencje 

za chęć dokonania tej zmiany. W przeciwnym razie to technologiczna hipokryzja.

Na koniec jeszcze odniosę się do jednego zjawiska. Coraz częściej w sieci można 

przeczytać komentarze zarzucające firmom częste aktualizacje oprogramowania. 

Tego już zrozumieć nie potrafię. Nie potrafię pojąć myślenia, jakie za takim komenta-

rzem stoi. Jeśli firma często aktualizuje oprogramowanie, to nie znaczy od razu,   

że aplikacja jest do kitu. Znaczy natomiast z pewnością, że firma nie ma Cię użyt-

kowniku w dupie. I to powinieneś docenić.

Będę się bardzo cieszył, jeśli choć kilku osobom ten tekst rozjaśnił nieco w głowie. 

Jeśli teraz alfa, beta i inne nie będą Ci się kojarzyły z matematyką w szkole i czymś 

nieogarnionym. Najbardziej jednak chciałbym, abyśmy byli bardziej konsekwentni, 

a nie tylko marudzili. Marudzeniem jeszcze nikt niczego nie naprawił.

Krzysztof Sebastian Kołacz – tester oprogramowania w Miquido Polska, grafik,  

pasjonat Apple, perfekcjonista.

kolaczkrzysztof

„Zaklej sobie plastrem”

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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Nie szykuj się zawczasu, czyli co wyniosłem z przygotowań na studia

NIE SZYKUJ SIĘ ZAWCZASU,
CZYLI CO WYNIOSŁEM Z PRZYGOTOWAŃ NA STUDIA

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Doskonale pamiętam ubiegłe wakacje, kiedy pisałem felieton podobny do tego. Temat 

przewodni: technologia w szkole. To był ciekawy czas, bo nie tylko zaczynałem studia, 

ale i wyprowadzałem się od rodziców, a nawet przenosiłem do innego kraju. Na inny 

kontynent. Jakby tych zmian było za mało, stwierdziłem, że to dobry moment na od-

świeżenie mojego „workflow", co, po części, wiązało się z nabyciem nowych sprzętów 

i darmowym dostępem do pakietu Office 365 w szkole. Powiem tylko jedno, żeby po-

kazać Wam skalę mojego błędu: dzisiaj nie posiadam żadnego z urządzeń, które zna-

lazło się w tym „idealnym" zestawie i nie korzystam chyba z żadnej z opisanych wtedy 

usług. Nie zrozumcie mnie źle, nie uważam, że tamta konfiguracja była zła. Po prostu 

bardzo szybko okazało się, że nie spełnia moich oczekiwań i potrzeb.

Najpierw iPhone 5S, z którym pojechałem do USA, ujawnił olbrzymie problemy z bate-

rią przy korzystaniu z amerykańskich sieci. Nexus 7 – specjalnie wybrany tablet – oka-

zał się za mały do notowania czy nawet czytania materiałów wysyłanych przez na-

uczycieli; szybko zastąpiłem go iPadem Air. Na marginesie chciałbym napisać, że ten 

iPad niedługo później skończył na półce, ale nie jestem pewien, czy nadal się tam znaj-

duje. Nawet MacBook Air, który zdawał się strzałem w dziesiątkę, szybko ujawnił wady, 

które może nie uniemożliwiały studiowania, ale z całą pewnością skłoniły mnie do 

zmiany komputera. Wreszcie usługi typu Evernote czy Google Drive: zamieniłem je 

Zmiana szkoły to ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Stara placówka nagle 

zdaje się dziecinna. Miejsce, które darzyliśmy dotychczas szacunkiem, znika z naszej pamięci 

i to w mgnieniu oka. Często równocześnie odchodzą starzy znajomi, by zrobić miejsce na 

nowych – dotyczy to nie tylko szkolnych kolegów, ale i nauczycieli. Dla wielu młodych ludzi 

to moment, w którym mogą zacząć życie od nowa i zmienić wszystko. Łącznie z używanym 

sprzętem.
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na… papierowe zeszyty i Dropboksa. Tak, świadomie wybrałem papierowe zeszyty, 

a nie cyfrowe. Co myślałem o tym rok temu? Było to nie do pomyślenia.

Najciekawsze w tej całej sytuacji było to, że przez pierwsze dwa miesiące studiów sta-

rałem się zdecydować, jaki zestaw sprzętu byłby tym idealnym. Dla przykładu: do-

szedłem w pewnym momencie do wniosku, że phablet będzie świetnym wyborem 

na wieczorny relaks z Netfliksem czy YouTube'em. Tak, było to „świetne” rozwiązanie 

przez jakieś... pięć dni. Potem stał się tylko kolejną powierzchnią zbierającą kurz. Mia-

łem też w planach zakup wielkiego kloca, jakim jest 15-calowa Retina Pro, a skończyło 

się na małym, 12-calowym MacBooku. Wszystko to ma bardzo proste wytłumaczenie.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie w nowej szkole. Nie wiemy, jak będą 

wyglądały zajęcia, nie wiemy, jacy okażą się nauczyciele i ich wymagania, i nie wiemy, 

z kim przyjdzie nam pracować nad projektami. Efekt może być taki, że komputer przy-

gotowany przed przyjazdem na uczelnię zupełnie nie sprawdzi się „w prawdziwym ży-

ciu”. Oczywiście nie mówię, że tak będzie to wyglądało w przypadku każdego, ale jest 

spora szansa, że moje doświadczenie nie jest wyjątkowe.

Jeśli przed zmianą szkoły czytasz wszelkiego rodzaju poradniki i recenzje, to znak, że 

chcesz dokonać świadomego wyboru. Dochodzisz do wniosku, że zostawienie pięcio-

cyfrowej kwoty w Apple Store zagwarantuje Ci zakup komputera, który wytrzyma lata, 

telefonu, który nie ma sobie równych w rankingach, a nawet tabletu, deklasującego 

wszystkie inne tablety. Jednak dla mnie definicja najlepszego sprzętu jest następująca: 

najlepszy sprzęt dla ciebie to taki sprzęt, który spełnia twoje wymagania i odpowiada 

twoim potrzebom. Możesz to zweryfikować dopiero wtedy, gdy je poznasz.

Sklepy kuszą ofertami „Back to school”. Apple rozdaje słuchawki Beats za darmo, inni 

dają zniżki, a ktoś jeszcze dorzuci paczkę mazaków do zakupów. Jednak nie uważam, 

żeby te gadżety czy oszczędności były w ostatecznym rozrachunku warte męczenia 

się z targaniem dwukilogramowego laptopa na zajęcia tylko po to, by robić na nim no-

tatki w Wordzie. Skorzystaj z wakacji i poczytaj o szkole. Przygotuj się do niej, zgłębia-

jąc tajniki tego, czego będziesz się tam uczyć. Zakup sprzętu zostaw na później. Sprzęt 

ma być jedynie dodatkiem do edukacji. Narzędziem, by uczyć się więcej i sprawniej. 

Kiedy już dokładnie zapoznasz się z warunkami, w jakich przyjdzie Ci poznawać świat, 

wybór, którego dokonasz, będzie ci służył przez następne lata.

mikeyziel

Nie szykuj się zawczasu, czyli co wyniosłem z przygotowań na studia

http://www.twitter.com/mikeyziel
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AAAbecadło

AAABECADŁO
PAWEŁ LUTY

Alphabet
Gdy dowiedziałem się, że powstał holding Alphabet, który ma być spółką-mat-

ką dla Google’a, YouTube’a i innych submarek znajdujących się dotychczas pod 

płaszczem wyszukiwarki, to przypomniała mi się scena z Batmanem i Jokerem 

z „Mrocznego Rycerza” Christophera Nolana. Czarny charakter tego filmu, wisząc 

wysoko nad ulicami Gotham City głową w dół, rozmawia z Bruce’em Wayne’em 

o szaleństwie. Joker wypowiada wtedy słynne zdanie, które kończy się tak: „wy-

starczy tylko lekko popchnąć”. Skąd to skojarzenie? A stąd, że mam wrażenie,  

iż technologicznego giganta trzeba czasami nieco poszturchać, aby zechciał coś 

w sobie zmienić.

Alphabet powstał, ponieważ urzędnicy z Komisji Europejskiej od jakiegoś cza-

su przebąkują o postępowaniu antytrustowym wobec Google’a. Ich główne 

zastrzeżenie? Mieszanie wyszukiwarki z resztą biznesu, co może czasami skut-

kować wątpliwymi praktykami biznesowymi. Odpowiedź Google’a, przepra-

szam, Alphabetu? Podzielimy się sami, zanim Wy nas podzielicie.

Amazon
Według oficjalnych komunikatów, firma Jeffa Bezosa ma naprawdę tylko jeden 

cel istnienia – jak najszybsze, jak najdokładniejsze i jak najlepsze zaspokajanie po-

trzeb klientów. Aby to osiągnąć, Amazon testuje dostawy za pomocą dronów, 

W alfabecie liter jest kilkadziesiąt, ale w ostatnich tygodniach świat medialny, 

zainteresowany nowymi technologiami, jakoś bardziej zwraca uwagę te, których 

nazwy zaczynają się na „A”
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dokładnie planuje całą logistykę, otworzył w Polsce magazyny i śrubuje standar-

dy obsługi klienta. Te działania napędzają tony danych, aby każdy z procesów był 

w jak najdrobniejszym szczególe dopracowany.

Efekt uboczny? O tym napisał „The New York Times” – nadludzka presja, któ-

rą odczuwają pracownicy, wyzbywanie się przez menedżerów ludzkich odru-

chów w imię efektywności, terror danych i przerażająca kultura korporacyjna. 

Maszeruj jak ci Bezos zagra albo zgiń – taka parafraza motta Legii Cudzoziem-

skiej mogłaby spokojnie wisieć w każdym biurze Amazona.

Gdzie szukać winnych? Jak słusznie napisał Vadim Makarenko, wcale nie 

w gabinetach najwyższych menedżerów Amazona, wcale nie w samym Jeffie 

Bezosie. Wina jest w nas – klientach. W megakorporacji rządzą dane, a prawa 

pracownicze odchodzą na bok, bo my oczekujemy kosmicznych standardów. 

Pomyślcie o tym. 

Ashley Madison
Historia kradzieży i publikacji danych milionów klientów serwisu o moralnie nie-

jednoznacznej opinii mogła z początku wydawać się nawet śmieszna. Wyobraź-

cie sobie te wieczorne rozmowy małżonków na temat loginów i numerów kart 

kredytowych…

Mniej bawi natomiast refleksja związana z bezpieczeństwem danych. Coś 

jest nie tak ze światem, w którym można ot tak wykraść i opublikować dane 

30 milionów ludzi. Jeszcze mniej zabawna była również reakcja serwisu. Stra-

szenie mediów pozwami, gdy samemu świeci się niezabezpieczoną pupą, nie 

jest najlepszym wyjściem.

Całość ma jednak finał tragiczny. W wyniku działań złodziei danych już dwie 

osoby popełniły samobójstwo. To bolesne memento, że świat jest jeden 

i wcale nie dzieli się na online i offline.

PawelLuty

AAAbecadło

https://medium.com/@sardanapal/amazon-employees-will-never-be-good-enough-and-this-is-your-faultĖ832515cee700
http://www.twitter.com/PawelLuty
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E-GAMING 
CZY ZNASZ ŚWIAT NOWEGO POKOLENIA?

KAMIL DYRTKOWSKI

Gry komputerowe niesamowicie ewoluowały w ostatnich latach. Dzisiaj to już nie tylko zwykła 

gra. Teraz to również sieć kontaktów społecznościowych, rywalizacja online, konkurowanie 

ze sławami, współzawodnictwo na najwyższym poziomie i wiele, wiele innych rzeczy. Odkryj 

niebywałą skalę tego świata.
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Profesjonalny gracz to dynamicznie rozwijający się zawód, zarówno w Polsce, jak i na świecie. 

E-gaming to wielka gałąź rynku, która przyciąga rzesze fanów oraz producentów sprzętu kom-

puterowego. Dzisiaj młodzież nie bawi się na dworze, ale i nie siedzi bezczynnie przed kom-

puterem. Dzisiejsza młodzież żyje grami online, w których ćwiczy swój refleks i spostrzegaw-

czość. Świat znany z krajów azjatyckich nareszcie przywędrował do nas. W Korei Południowej 

i Chinach już kilkanaście lat temu normą była możliwość otrzymania stypendium za profesjo-

nalne granie na komputerze. Aby uświadomić Wam skalę zjawiska, pragnę zaprosić do prze-

czytania wywiadu z jednym z bardziej rozpoznawanych Polaków związanych z grą League of 

Legends – Fryderykiem „Veggie” Koziołem.

Kamil: Kim jesteś i czym się zajmujesz/zajmowałeś w świecie gier komputerowych? 
Veggie: Witam, jestem Fryderyk „Veggie” Kozioł. Obecnie pracuję jako programista układów 

FPGA w obszarze kryptografii, a w wolnym czasie pasjonuję się e-sportem. Nie zawsze tak to 

wyglądało; kiedyś było to moje główne zajęcie oprócz studiowania – brałem udział w wielu 

turniejach międzynarodowych oraz przez dwa sezony, w roku 2014, trenowałem w pełni pol-

ską drużynę Team ROCCAT, grającą w najbardziej prestiżowej lidze europejskiej LCS. Dodatko-

wo, od wielu lat zajmuję się także komentowaniem i analizą meczów nie tylko w internecie,  

ale także w telewizji (Polsat Sport News). 
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K: Czym jest e-sport w Polsce?
V: Rozwinięcie skrótu to dosłownie „sport elektro-

niczny" – tak samo, jak w przypadku pojęcia e-mail,  

czyli przeniesienie dyscypliny (jak fizycznego listu) 

w świat wirtualny. Polskie środowisko e-sportu za-

wiera wszystkie elementy tego pojęcia (gry, druży-

ny, turnieje, gracze) w kontekście geograficznym. 

A jest się czym chwalić: mamy historycznie jedną 

z najlepszych drużyn świata w grze Counter Strike, 

jak również imprezy najwyższego kalibru, na przy-

kład w Katowickim Spodku (IEM). W innych grach 

także odnosimy sukcesy: Hearthstone, Starcraft 

2, Quake, HOTS i, oczywiście, w mojej specjaliza-

cji: LoL. Największym polskim osiągnięciem na tym 

polu było miejsce na podium podczas rozgrywek 

EU LCS drużyny ROCCAT, gdy byłem jej częścią. To 

było wiosną 2014 roku. 

K: Jak wygląda e-sport na świecie?
V: Obecnie e-sport burzliwie się rozwija, a co za tym 

idzie – przebija się do tzw. mainstreamu. Następu-

je to w głównej mierze dzięki zmianie sposobu or-

ganizacji rywalizacji w grach, ze względu na zaan-

gażowanie samych producentów, po raz pierwszy 

w takim stopniu zrealizowane w LoL. Na każdym 

kontynencie odbywają się rozgrywki w bardzo wie-

lu grach. Jednym z najlepszych regionów pod tym 

względem jest Azja, szczególnie Korea Południowa, 

gdzie już 10 lat temu standardem były rządowe or-

ganizacje e-sportowe, ośrodki treningowe dla gra-

czy, transmisje telewizyjne, stałe pensje dla graczy 

czy uznanie graczy za grupę zawodową. 

K: Co jest takiego pasjonującego w e-sporcie, 
że przyciąga tłumy?
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V: Ewolucja spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi zauważalna nie tylko 

w grach, ale także innych aspektach życia społecznego, między innymi serwisach 

społecznościowych. Kiedyś częściej spotykano się ze znajomymi w świecie fizycz-

nym, teraz, na tej samej zasadzie, zmienił się sposób rywalizacji między rówieśnika-

mi. Gracze chcą oglądać najwyższy możliwy poziom gry, w którą oni sami angażują 

mnóstwo czasu. Dodatkowo na turniejach można o wiele łatwiej nawiązać kontakt ze 

„sławami" tego środowiska, co także skłania do brania udziału w turniejach w charak-

terze widzów. 

K: Mogą te sławy spotkać oraz mają możliwość zmierzyć się z nimi również na 
serwerach gier, w które grają, prawda?
V: Tak, streaming pozwala na bliski kontakt ze sławami sceny e-sportowej, podczas 

turniejów można z nimi porozmawiać. Innym fenomenem jest, tak jak wspomnia-

łeś, możliwość publicznego prowadzenia gry z najlepszymi – o ile tylko mamy odpo-

wiednio wysoki poziom gry (punkty ELO, czyli ranking podobny do szachowego). To 

tak jakby brać udział w treningu z najlepszymi sportowcami. Różnica jest oczywiście 

taka, że trening ten odbywa się wewnątrz gry, więc mamy bezpośredni kontakt tylko 

na czacie, a nie twarzą w twarz.

K: Jak wygląda typowe życie zawodowego gracza?
V: W lidzie EU LCS nie było mowy o obijaniu się. Cała drużyna miała pewne nienaru-

szalne godziny gry zespołowej oraz dodatkowo, w wolnym czasie, gracze pracowali 

nad grą indywidualną. Zazwyczaj gracze wstawali o 11.00 (późne poranki) ze względu 

na czas rozgrywania meczów (czasem do północy – w tych godzinach należy zapew-

nić graczom maksymalną czujność). Do 15.00 był czas na trening indywidualny, ja 

w tym czasie na przykład analizowałem gry z poprzedniego dnia, więc zdarzało się, że 

o 14.00 zbierałem graczy, gdy była potrzeba omówienia ważniejszych aspektów wczo-

rajszej gry. Od 15.00 do 18.00 trwał pierwszy blok tre-

ningowy przeciwko innym drużynom z ligi. Po godzin-

nej przerwie na obiad drugi blok treningowy trwał do 

22.00, po czym następował czas wolny, który w więk-

szości i tak był przeznaczony na trening indywidualny 

(a w moim przypadku oglądanie meczów z Korei). Za-

robki były wyższe niż średnie zarobki w Niemczech, 

ale też zmieniały się ze względu na to, jakie wyniki 

udawało się uzyskać. 
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Po czym następował czas 
wolny, który w większości 
i tak był przeznaczony na 
trening indywidualny.
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K: Nasi czytelnicy są głównie użytkownikami mobilnego internetu, na jakie 
platformy powinni zwrócić uwagę?
V: Każda gra ma swoje najważniejsze źródła informacyjne, takie jak lolesports.com 

dla LoLa czy hltv.org dla CS:GO. Oprócz tego są polskie serwisy informacyjne, takie 

jak Cybersport.pl. Bardzo ważny jest także reddit.com – każda gra e-sportowa zbie-

ra rzeszę fanów na subredditach. Co do oglądania: wystarczy zainstalować aplikacje 

związane z platformami streamingowymi – azubu oraz twitch. Do tego na pewno 

niedługo YouTube dorzuci swoich pięć groszy. 

K: Co to jest streaming? Czy według Ciebie w przyszłości może zastąpić trady-
cyjną telewizję?
V: Streaming to przekaz gry na żywo. W wielkim skrócie – gracz udostępnia swój 

punkt widzenia podczas grania. Do tego dochodzi interakcja z widzami przez ka-

merkę, mikrofon oraz czat. Oglądający ma możliwość łatwego nawiązania kontaktu 

ze sławnymi graczami. Uważam, że TV powoli ewoluuje do wspólnego z internetem 

standardu. W dalszej przyszłości widzę połączenie wszystkiego w jednym medium 

technicznym, pozostanie jedynie rozróżnienie ekranów: gdy chcemy obejrzeć mate-

riał na dużym ekranie, wtedy wykorzystujemy TV w salonie. Jest to zgodne z rozwo-

jem sieci telekomunikacyjnych w kierunku sieci all-IP. 

K: Czy zawodnicy/streamerzy korzystają z jakiegoś specjalistycznego sprzętu? 
Jakie funkcje powinien on spełniać? 
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V: Zawodnicy mają sprzęt (klawiatury, mysz-

ki, słuchawki, podkładki i inne akcesoria) 

z najwyższej półki, dostarczane przez spon-

sorów. Jednym z najważniejszych aspek-

tów to wytrzymałość oraz niezawodność, 

ponieważ ze względu na ogromną ilość czasu spędzanego w grze, niektórzy gracze 

grają dość „agresywnie". Znaczy to, że w ważnych momentach gry potrafią mocno 

przyciskać przyciski na klawiaturze. Ważne są także parametry typu opóźnienie za-

mierzone – między przyciśnięciem przycisku a zarejestrowaniem go przez kompu-

ter. Streamerzy dodatkowo mają sprzęt wymagany przy interakcji z widzami, o któ-

rym wspomniałem wcześniej. 

K: Jakie masz plany na przyszłość w związku z gamingiem? 
V: Na razie staram się pogodzić wszystko: oprócz „normalnego" etatu, udzielam się 

jako ekspert podczas transmisji (Polsat Sport News, ESL polska), występuję w pro-

gramach gamingowych oraz trenuję w pełni polski zespół biorący udział w Challen-

ger Series (liga kwalifikacyjna do LCS). Wraz z rozwojem e-sportu w Polsce będę 

w końcu musiał wybrać jeden z tych obszarów – już teraz występują konflikty cza-

sowe, szczególnie przy trenowaniu, gdyż wymaga to mnóstwa czasu, zwłaszcza że 

w 2014 roku zajmowałem się tym w pełnym wymiarze. 

Pozdrawiam wszystkich czytelników imagazine.pl 
Można mnie śledzić poprzez fanpage. 

Niebawem finały ligi Ligue of Legends 2015 roku. Poprzednia edycja przyciągnęła na 

stadion 50 tys. widzów. Na anglojęzycznym streamie zmierzyły się dwie ekipy oraz 

ponad pół miliona widzów. Szczegóły można obserwować na stronie. 

Gra DOTA2 słynie nie tylko z trudniejszego typu rozgrywki, ale także ze swoich co-

rocznych zawodów INTERNETIONAL. Cała społeczność grająca w tę sieciówkę do-

browolnie składa się na główną nagrodę turnieju. Rok temu do wygrania było 10 mi-

lionów dolarów, w tym roku zwycięzca zgarnął 6 milionów.

Wielką popularnością cieszy się również nowa wersja Counter Strike’a, o której wspo-

mniał Veggie. W CS’a zawody odbywają się bardzo często. W tej grze mamy kilka 

czołowych drużyn, lecz najpopularniejszą jest Virtus Pro. To oni tworzą grupy śmier-

ci na kolejnych turniejach. Informacje o meczach znajdziecie na stronach HLTV. 
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TV powoli ewoluuje do wspólnego 
z internetem standardu.
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MOJE LONDYŃSKIE TOP 5

TOMASZ SZYKULSKI

Londyn od lat znajduje się na krótkiej liście moich ulubionych miast. Dzieli ją między innymi 

z San Francisco, Nowym Jorkiem, Rzymem i Budapesztem. Ze wszystkich tych miast to właśnie 

w stolicy Anglii spędziłem najwięcej czasu – odwiedzałem je już jedenastokrotnie. Wizyty 

były dłuższe, krótsze, turystyczne lub zawodowe – jednak dopiero teraz zdecydowałem się na 

napisanie tekstu na ten temat. Z pewnością będzie ich więcej. Na początek przedstawię Wam 

moją subiektywną listę moich pięciu ulubionych miejsc w tym mieście.  
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Soho 
Nie wyobrażam sobie rozpoczęcia tego artykułu 

od innego miejsca – a właściwie zbioru miejsc, bo 

Soho to nazwa dzielnicy w centralnej części Lon-

dynu, zamkniętej pomiędzy Oxford Street, Regent 

Street, Shaftesbury Avenue i Charing Cross Road. 

Powodów jest kilka. Po pierwsze, Soho wyróż-

nia niezwykła atmosfera, która stanowi mieszan-

kę znajdujących się tam teatrów, kawiarni, restaura-

cji i targów, a także mocno kontrastujących z nimi 

klubów nocnych, kasyn i barów. Idealnym przy-

kładem może być tutaj popularna Carnaby Street 

lub centralna Berwick Street. Dzięki temu okolice 

te uznawane są za barwne centrum niezwykłego, 

wielokulturowego miasta, jakim bezsprzecznie jest 

Londyn. Efekt ten potęgują ciasne uliczki i stosun-
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kowo niska zabudowa. Całość sprawia wrażenie 

niewielkiego, klimatycznego miasteczka, zamknię-

tego w samym środku wielomilionowej metropolii. 

Innym powodem, dla którego Soho otwiera moją 

listę ulubionych miejsc w Londynie, jest fakt, że to 

właśnie tam pracowałem przez kilka dni tegorocz-

nych i ubiegłorocznych wakacji. Pozwoliło to na 

bardzo dokładne poznanie i polubienie tych okolic, 

a także bezpośredni kontakt z ich mieszkańcami. 

British Museum 
Moje ulubione z londyńskich muzeów i obowiąz-

kowy punkt wizyty w tym mieście. Licząca ponad 

siedem milionów eksponatów kolekcja obrazu-

je historię najdalszych zakątków świata – od sta-

rożytnego Egiptu, przez Grecję, Rzym, Amerykę 

Południową, aż po Daleki Wschód. Do zalet Bri-

tish Museum należy również dogodna lokalizacja 

w centrum Londynu, wspaniała architektura, a tak-

że darmowy wstęp (z wyłączeniem ekspozycji spe-

cjalnych). Osobista słabość do tego miejsca wynika 

również z tego, że zrobione tam zdjęcie pozwoliło 

mi wygrać międzynarodowy konkurs fotograficzny 

dla studentów.  

Hanover Square 
Trudno mi jednoznacznie stwierdzić, dlaczego to 

miejsce znalazło się na mojej liście. Na pierwszy 

rzut oka Hanover Square nie wyróżnia się bowiem 

niczym szczególnym – ot, jeden z dziesiątków nie-

wielkich skwerów w gąszczu londyńskich ulic. Był 

on jednak jednym z miejsc, w których spędzałem 

wolne chwile podczas mojej pierwszej dłuższej wi-

zyty w Londynie w lipcu 2012 roku – i od tego cza-

su mam do niego sentyment. Hanover Square 

znajduje się nieopodal skrzyżowania popularnych 
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zakupowych ulic – Oxford Street i Regent Street, ale dzięki temu, że kryje się za rzę-

dem wysokich budynków, stanowi oazę spokoju w samym środku tętniącej życiem 

metropolii.  

London City Airport 
Potrzebowałem zaledwie jednej wizyty, by umieścić ten punkt na liście moich ulu-

bionych miejsc angielskiej stolicy. London City Airport to lotnisko położone nie-

mal w samym centrum tej metropolii. Swoją nazwę zawdzięcza bliskości finansowej 

dzielnicy Londynu – City. Jest w dużej mierze nastawione na pasażerów bizneso-

wych, co widać na każdym kroku – mnogość wygodnych stanowisk do pracy, wy-

soki standard oferowanych usług, a także dogodny dojazd z wielu punktów bry-

tyjskiej stolicy sprawiają, że każda podróż stanie się o wiele przyjemniejsza. Jednak 

dla mnie największą zaletą jest sama lokalizacja – widoki po starcie robią ogromne 

wrażenie, ponieważ już po kilkudziesięciu sekundach lotu znajdziemy się tuż nad 

centrum Londynu. Więcej o samym lotnisku pisałem na moim blogu.

London Underground 
Czyli po naszemu – londyńskie metro. Pozycja nietypowa, ponieważ niełatwo na-

zwać system komunikacyjny wielomilionowej metropolii jako pojedyncze miejsce. 

Jednakże każdy, kto chociaż raz odwiedził Londyn, potwierdzi, że podziemna kolej 

jest kluczem do poruszania się po tym mieście. Nie powinno to nikogo dziwić – sys-

tem ten liczy aż 11 linii i 270 stacji i obsługuje w ciągu roku ponad 1,2 mld podróżnych. 
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Nie bez powodu mówi się, że będąc w dowolnym punkcie Londynu, wy-

starczy rozejrzeć się dookoła, by znaleźć najbliższą stację metra. I chociaż  

system ten w wielu miejscach sprawia wrażenie ciasnego, brudnego 

i niezbyt zadbanego – ma on jednak swój niepowtarzalny klimat. A dla 

pasażerów kluczowy powinien być fakt, że jest niezwykle efektyw-

nym środkiem transportu, który pozwala na dotarcie w niemal dowolne 

miejsce angielskiej stolicy. 

Podsumowując... 
Pisząc te słowa, przygotowuję się do opuszczenia Londynu. Czy będę 

tęsknił? Nie. Nie zrozumcie mnie źle – uwielbiam to miasto, zwłaszcza 

gdy mogę spędzić w nim więcej czasu. Jednak kończąc każdy pobyt 

tutaj, wygrywa wewnętrzne poczucie, że wrócę tu jeszcze wiele razy, 

a od kolejnej wizyty dzieli mnie najwyżej kilka miesięcy. Bo do Londy-

nu jest mi zawsze po drodze i staram się wykorzystać ten fakt przy każ-

dej możliwej okazji. Opisanych przeze mnie pięć  miejsc to zaledwie 

początek długiej listy lokalizacji, które uwielbiam w Londynie. I przy 

każdej wizycie lista ta staje się coraz dłuższa.  

t_szykulski
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PEŁNEKLATKI 
WYPRAWA DO AZJI

TOMASZ SZYKULSKI

Kilka miesięcy temu zrodził się pomysł, by połączyć podróże, fotografię i deskorolki, 

a wynikające z tego przygody obszernie relacjonować w social media. Efektem jest projekt 

PełneKlatki, który mam przyjemność tworzyć wraz z Kubą Mrozem i którego pierwszym 

etapem była 60-godzinna podróż do Danii i Norwegii, którą opisałem w czerwcowym 
numerze. Partnerem naszej wrześniowej wyprawy do Azji został iMagazine i właśnie dlatego 

w tym miejscu chciałbym przedstawić zapowiedź tego wyjazdu. 
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Cztery kraje, siedem lotów, dwanaście dni, setki kilometrów przejechanych na deskorolkach 

i wiele interesujących miejsc – tak w skrócie wygląda plan pobytu w Azji. W tym czasie odwie-

dzimy Singapur, Bangkok, Hongkong i Dubaj, a wszystko pokażemy z perspektywy dwóch foto-

grafów, dzięki publikowanym w internecie zdjęciom, filmom i wpisom. Możecie jednak zapytać, 

dlaczego piszę o tym jeszcze przed wyjazdem? 

Ano dlatego, że zależy nam na prowadzeniu interaktywnej relacji „na żywo”, na której kształt 

wpływ będziecie mieli Wy – przez zadawanie pytań, wybieranie rzeczy, na których powinni-

śmy się skupić, a także polecanie miejsc wartych odwiedzenia. I właśnie dlatego zachęcamy do 

obserwowania naszych profili, zarówno oficjalnych: www.pelneklatki.pl i www.twitter.com/
pelneklatki, jak i prywatnych: www.twitter.com/kubamroz i www.twitter.com/t_szykulski. 

Obiecujemy, że się nie zawiedziecie i zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w tworze-

niu relacji!
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NIEBOJESIELATAC 
POKONAJ STRACH PRZED LATANIEM

TOMASZ SZYKULSKI
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Ostatnio od biura prasowego polskiego oddziału skandynawskich linii 

lotnicznych SAS dostałem maila, który bardzo mnie zainteresował. Dotyczył 

on stworzonej przez pilota tych linii aplikacji, która ma pomóc osobom 

odczuwającym lęk przed podróżą samolotem.
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Aplikacja, co ważne, doczekała się polskiej wersji językowej. I cho-

ciaż awiofobia jest dla mnie czymś obcym i kompletnie niezrozu-

miałym, to znam wiele osób, które dotyka ten problem. Z tego po-

wodu postanowiłem opisać tę aplikację na łamach iMagazine. 

Cytując stronę internetową projektu, 

„Nic bardziej nie łagodzi objawów niż rzeczowe wyjaśnienia najbar-

dziej kompetentnej osoby na pokładzie, czyli pierwszego pilota. Dla-

tego kapitan Ulrik Pedersen zapoznaje pasażerów między innymi 

z najczęściej używanymi podczas rejsów typami samolotów, poka-

zuje, które miejsca wybrać na pokładzie, aby złagodzić lęk. W aplika-

cji możemy również posłuchać doświadczonego psychologa Torbe-

na Kjeldsena, który od wielu lat pomaga pasażerom cierpiącym na 

awiofobię, a także zajmuje się rekrutacją nowych pilotów. Kjeldsen 

wskazuje tu między innymi na zgubne skutki używania alkoholu jako 

środka mającego złagodzić nasz lęk i napięcie podczas lotu.". 

Muszę przyznać, że materiały zawarte w aplikacji robią bardzo do-

bre wrażenie. Wszelkie zagadnienia opisano w rzeczowy, szcze-

gółowy, a jednocześnie przystępny sposób. Zrozumienie zjawisk 

takich jak turbulencje, a także zasad działania samolotu, z pewno-

ścią może pomóc wielu osobom w przezwyciężeniu lęku towarzy-

szącemu każdej wizycie na pokładzie samolotu. Do gustu najbar-

dziej przypadły mi kilkuminutowe filmy wideo z lektorem w języku 

polskim, na których kapitan linii SAS omawia kluczowe zagadnie-

nia. Niebojesielatac nie wymaga połączenia z internetem – wszel-

kie materiały są zapisywane w pamięci urządzenia, dzięki czemu 

możemy korzystać z nich również podczas lotu. Właściwie jedyną 

wadą aplikacji jest nieco toporny design – ma to jednak małe zna-

czenie przy dużej użyteczności. 

Niebojesielatac w uniwersalnej wersji na iPhone’a i iPada możecie 

pobrać z App Store
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WATYKAN BEZ KOLEJEK

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Zwiedzenie cudownej bazyliki św. Piotra i Muzeów Watykańskich nie jest prostą rzeczą. Kolejka 

do tego pierwszego zazwyczaj rozciąga się od 180° do 360° wokół placu, a ta do muzeów 

zaczyna się na kilometr lub dwa przed wejściem. Da się jednak wejść do obu miejsc bez kolejki 

– wystarczy jedno małe wyrzeczenie.
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Bazylika św. Piotra na Watykanie
Budowano ją, bagatela, przez 120 lat (1506–1626) i jest drugim co do wielkości kościołem na 

świecie pod względem powierzchni. Wiele znakomitych nazwisk łączy się z jej tworzeniem 

– w tym Donato Bramante, Michał Anioł, Rafael Santi czy Gianlorenzo Bernini. Codziennie udo-

stępnia się jej wnętrza turystom, chyba że zostaje zamknięta z powodu np. wizyt zagranicz-

nych oficjeli – nam w zeszłym roku przeszkodził w planach zwiedzania Barack Obama.

Wejście dla turystów znajduje się na Placu św. Piotra, po jego prawej stronie (mniej więcej w re-

jonie pinezki na mapie). To tam znajdują się bramki wykrywające metal i skanery, przez któ-

re należy przepuścić torebki, plecaki, bagaż oraz osobiste przedmioty typu smartfony, paski do 

spodni i tak dalej. Bramki oficjalnie otwierają się o godzinie 8:00 rano i o tej porze przychodzi 

większość turystów. O godzinie 9:00 latem oszacowaliśmy z Iwoną, że kolejka jest na przynaj-

mniej dwie do trzech godzin stania. W pełnym słońcu przy ponad 30-stopniowym upale. O 8:00 

jest niewiele lepiej i należy liczyć przynajmniej trzy kwadranse bezczynności.

Da się to jednak obejść, ale ciii… nie mówcie nikomu.
Oficjalnie bramki otwierają się o 8:00 rano, ale w rzeczywistości ochrona wpuszcza gości od 

godziny 6:45–7:00. Przyszliśmy parę minut przed siódmą i przed nami stało zaledwie kilkana-

ście osób. O 7:00 otwierają się też drzwi do samej bazyliki. Jeśli jednak chcecie się dostać na 

kopułę, niezależnie czy windą, czy schodami, to będziecie musieli chwilę poczekać. Dopie-
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ro o 7:30 można tam wejść. Zdążyliśmy spędzić dwadzieścia minut wewnątrz Bazyliki i byliśmy 

pierwsi w kolejce na kopułę. Po jej zwiedzeniu można oczywiście wrócić do wnętrza kościoła 

– czy to w celu modlitwy, czy zwiedzania.

Muzea Watykańskie
To wspaniałe miejsce dosłownie zapiera dech w piersiach i warto poświęcić mu przynajmniej 

pół dnia, a najlepiej cały dzień. Na terenie kompleksu znajdują się dwie restauracje, jest więc 

gdzie odpocząć i się czegoś napić. Podobnie jak w przypadku bazyliki, na zwiedzanie warto 

udać się wcześnie rano, ale nie po to, by uniknąć kolejki! Ona bowiem nie będzie dla Was ist-

niała, pod warunkiem, że dostosujecie się do naszej prostej rady. Radzę przyjść wcześnie, ze 

względu na tłum ludzi, którzy przemierzają korytarze muzeów – jeśli przyjdziecie rano, to ich 

nie doświadczycie, a potrafią być niesamowicie dokuczliwi. W połowie dnia czuliśmy się jak 

sardynki w puszce…

Otóż kolejka dla wycieczek, grup zorganizowanych lub osób bez biletu często zaczyna się już 

przy Placu św. Piotra, prowadzi w kierunku północnym wzdłuż murów Watykanu, skręca na za-

chód, potem na północ i ponownie na zachód, kończąc się przy wejściu na Via Vaticano. Żeby 

nie stać w tej kolejce, wystarczy kupić bilety online. Najprostsze bilety, bez przewodnika i in-
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nych dodatków, można kupić bezpośrednio na oficjalnej stronie Watykanu. Z góry 

ostrzegam, że mnóstwo pośredników oferuje takie same bilety, ale są one o kilka 

ładnych euro droższe. Pośrednictwo to dobry interes…

Część muzeów watykańskich otwiera się o 9:00 rano, ale polecam sprawdzić szcze-

góły na ich stronie przed zaplanowaniem wyjazdu, żeby obyło się bez przykrych 

niespodzianek. Jeśli kupicie bilety online na stronie Watykanu (jest wiele róż-

nych rodzajów biletów), to ominiecie kolejkę i wejdziecie przez specjalne wejście dla 

osób, które już mają bilety. Specjalne wejście znajduje się w tym samym miejscu, co 

wejście „normalne”. Należy pamiętać, że bilety są na konkretną godzinę, warto więc 

się nie spóźniać.

Podczas naszej „pielgrzymki” nie skorzystaliśmy z opcji przewodnika i zwiedziliśmy 

całość samodzielnie. Mnie najbardziej zaskoczyło niewielkie wrażenie, jakie zrobi-

ła na mnie Kaplica Sykstyńska. Iwona z kolei odniosła skrajnie przeciwne wrażenia; 

była zachwycona. Oboje jednak żałowaliśmy, że nie zdecydowaliśmy się na indywi-

dualnego przewodnika, który opowiadałby nam ciekawostki trudne do odszukania 

na papierze, szczególnie gdy jest się otoczonym przez tyle piękna.

Do dzisiaj uważam Rzym za najpiękniejsze miasto, w którym byłem i podejrzewam, 

że zostawiłem w nim część swojego serca.

Watykan bez kolejek
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In English language version alsoRównież angielska wersja językowa

– Piszemy o nowych technologiach
– Testujemy najnowsze samoloty

– Zapraszamy na niebanalne podróże
Sprawdź nas!

BEZPŁATNA roczna prenumerata tylko do końca marca w AppStore!

https://itunes.apple.com/pl/app/business-traveller-poland/id526515772?mt=8
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TECHNIKA POMIDORA 
I ODWROTNEGO KALENDARZA
CZYLI MÓJ SPOSÓB NA PRODUKTYWNY DZIEŃ

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Ostatnio na blogu Nozbe opisałem mój sposób na produktywny dzień. Polega on na 

połączeniu dwóch technik: „Pomodoro" i kalendarza „Unschedule", czyli po polsku: Techniki 

Pomidora i Odwrotnego Kalendarza.
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Przed nami wrzesień, czyli oprócz zaplanowania zakupu nowego iPhone'a, zaczynamy 

brać się porządnie do pracy. Wobec tego postanowiłem na łamach iMagazine przybli-

żyć obie te metody. Mam nadzieję, że pomogą Ci się zorganizować.

Technika Pomidora
Nazwa ta nawiązuje do kuchennego minutnika, często dostępnego w kształcie pomi-

dora. Student z Włoch, Francesco Cirillo, denerwował się, że trudno mu się skupić na 

nauce, więc wymyślił, że ustawi „pomidora" na 25 minut i w tym czasie spróbuje wy-

konać jedno zadanie. Jak czas upłynie, zrobi sobie 5 minut przerwy.

Zauważył, że dzięki tykającemu zegarkowi i świadomości, że ma tylko 25 minut, 

nie pozwolił sobie na marnowanie go na byle co i skupiał się na zadaniu znacznie 

skuteczniej. Co więcej, większość rzeczy udawało mu się wykonać w krótszym cza-

sie niż zamierzony!

Czyli w skrócie:
1. Wyznaczasz sobie zadanie do zrobienia.

2. Włączasz czas na 25 minut – zaczyna się odliczanie.

3. Czas mija, robisz 5 minut przerwy, planujesz zadanie na nowego „pomidora".

Z biegiem czasu odkryłem, że ta metoda jest szczególnie skuteczna, kiedy mam jakiś 

duży problem i nie mogę się za niego zabrać. Włączenie timera na iPhonie na 25 minut 

i świadomość, że czas ucieka, automatycznie zmusza mnie do akcji. Jakiejkolwiek akcji. 

I nagle problem zaczyna być rozwiązywalny. Bardzo polecam.

Metoda Odwrotnego Kalendarza
To z kolei metoda zaprezentowana przez autora książki „The Now Habit", Neila Fiore. 

Polega na tym, że zamiast wpisywać do kalendarza to, co masz do zrobienia, wpisu-

jesz to, co chciałbyś lub musisz zrobić. Czyli:

Rzeczy, które chcesz zrobić, takie jak:
• jogging lub inny trening,

• drzemka lub odpoczynek,

• obejrzenie odcinka ulubionego serialu,

• inne rzeczy, na które masz ochotę.

Technika Pomidora i Odwrotnego Kalendarza



To, co musisz zrobić, czyli:
• spotkania, bo muszą odbyć się o konkretnej godzinie,

• odstawienie dzieci do szkoły,

• inne sprawy, które muszą się odbyć w ustalonym terminie.

Gdy wynotujesz wszystkie te rzeczy, czyli to, co chcesz i co musisz, zobaczysz „dziu-

ry" lub „okienka" pomiędzy nimi. To jest czas na pracę. Nagle widać jak na dłoni, że jeśli 

masz danego dnia cztery spotkania po godzinie i do tego chcesz pójść biegać na godzi-

nę, to zostają tylko trzy godziny na efektywną pracę. Wobec tego Twoim zadaniem jest 

na bieżąco wypełniać te „dziury" i zapisać, co w ich trakcie faktycznie zostało zrobione.

Świetne w tej metodzie jest to, że nagle wiadomo, iż do kolejnego spotkania pozostała 

np. tylko godzina, więc trzeba ją dobrze wykorzystać.

Czyli faktycznie jest to „odwrócony" kalendarz, bo nie planujemy w nim pracy (jak to 

większość z nas instynktownie próbuje robić), ale planujemy to, co fajne i to, co ustalo-

ne. Luki pomiędzy momentami radości wypełniamy pracą.

Połączenie obu tych metod to dopiero jest moc!
Właśnie o tym szczegółowo napisałem na blogu Nozbe. Chodzi o to, że mam szablon 

na dzień, który podzieliłem na 30-minutowe „pomidorki". Na początku każdego dnia 

tworzę sobie na podstawie tego szablonu projekt w Nozbe i dostosowuję go do tego 

dnia. Zapisuję, w których „pomidorach" odbędą się te fajne i ustalone rzeczy. Pozosta-

łe pomidory zostawiam niezapisane i w trakcie dnia, po każdym pomidorze zapisuję, co 

w ciągu danych 25 minut zrobiłem i zaznaczam go jako „zrobiony".

Dzięki połączeniu tych technik mój dzień jest znacznie bardziej produktywny, znajduję 

w nim czas i na spotkania, i na sport, i nawet na chwilkę relaksu.

Polecam kombinację tych metod, a jeśli chcesz wiedzieć więcej – zapraszam na blog 

Nozbe. Chętnie też odpowiem na Twoje pytanie na Twitterze: @MSliwinski

P.S. Napisałem ten artykuł w trakcie jednego pomidora. Tak, zajęło mi to tylko 25 mi-

nut, a zabierałem się do tego felietonu kilka dni... nikt nie jest doskonały!

https://nozbe.com/pl/blog/pomodoro

MSliwinski
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WRACAMY DO SZKOŁY  
PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH 
PRZYGODĘ Z APPLE

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Wakacje, o których swego czasu śpiewał Kabaret OT.TO., dobiegły końca. Mam nadzieję, 

że wszyscy wypoczęliście i nabraliście sił potrzebnych, by kontynuować edukację. Na 

wcześniejszych stronach tego wydania iMagazine mogliście przeczytać, że nie polecam 

kupowania sprzętu przed pójściem do nowej szkoły. Jednak, jeśli to Wasz kolejny rok w danej 

placówce bądź czujecie się na tyle pewni, że chcecie spróbować, to ten poradnik jest dla Was. 

Nie kierujemy go do „wyjadaczy” – raczej mamy nadzieję, że posłuży on za świetne miejsce do 

rozpoczęcia swojej przygody ze sprzętem Apple. Bez zbędnego przedłużania – zobaczcie, co 

dla Was przygotowaliśmy.
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LAPTOP

Najlepszy wybór – MacBook
W kwietniu tego roku Apple pokazało swój najnow-

szy pomysł na laptopa, czyli MacBooka. Nie Pro, nie Air, 

po prostu MacBook. To mały, 12-calowy komputer, któ-

ry waży zaledwie 0,92 kilograma, a w najgrubszym miej-

scu mierzy 13 milimetrów. Posiada nową, ultrawygodną 

i zaskakująco cichą klawiaturę, świetny wyświetlacz Reti-

na oraz baterię, która spokojnie pozwoli przetrwać cały 

dzień zajęć. Z wad należy wspomnieć o jednym porcie 

USB-C, który jednocześnie służy do ładowania kompu-

tera. Potencjalnym problemem może być również cena. 

6299 zł za podstawową wersję to nie jest mało, jednak 

patrząc na to, że dostajemy dysk o pojemności 256 GB 

oraz 8 GB pamięci RAM uważam, że jest ona zdecydo-

wanie do przełknięcia.

Alternatywa – MacBook Air 13”
Jeśli jednak szukacie czegoś tańszego, to trudno o lep-

szy sprzęt, niż 13-calowy MacBook Air. Nie ma ekra-

nu Retina ani tej nowej klawiatury, ale oferuje dwa por-

ty USB, złącze ładowania MagSafe, Thunderbolt oraz 

naprawdę wydajne procesory. Wisienką na torcie jest 

bateria, która bez problemu wytrzyma 12 godzin na-

prawdę poważnej pracy (a nawet więcej). Unikałbym 

11-calowej wersji ze względu na ograniczoną przestrzeń 

roboczą. Warto rozejrzeć się za modelami z 2014 roku 

oraz wybrać większy dysk o pojemności 256 GB. 

Wskazówka: Zarówno MacBooka, jak i MacBooka Air 

możecie kupić ze zniżką edukacyjną u partnerów Apple, 

a także bezpośrednio ze strony producenta. Jeżeli przed 

18 września zdecydujecie się na tę ostatnią opcję, to jako 

gratis do komputera dostaniecie słuchawki Beats Solo2 

o wartości 829 zł.

   /   TEMAT NUMERU   /   Wracamy do szkoły



TABLET

Najlepszy wybór – iPad mini 2
W przypadku tabletu koniecznie trzeba określić swoje potrzeby. iPad mini 2 nie sprawdzi się 

do prowadzenia notatek jak większy brat, ale za to nadrabia znacznie większą mobilnością 

i mniejszą wagą – to przyda się przy czytaniu np. plików PDF. Do tego mini 2 ma w tym mo-

mencie naprawdę fajną cenę, co sprawia, że dużo łatwiej jest podejść do eksperymentu, jakim 

jest tablet. Polecam wersję z większą pamięcią (chociażby 32 GB) i modułem LTE.

Alternatywa – iPad Air 2
Dla tych, którzy gotowi są wydać trochę więcej, a także poszukują większego ekranu i więk-

szej mocy, idealnym wyborem będzie iPad Air 2. W porównaniu z mniejszym bratem oferuje 

czytnik linii papilarnych Touch ID, znacznie lepszy aparat, a wraz z premierą iOS 9 – możliwość 

otwierania dwóch aplikacji obok siebie. Nie wspominając o tym, że klawiatury przeznaczo-

ne do większego tabletu Apple pozwalają naprawdę na komfortowe pisanie, podobnie zresz-
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tą jak ta wirtualna w iOS. Podobnie jak w poprzednim przypadku, dopłaciłbym do modelu 

z większą pamięcią i LTE.

Wskazówka: iPady również oferowane są ze zniżką edukacyjną, sklep Apple prowadzi zaś sprze-

daż modeli odnowionych, które kosztują mniej, ale wyglądają jak nowe i – podobnie jak nowe 

– mają dwa lata gwarancji. Warto mieć na uwadze, że w październiku Apple prawdopodobnie 

wprowadzi do sprzedaży nowego iPada mini oraz 12,9-calowego iPada Pro z obsługą rysika.

TELEFON

Najlepszy wybór – iPhone 6 
Plus
Największy i dotychczas najmocniejszy iPhone 

świetnie sprawdzi się w szkole. Po pierwsze, 

docenisz jego duży ekran, na którym praca to 

czysta przyjemność. Dla wielu osób zastąpił 

on iPada, więc – jakby nie patrzeć – można tu-

taj trochę zaoszczędzić. Po drugie: bateria. Roz-

ładowanie 6 Plusa w jeden dzień to naprawdę 

spore wyzwanie, a wszyscy wiemy, że rozłado-

wany telefon to poważny problem. 6 Plus to 

również świetny aparat oraz tysiące genialnych 

aplikacji z App Store. Tradycyjnie, im większa 

pojemność telefonu, tym lepiej – omijałbym 

model 16 GB.

Alternatywa – w sumie każdy 
inny iPhone
A jak nie 6 Plus, to co? W świecie Apple wyboru 

dużego nie ma i trudno wskazać jednoznacz-

nego zwycięzcę. Ograniczyłbym się do dwóch 

modeli: 6 oraz 5S, których najbardziej zauwa-

żalną różnicą będzie rozmiar ekranu i wygląd. 

„Szóstka” to ciut lepszy aparat i ciut szybszy 
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procesor, ale w zasadzie to tyle. 5c jest ciekawą opcją dla tych, którzy chcą mieć coś kolorowe-

go i jeśli znajdziecie wersję z pamięcią większą niż 8 GB, to również sprawdzi się na co dzień 

i posłuży jeszcze parę lat.

Wskazówka: jeśli cena iPhone’a Cię przeraża, to warto rozejrzeć się za kontraktem u operato-

ra, który ją obniży. W abonamencie często można znaleźć bardzo fajne pakiety danych, które są 

praktycznie koniecznością dla posiadaczy iPhone’ów.

Nie samym sprzętem człowiek żyje, dlatego pomyśleliśmy też o aplikacjach, które 

mogą się przydać w szkole każdego dnia. Podzieliliśmy je na cztery kategorie: 

notatnik, kalendarz, poczta e-mail oraz to-do. Co ważne, każda z opisywanych 

aplikacji jest dostępna zarówno na iOS, jak również OS X, a to pozwoli Wam zachować 

porządek w danych. Wiele z nich ma również wersje na Windowsa oraz Androida.

NOTATNIK

Najlepszy wybór – Evernote
Evernote to kombajn do obsługi notatek i wielu z Was przy pierwszym uru-

chomieniu aplikacji może się przestraszyć. Jednak wystarczy dosłownie parę 

chwil, by pokochać rozbudowaną strukturę zeszytów oraz bogactwo opcji, 

w tym tagowanie notatek. Po wykupieniu Evernote Premium dostajecie możli-

wość przeszukiwania zawartości plików udostępnianych do chmury, co z pew-

nością przyda się podczas powtórki przed egzaminem. 

Alternatywa – Microsoft OneNote
Drugim co do wielkości graczem na rynku notatek jest OneNote od Micro-

softu. Pomimo takich samych założeń co Evernote, aplikacja jest zbudowa-

na w zupełnie inny sposób, udając prawdziwy zeszyt z kolorowymi zakładka-

mi. Podobnie jak Evernote OneNote obsługuje tagi, przeszukiwanie zawartości 

plików, jednak robi to wszystko za darmo. Wady? Zarówno wersja na OS X, jak 

i iOS, zdają się momentami trochę toporne.
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KALENDARZ

Najlepszy wybór – Fantastical
Dobry kalendarz jest prosty, wygodny w obsłudze i oferuje widget do Cen-

trum Powiadomień. Dokładnie taki jest Fantastical, przez wielu nazywany naj-

lepszą aplikacją tego typu na iOS. Najważniejszą cechą Fantasticala jest jego 

interfejs, który łączy listę wydarzeń u dołu, z widokiem tygodnia/miesiąca na 

górze. Niestety, nie należy on do najtańszych pozycji w App Store, szczególnie 

wersja dla Maca.

Alternatywa – Sunrise
Całe szczęście, zupełnie za darmo można dostać Sunrise, który jest równie do-

bry, z praktycznie takim samym interfejsem. Sunrise zasłużył na drugie miejsce 

ze względu na bardzo przejrzysty interfejs i ikony, które automatycznie doda-

wane są do poszczególnych wydarzeń. Ciekawą opcją są również dostępne in-

formacje o pogodzie.

POCZTA E-MAIL

Najlepszy wybór – Outlook
Dla wielu osób Outlook to definicja klienta pocztowego i mają w tym spo-

ro racji. Tutaj jednak skupię się na wersji dla telefonów i tabletów, bo ta jest 

prawdziwym majstersztykiem. Za pomocą wygodnych gestów można archi-

wizować wiadomości, a także odkładać je na później. Poza tym obsługuje ka-

lendarz, listę kontaktów i – co dla mnie najważniejsze – filtrowanie załączni-

ków w wiadomościach. Znalezienie materiałów podesłanych od znajomego 

nie może być łatwiejsze.

Alternatywa – Mail.app
Jeśli chodzi o OS X, to najlepszym wyborem będzie klient poczty wbudowany 

w system. Jest względnie prosty, oferuje naprawdę pokaźny zbiór funkcji, a od 

aktualizacji do El Capitan wspiera gesty. Jednak zarówno w wersji na OS X, jak 

i iOS, próżno szukać takich dodatków, jak odkładanie wątków na potem czy fil-

trowania wiadomości z załącznikami. 
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TO-DO

Najlepszy wybór – Wunderlist
Podział na listy, możliwość dodawania notatek i plików do zadań sprawiają, że 

Wunderlist nieziemsko ułatwia odrabianie zadań domowych czy przygotowy-

wanie się do prezentacji. Możliwość współpracy z innymi użytkownikami we-

wnątrz aplikacji oraz wieloplatformowość powodują zaś, że w zasadzie trudno 

przebić Wunderlista, gdy chodzi o pracę nad projektami. I do tego – wszystko 

jest dostępne za darmo.

Alternatywa – Przypomnienia.app
Jeśli jednak Wunderlist okaże się zbyt skomplikowany, systemowe Przypo-

mnienia z iOS oraz OS X powinny się sprawdzić. Zdecydowanie najciekawszą 

funkcją jest możliwość ustawiania przypomnień do danych zadań na podsta-

wie lokalizacji – jeśli masz więc porozmawiać z którymś profesorów, aplikacja 

przypomni Ci o tym, gdy wejdziesz do gmachu szkoły. Niestety, Przypomnie-

nia są dostępne tylko dla użytkowników sprzętów Apple oraz posiadaczy kont 

iCloud.

To tyle. Mamy nadzieję, że ten prosty poradnik pozwoli Wam rozpocząć swoją przygodę z pro-

duktami Apple. Po więcej porad i comiesięczną dawkę nowych aplikacji zapraszamy do pozo-

stałych numerów iMagazine. Miłego końca wakacji!
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Niektóre rzeczy się nie zmieniają.
Czy zdarza Ci się otwierać stronę 

sklepu Apple i konfigurować kompu-
ter w wolnych chwilach? A podczas 
pracy, kiedy szef nie patrzy?

Łapiesz się na tym, że konfiguru-
jesz różne Maki, ignorując ich cenę, 
nie będąc do końca pewnym, który 
z nich jest dla Ciebie idealną maszy-

ną? A co mówisz szefowi, który Cię 
na tym przyłapuje? Może odbiera to 
jako sugestię, że należy Ci się wyższa 
pensja?

Czy podczas rodzinnych wyjazdów 
członkowie rodziny pytają Cię, który 
Mac będzie dla nich odpowiednim 
wyborem? A może proszą o pokaza-

nie im Twojego MacBooka, aby móc 
się nim „pobawić”, jakby to była jakaś 
zabawka?

Ten poradnik może Ci pomóc ura-
tować zdrowie psychiczne, stosunki 
z teściową i szefem, i ograniczy ra-
chunki od psychologa.

Daj mu szansę.

https://itunes.apple.com/pl/book/jakim-jestes-makiem/id1016020086?ls=1&mt=11&at=10lHvd&ct=iMag201508
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AUTOMATIC 
– TWÓJ SAMOCHÓD TO KOMPUTER

NORBERT CAŁA

Automatic – twój samochód to komputer

Automatic – How cool is that?
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Urządzeniem powiązanym z aplikacją pod nazwą Automatic za-

interesowałem się dość dawno temu, kiedy pojawiła się jego 

pierwsza wersja. Automatic to wtyczka wpinana w port OBDII 

w samochodzie, czyli w ustandaryzowany port serwisowy, który 

można znaleźć w większości samochodów wyprodukowanych 

po 1996 roku. Zasadę działania takich urządzeń znam dość do-

brze, bo testowałem ich już kilka. OBDII to skrót od angielskie-

go terminu On-Board Diagnostic Level 2 i po tym złączu otrzy-

mujemy odczyt stanu samochodu. Są to zarówno informacje 

o błędach zapisane w pamięci samochodu, jak również infor-

macje podawane na żywo, czyli na przykład aktualna szybkość, 

spalanie, obroty itp. Liczba tych informacji zależy od modelu 

samochodu. 

Wracając do głównego tematu: ciągle mnie jednak intrygowa-

ło, dlaczego urządzenie Automatic jest wyjątkowe, choć wydaje 

się zwykłym interfejsem ODBII. Gdy pojawiła się druga genera-

Automatic to wtyczka 
wpinana w port OBDII 
w samochodzie, czyli 
w ustandaryzowany 
port serwisowy, 
który można znaleźć 
w większości samochodów 
wyprodukowanych po 
1996 roku. 

Automatic – twój samochód to komputer
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cja, zdecydowałem się na zakup. Nie jest to proste, bo jest sprzedawane tylko w USA i w aktual-

nej wersji oprogramowania zostało przeznaczone konkretnie na ten rynek.

Siłą Automatic i powodem, dla którego to urządze-

nie jest kilka razy droższe (100 USD) niż inne mu po-

dobne, są dwie rzeczy: hardware i software.

Pod względem sprzętowym Automatic jest bar-

dzo przemyślany i nowoczesny. Został wyposa-

żony w Bluetooth 4.0, dzięki któremu połącze-

nie z naszym telefonem odbywa się błyskawicznie 

i bezproblemowo, ma też wbudowany GPS, co spra-

wia, że trasa będzie zapisywana niezależnie od 

tego, czy jedziemy samochodem z naszym smart-

fonem, czy nie. Drugi atut, w sumie ważniejszy, to 

aplikacja. W tym momencie powinienem napisać, 

do czego służy Automatic. Dzięki temu oprogra-

mowaniu i urządzeniu zbieramy dane na temat tras 

oraz spalania pochodzące bezpośrednio z kompu-

tera samochodu. Mamy tu też element grywaliza-

cji: zbieranie punktów za ekonomiczną jazdę oraz 

odznak za efektywne przyspieszanie, hamowanie, 

nocną jazdę itp. Wszystko dzieje się praktycznie bez 

naszej wiedzy, system uruchamia się automatycznie 

po wejściu do samochodu i zapisuje całą trasę.

Jeśli w czasie jazdy mamy iPhone’a w samochodzie, to trasa automatycznie zostanie prze-

słana do telefonu. Jeśli nie, to zbuforowana w urządzeniu będzie czekała na podłączenie te-

lefonu. Po skończonej jeździe otrzymujemy podgląd całej trasy w aplikacji lub na www z in-

formacją, ile zaliczyliśmy ostrych hamowań, ile ostrych przyśpieszeń oraz który fragment był 

najbardziej paliwożerny. Dostajemy też informację, ile dana trasa kosztowała.

Do wyboru jest opcja włączenia głosowych powiadomień o zbyt gwałtownych przyspie-

szeniach, hamowaniach i przekroczeniu szybkości 120 km/h. To może pomóc w ekonomicz-

nej jeździe. 

Automatic – twój samochód to komputer
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Gdy po skończonej jeździe zaparkujemy samo-

chód, aplikacja zapisze automatycznie jego pozycję 

oraz pozostałą w baku ilość paliwa. Zapisanie pozy-

cji parkowania może być bardzo przydatne w nie-

znanym mieście. Co więcej, wszystkie te informacje 

możemy też zobaczyć na ekranie Apple Watch.

Z poziomu www dane można wyeksportować do 

arkusza kalkulacyjnego, co jest świetną opcją dla 

tych, którzy muszą robić kilometrówki, na przy-

kład dla Urzędu Skarbowego. Niestety tu ujawnia 

się największa wada systemu z punktu widzenia 

Europejczyka. Wszystkie informacje o przejecha-

nych odcinkach, spalaniu paliwa, kosztach są poda-

wane w anglosaskich jednostkach miary. Ceny pali-

wa zaś są pobierane automatycznie dla rynku USA. 

Ta wada jednak zniknie wkrótce, bo Automatic ma 

wejść do sprzedaży w Europie pod koniec roku. Za-

pisałem się do beta testów aplikacji dla naszych 

rynków i czekam na nie.

To, o czym wspomniałem, to ułamek możliwości 

Automatic. System na przykład wykryje jeszcze,  

Automatic – twój samochód to komputer

Niestety tu ujawnia się największa 
wada systemu z punktu widzenia 
Europejczyka. Wszystkie informacje 
o przejechanych odcinkach, 
spalaniu paliwa, kosztach są 
podawane w anglosaskich 
jednostkach miary.
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że nasz samochód uległ wypadkowi i wezwie odpowiednie służby w miejsce zdarzenia – na ra-

zie tylko w USA. Pokaże usterki zarejestrowane przez komputer samochodu – choćby przepalo-

ną żarówkę. Dzięki współpracy z NEST domowy piec przejdzie z trybu czuwania na grzanie ta-

kim momencie, by po przyjeździe do domu było już w nim ciepło. W połączeniu z aplikacjami 

firm trzecich potrafi nam przekazać jeszcze więcej informacji o samochodzie, takich jak: tempe-

ratura gazów w wydechu, temperatura powietrza wpadającego do silnika, otwarcie przepustni-

cy, aktualna moc generowana przez silnik itp. Liczba tych informacji może się różnić w zależności 

od samochodu oraz użytych aplikacji (DashCommand, OBD Fusion), połączenie z IFTTT oznacza 

natomiast w pełni otwartą drogę do integracji z naszym całym cyfrowym życiem.

Na koniec dwie rzeczy. Pierwsza to wsparcie dla Europy, na które bardzo mocno czekam, a któ-

re, jak pisałem wcześniej, pojawi się w tym roku. Dopiero wtedy Automatic stanie się naprawdę 

przydatnym narzędziem, bo obecnie to zabawka jedynie dla geeków. Druga sprawa to opako-

wanie Automatic. Jest to kubek, który ma atesty pozwalające na kontakt z artykułami spożyw-

czymi i idealnie pasuje do uchwytów w samochodzie. How cool is that?

norbertcala

Automatic – twój samochód to komputer

http://www.twitter.com/norbertcala


YAMAHA 
MUSICCAST

JAROSŁAW CAŁA

Yamaha w swojej historii miała takie produkty, które można powiedzieć, że zaliczyły tzw. 

falstart. Swoimi możliwościami wyprzedzały epokę i nie znalazły w tamtych czasach 

odbiorców, ponieważ było na nie jeszcze zbyt wcześnie. Takim projektem był właśnie 

MusicCast, który zadebiutował już w 2003 roku, jako pierwszy na świecie bezprzewodowy 

system audio. Po dwunastu latach Yamaha wskrzesza swój projekt, który powstaje niczym 

Frankenstein.  Jego nowe wcielenie zyskuje nad przeciętne możliwości.
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Kto śledzi kolejne edycje targów elektroniki IFA za-

uważył, że ostatnie lata zdominowała automaty-

ka i rozwiązania ułatwiające życie codzienne. Sło-

wo „inteligentne” absolutnie panuje nad wszystkim, 

co ma kontakt z elektroniką. Inteligentne domy ste-

rowane przez telefon, lodówki zamawiające jedze-

nie online, automatyczne odkurzacze, automatycz-

ne kosiarki. Mógłbym tak wymieniać do końca tego 

numeru. Bez dwóch zdań trzeba wysnuć taką tezę, 

że świat dąży do doskonałości. Każda dziedzina na-

szego życia związana z elektroniką ewoluuje w kie-

runku prostoty i łączenia wszystkiego w taki sposób, 

by finalnie użytkownik miał wszystko pod ręką. Być 

może w niedalekiej przyszłości nie będziemy mu-

sieli nawet pracować. W pełni szczęśliwi, z naszym 

smartfonem w ręku zawładniemy światem, nie wy-

Yamaha MusicCast



chodząc nawet z łóżka. Wszystko załatwią za nas Ro-

boty. Brzmi to co najmniej dziwnie, ale musimy taką 

wersję wydarzeń traktować zupełnie poważnie. Zo-

stawmy to jednak na później i wróćmy do roku 2015. 

Tematem na dzisiaj jest system domowego nagło-

śnienia, a główną rolę w tym tekście odegra Music-

Cast, nowość od zasłużonej firmy Yamaha. 

Jestem pewny, że japońskiego producenta zna każ-

dy, nawet ten, kto ze sprzętem audio nie ma za 

dużo do czynienia. Równie pewny jestem tego, że 

nawet te osoby, które dobrze znają firmę Yamaha, 

nie wiedzą, jak bardzo ten producent wpłynął na 

domowy sprzęt Hi-Fi. W latach 80. Yamaha wpro-

wadziła na rynek pierwszy procesor DSP-1 i tak na-

rodziło się kino domowe. Na początku XXI wie-

ku Japończycy zaprezentowali z kolei pierwszy 

na świecie soundbar, dzięki któremu powstała 

nowa kategoria głośników. Yamaha jako pierwsza 

w 2006 roku pokazała również amplituner siecio-

wy, a ta funkcja wywołała na runku prawdziwą re-

wolucję. To tylko część sukcesów tej firmy. Yamaha 

w swojej historii miała takie produkty, które – moż-

na to tak ująć – zaliczyły falstart. Swoimi możliwo-

ściami wyprzedzały epokę i nie znalazły w tamtych 

czasach odbiorców, ponieważ było na nie jeszcze 

zbyt wcześnie. 

Takim projektem był właśnie MusicCast, który zade-

biutował już w 2003 roku, jako pierwszy na świecie 

bezprzewodowy system audio. Po dwunastu latach 

Yamaha wskrzesza tę ideę, tym razem w zupełnie 

nowej, znacznie bardziej rozbudowanej postaci. 

Nowe wcielenie MusicCasta zyskuje nadprzecięt-

ne możliwości. Yamaha idealnie wyczuła moment 
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i dobrze wie, że strefa domowego audio nie może odstawać technologicznie od naszej lodówki, 

która sama zamawia jedzenie, czy od naszej automatycznie koszącej kosiarki. Muzyka jest prze-

cież ważniejsza niż równo skoszona trawa! Każdy „smart” użytkownik świata wymaga od syste-

mów, żeby dostosowały się do jego domu. Oczywiście inteligentnie! Dlatego Yamaha postano-

wiła jeszcze raz wejść na rynek z inteligentnym systemem domowego audio, wskrzeszając dla 

niego historyczną nazwę MusicCast. 

Trudno w tym przypadku mówić o systemie multiroom, bo ten twór jest zdecydowanie bardziej 

rozbudowany. Założeniem japońskiego producenta było stworzenie systemu tak rozbudowane-

go, że połączy absolutnie każdy sprzęt związany z muzyką. Nasz dom ma zamienić się w jeden 

organizm zintegrowany ze sobą tak samo, jak ciało człowieka. MusicCast staje się największym 

na świecie systemem network audio. Tym razem nie ma szans, żeby coś poszło nie tak, ta usługa 

musi się sprzedać. Kompletne roz-

wiązanie dla domu, które połączy 

wszystko, od soundbarów, przez  

Hi-Fi Audio i Amplitunery AV, do 

głośników aktywnych i Desktop Au-

dio. Bagatelnie łatwe w użyciu i od-

powiadające każdemu, dzięki pro-

stej aplikacji MusicCast. 

MusicCast ma być największą na świecie marką 
network audio. Tym razem nie ma szans, żeby 
coś poszło nie tak, ta usługa musi się sprzedać.

Yamaha MusicCast



Takiej integracji w jeden system jeszcze nie było, nie ma drugiego takiego narzędzia na rynku, 

które dawałoby tyle możliwości. Muzyka, którą usłyszymy w naszym domu w każdym pomiesz-

czeniu, może być odtwarzana z dowolnego źródła. Duża w tym zasługa bardzo rozbudowanych 

aplitunerów połączonych oczywiście z MusicCast. Dzięki temu dźwięk z telewizora czy nawet 

z gramofonu może być streamingowany do każdego pomieszczenia, gdzie tylko znajduje się ja-

kiś głośnik. Każdy z domowników może w tym samym czasie słuchać innej muzyki, niezależnie 

od pozostałych użytkowników systemu. Da się również utworzyć grupę, by tę samą muzykę od-

twarzać w kilku pomieszczeniach. Wszystko niezależnie od tego, czy źródłem jest smartfon, ser-

wis strumieniowy, czy np. serwer NAS. Nasze źródło wybieramy w aplikacji, to ona jest mózgiem 

łączącym wszystkie kończyny. Możliwości nie mają końca; Yamaha postarała się, żeby zintegro-

wać jak najwięcej platform. Z aplikacji MusicCast mamy dostęp do internetowych rozgłośni ra-

diowych, Spotify, Pandory i Juke Music. 

Oprócz tego sporym „in plus” jest obsługa „naszego” ukochanego AirPlay, który cudownie in-

tegruje się z systemem. Takie rozwiązanie jest zbawieniem dla każdego nadgryzionego sprzę-

tu. Nie ma nic prostszego niż podłączenie się do systemu MusicCast, uruchomienie Air-

Play i Apple Music. W ciągu dziesięciu sekund możemy odtwarzać miliony numerów w każdym 

miejscu, gdzie tylko nam się podoba. Cały system bazuje oczywiście na sieci Wi-Fi, którą w pro-

sty sposób konfigurujemy za pomocą dobrze napisanej, intuicyjnej aplikacji. Oprócz sieci Wi-Fi 

producent zapewnił rozbudowane możliwości połączenia przez Bluetooth. MusicCast może za 

pomocą Bluetootha działać z innymi producentami, co tylko jeszcze bardziej rozbudowuje całą 

domową sieć audio. Dobrym przykładem są bezprzewodowe słuchawki pracujące w całej infra-

strukturze MusicCast. Rozwiązanie niewiarygodnie wygodne i pomocne. Budowanie sieci prak-
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tycznie nie ma granic, ponieważ kolejne urządzenia nie muszą być ze stajni Yamaha, wystarczy, 

że połączymy je za pomocą Bluetootha. 

System sprawdzi się nawet w dużych obiektach, ponieważ wykorzystuje dwa sposoby prze-

syłania sygnału: tryb standardowy, w którym bezpośrednio łączymy komponenty MusicCast 

z routerem, oraz tryb rozszerzony, który umożliwia przesyłanie sygnałów za pośrednictwem 

urządzeń MusicCast do odleglejszych pomieszczeń. W taki sposób możemy zbudować ogrom-

ną sieć Audio, nawet jeśli posiadamy wielki pałac. Yamaha nie zapomina również o tak ważnej 

w dzisiejszych czasach jakości plików muzycznych. System odtwarza nie tylko stosowane po-

wszechnie pliki MP3, lecz także wiele formatów wysokiej rozdzielczości, takich jak FLAC, WAV, 

AIFF, Apple Loseless, a nawet DSD. 

Mimo że producent dopiero co reanimował swoją platformę MusicCast, to na brak produktów 

na starcie nikt nie może narzekać. Rodzina na ten moment już liczy sobie 23 produkty pracują-

ce w jednej platformie. Yamaha bardzo szybko aktualizowała oprogramowanie dla wielu z nich 

oraz na dzień dobry wprowadziła też nowe sprzęty sygnowane znakiem MusicCast. 

Muszę przyznać, że rozmach przedsięwzięcia jest potężny, a wszystko wygląda dopięte na ostatni 

guzik. Bardzo trudno doszukać się jakichkolwiek wad, każdy z elementów tego systemu prezen-

tuje się świetnie. Od bardzo dobrej aplikacji po same produkty, do których Yamaha przez 125 lat 

zdążyła nas przyzwyczaić. Do tej pory rozmawiając o systemach multiroom, najczęściej mówiło 

się o firmie Sonos. Wydaje mi się, że taka sytuacja może ulec zmianie. Już od jakiegoś czasu kon-

kurencja w tej grupie produktowej robi się coraz silniejsza, ale takiego przeciwnika Sonos jeszcze 

nie miał. Yamaha MusicCast jest czymś dużo bardziej rozbudowanym niż multiroom i po raz kolej-

ny japoński producent może zrewolucjonizować w tej kwestii rynek domowego Audio.

Poznaj całą rodzinę produktów na stronie dystrybutora.

calamuzyka

Yamaha MusicCast

http://www.tophifi.pl/aktualnosci/musiccast/
http://www.twitter.com/calamuzyka
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RHA – T10i

JAROSŁAW CAŁA

RHA – T10i

Czuję się tak, jakbym właśnie przeżywał déjà vu. Przecież tak niedawno siedziałem dokładnie 

w tym samym miejscu, słuchając tej samej muzyki i w ten sam sposób przelewałem słowa 

na elektroniczny papier, używając do tego celu tego samego MacBooka. Na moich kolanach 

leżał identyczny skórzany pokrowiec z dużym napisem „RHA”. 



99   /   SPRZĘT   /   99

Pisałem wtedy o moim głodzie na nowe słuchawki 

douszne, który został zaspokojony aż nadto. Mogę 

śmiało napisać, że firma RHA zrobiła mi dobrze. Mi-

nęły dwa miesiące, a ja znowu jestem głodny, tyl-

ko tym razem już wiem, że czeka mnie cudowna 

uczta. Moje déjà vu zaczyna się urywać w momen-

cie otworzenia pokrowca – wiele detali przypomi-

na mi ostatni test modelu MA750i, ale różnic jest 

sporo. Flagowy model T10i jest bardziej skompli-

kowany. Nie jest już tak surowy, jak wyrwane żyw-

cem z fabryki MA750i. Widać, że dużo więcej cza-

su poświęcono na zaprojektowanie T10i, a efekt jest 

piorunujący. Wyglądają kosmicznie, są jak element 

uzbrojenia żołnierzy z „Obcy – 8 pasażer Nostromo”. 

Z jednej strony jest w nich coś z przyszłości, a z dru-

giej strony są bardzo ascetyczne i trochę mrocz-

ne. Wszystko za sprawą stali i to nie byle jakiej sta-

li. RHA nie zna kompromisów, jeśli chodzi o design 

i materiały wykorzystywane do swoich produk-

tów. Model T10i wykonany jest z ciśnieniowo formo-

wanej stali nierdzewnej, a każdy szczegół tej kon-

strukcji jest perfekcyjny. Tych słuchawek nie trzeba 

nawet słuchać – są tak piękne, że mogą służyć po 

prostu jako biżuteria. Mnie możecie nie wierzyć, ale 

nagroda „Red Dot Design Award” mówi sama za 

siebie. Ten prestiżowy konkurs składa się z 38-oso-

bowego jury, które wybiera tylko jeden produkt, 

czyli „Win Or Go Home”. T10i nie miał sobie rów-

nych i ta prestiżowa nagroda powędrowała do fir-

my RHA. Nie dziwi mnie to wcale, lepiej zaprojek-

towanych słuchawek jeszcze nie widziałem. Zanim 

trafiły na moją głowę, długo im się przyglądałem, 

zupełnie jakbym potwierdzał prawdziwość diamen-

tu. Obserwowałem każdy szczegół i szukałem na 

siłę czegoś, co mogłoby mi się nie spodobać. Cięż-

ka sprawa i to dosłownie. Biorąc je do ręki, powró-

RHA – T10i



ciło déjà vu i od razu mocno odczułem wagę tego 

produktu. Jeśli o modelu MA750i pisałem, że waży 

tyle, co cegłówka, to w przypadku T10i wypadało-

by napisać, że są jak taczka wypełniona cegłówka-

mi. Niby pięć gramów różnicy, ale przy słuchawkach 

dousznych odczucia bliższe są pięciu kilogramom. 

Model T10i, wśród słuchawek dousznych, jest ni-

czym Airbus A380 między innymi samolotami pasa-

żerskimi. Po raz kolejny musiałem przekonać się do 

ich wagi i systemu zakładania, który de facto zasto-

sowany jest przez wspomnianą otyłość. W tym star-

ciu znowu wyszedłem na niedowiarka i ignoranta. 

Chyba pora przyznać, że ten system, który przepro-

wadza przewód słuchawkowy nad uszami, jest bar-

dzo wygodny. Niweluje wagę do zera i słuchawki 

douszne zamienia na słuchawki, w których mo-
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żemy spędzić cały wieczór, pisząc recenzje dla iMagazine. Dla bardziej aktyw-

nych, którzy nie muszą każdego wieczoru pisać i mają czas wyjść i pobiegać, ta-

kie rozwiązanie też okaże się zbawienne. Kolejnym krokiem ku wygodzie jest 

zastosowanie różnych gumowych i piankowych nakładek dousznych. Ich spo-

sób przechowywania – na stalowej ramce umieszczonej w pokrowcu – nie prze-

staje mnie zachwycać. Wnioskuję o taki pomnik, może stanąć nawet w moim 

ogródku. Osobiście zawsze wybieram pianki, bo jak już musimy włożyć sobie 

coś w ucho, to nie ma wygodniejszego materiału. Znalazłem jedną rzecz, któ-

ra w kwestii wygody denerwuje mnie w T10i. Jest to przewód, który przypomina 

mi wyciąganie sznurówek z pralki. Niestety plącze się, a od tego już dawno świat 

zdążył nas odzwyczaić. Samo wykończenie przewodu jest świetne, solidne, sta-

lowe elementy i wykończenie jacka sprężyną zdają egzamin celująco. Podobnie 

jak pilot, który w części zawierającej przyciski jest pokryty gumą. 

Cała zabawa zaczęła się od odsłuchu i muszę wam powiedzieć, że dawno tak do-

brze się nie bawiłem. W tym aspekcie T10i pochłonęły kilka wieczorów mojego 

życia. Wszystko za sprawą wymiennych filtrów, za pomocą których możemy do-

stosować charakter brzmienia słuchawek. W pięknym pokrowcu, oprócz blasz-

ki z wkładkami dousznymi, znajdziemy równie pięknie wykonany, stalowy stelaż 

z filtrami. Całość stanowi tak cudowną kompozycję, że szkoda ją dotykać. Czym 

są te filtry? Są to wkręcane w słuchawki końcówki, które zmieniają częstotliwość 

dźwięku, a co za tym idzie barwę brzemienia. Producent przygotował dla nas 

trzy rodzaje filtrów: Treble, Bass i Reference. Chyba nie muszę tego tłumaczyć, 

prawda? Z jednej strony mistrzowskie rozwiązanie, które z modelu T10i tworzy 

słuchawki niezwykle uniwersalne. Jednak z drugiej strony, dla osób mocno wkrę-

conych w muzykę, te filtry mogą się okazać zgubne jak narkotyk, który prowadzi 

do zatracenia. Nie jestem w stanie napisać, ile razy przekręcałem filtry, ale pew-

nie otarłem się o trylion. W końcowym efekcie miałem ochotę sprawdzać każdy 

numer, na wszystkich trzech filtrach. Istne szaleństwo i być może jestem obłąka-

Nie jestem w stanie napisać, ile razy przekręcałem filtry, ale 
pewnie otarłem się o trylion. W końcowym efekcie miałem 
ochotę sprawdzać każdy numer, na wszystkich trzech filtrach.

RHA – T10i
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ny, ale kocham te filtry. Gdy na mojej głowie wylądował 

model T10i po raz pierwszy, był na nich wkręcony filtr re-

ferencyjny. Byłem pewny, że to zdecydowanie opcja bass 

i nie sądziłem, że w tej kwestii może być jeszcze moc-

niej. Okazało się, że może, ale co za dużo, to nie zdrowo. 

Filtr basowy pokazuje możliwości, jakie drzemią w prze-

twornikach RHA i niskie dźwięki cudownie radzą sobie 

z każdą zmianą dolnych częstotliwości. Fani czarnego 

brzmienia z pewnością będą zadowoleni, ale ci bardziej 

wymagający muszą sprawdzić nakrętki referencyjne. Być 

może nie przekazują tylu niskich tonów, ale zdecydo-

wanie rozszerzają scenę. Dużo więcej jesteśmy w stanie 

usłyszeć, a wokale stają się bardziej wyraziste. Miedzia-

ne filtry sprawdzają się w klasyce i jazzowych nagraniach, 

gdzie w piękny sposób, na pierwszym planie słyszymy 

ostre instrumenty. Bardzo fajnie potrafią też odzwiercie-

dlić wysokie wokale, których mocy często nie docenia-

my. W przypadku T10i o takiej sytuacji nie ma mowy. Po 

dłuższym namyśle rozsądek podpowiada, że te srebrne, 

referencyjne nakładki są najlepszym wyborem. Tylko że 

w moim przypadku rozsądek nie ma szans z sercem, któ-

re w muzyce jest najważniejsze. Dlatego za każdym ra-

zem, gdy założone mam filtry referencyjne i czuję, że 

dany numer może lepiej brzmieć z basowymi wkrętami, to po prostu muszę je wymienić, żeby się 

o tym przekonać. Wydaje mi się, że T10i mogą okazać się dla mnie pierwszym krokiem do zakładu 

dla chorych psychicznie. Mimo wszystko zdążyłem już polubić to ciągłe przekręcanie filtrów i jest 

mi z tym dobrze. Oczywiście najchętniej wszystkie wkręty przetopiłbym w jeden idealny, który 

będzie w perfekcyjny sposób przekazywał naturę każdego numeru, ale cudów nie ma. Często pi-

szę o tym, że muzyka wymaga poświęcenia i właśnie tak jest w tym przypadku. 

Dobieranie odpowiednich filtrów do utworu jest ciekawą propozycją dla wymagających słuchaczy. 

Cały projekt T10i od początku do końca jest pewniakiem. Niezwykle trudno jest znaleźć pro-

dukt, który wykonano tak perfekcyjnie, jak słuchawki RHA. Myślę, że właśnie mam nowy nu-

mer jeden, jeśli chodzi o słuchawki douszne. Musicie je sprawdzić, tylko pamiętajcie, że to nie-

bezpieczna zabawa. 

calamuzyka

RHA – T10i             

Dane techniczne:
• Przetworniki: Dynamiczne -770.1

• Zakres pracy: 16–22 000Hz

• Impedancja: 16 ohm

• Skuteczność: 100dB

• Maksymalna moc: 1/5 mW

• Waga: 41 g

• Kabel: 1,35 m, miedź multicore OFC

• Wtyk: 3,5 mm minijack, pozłacany 

RHA – T10i

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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THULE ATMOS X4

PAWEŁ HAĆ

Thule Atmos X4

Jeśli telefon ma być zabezpieczony przed uderzeniami, trzeba go umieścić w wielkim 

pancernym etui. Dokładniej: trzeba było, bo nowy Atmos X4 wytrzymuje wiele, a przy 

tym bez trudu mieści się w kieszeni.
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Nieraz opisywałem już obudowy odporne na wszystko. Zrobione z wielu warstw plastiku, 

gumy, a czasem i metalu, by smartfon wytrzymał niezaplanowane spotkanie z ziemią. Nie-

mal żadna z nich nie nadawała się jednak do noszenia na co dzień, a jeśli któraś nie waży-

ła zbyt dużo i miała przy tym niewielkie rozmiary, to nie zapewniała wysokiego poziomu 

ochrony. Podczas projektowania Atmosa X4 Thule podeszło do problemu z innej strony: 

obudowa nie ma utrudniać codziennych czynności, ale spełniać swoją funkcję. To akurat 

się udało, choć rozwiązanie Thule jest na dłuższą 

metę jednorazowe. Obudowa jest dwuczęściowa, 

tył i boki telefonu zabezpiecza etui, które przypo-

mina to standardowe od Apple, przód natomiast 

wymaga naklejenia na ekran dodatkowej osłony.

Tylny element jest świetny – zrobiono go z plastiku 

i gumy wysokiej jakości, które są elastyczne i perfek-

cyjnie spasowane, sprawiają wrażenie bardzo solid-

nych. Przyciski zasłonięto, ale w ich miejscu zastoso-

wano dodatkowe guziki o bardzo wyraźnym skoku, 

stąd też kliknięcie jest zawsze tak samo dobrze wy-

czuwalne. Ochronę przodu rozwiązano w zaskaku-

jący sposób. Wielokrotnie spotkałem się już z dołą-

czoną do obudowy folią bądź szkłem na ekran, ale 

nigdy nie były one zintegrowane z ramką oraz osło-

ną przycisku Touch ID i głośnika. Elementy te jednak 

nie są bezpośrednio zabezpieczone, umieszczono 

je po prostu we wgłębieniach, które zmniejszają ry-

zyko uszkodzenia przy upadku. Najgorsze są jednak 

nie one, lecz folia osłaniająca wyświetlacz. Odbie-

ga jakością nie tylko od wszelkiego rodzaju szkieł, 

ale też od folii niezłych (choć niekoniecznie najlep-

szych) producentów. Podczas przyklejania tworzą 

się pod nią spore pęcherze powietrza, które łatwo 

usunąć ze środka ekranu, ale już przy krawędziach, 

w miejscu, gdzie folia łączy się z ramką, usunię-

cie ich jest niemal niemożliwe. Folia łapie przy tym 

wszystkie możliwe odciski palców, a to, że znajduje 

się we wgłębieniu, wcale nie ułatwia ich usuwania. 

Thule Atmos X4

Folia łapie przy tym wszystkie 
możliwe odciski palców, a to, że 
znajduje się we wgłębieniu, wcale 
nie ułatwia ich usuwania. 
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Wykonywanie gestów od krawędzi ekranu 

jest przez to utrudnione, ale nie niemożli-

we, czułość ekranu też pozostaje zbliżona, 

choć nie wydaje się on już tak gładki.

Atmos nie jest wodo-, ani pyłoodporny; 

zarówno przycisk Touch ID i głośniki, jak 

i gniazdo minijack oraz Lightning są odsło-

nięte. Obudowa ma faktycznie chronić tyl-

ko przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Film promocyjny opublikowany przez Thu-

le, na którym telefon jest zrzucany z wy-

sokości dwóch metrów, zachęcił mnie do 

podjęcia podobnej próby. Ryzyko się opła-

ciło, bo zmusiło mnie do uwierzenia w nie-

samowitą wytrzymałość tej obudowy. Te-

lefon nie ucierpiał ani trochę, na obudowie 

też nie pojawiły się żadne ślady upadku, 

a wylądowała na narożniku. Podobnie wy-

gląda sprawa zabezpieczenia ekranu, choć 

tu mowa jedynie o pięciokrotnie większej 

wytrzymałości w porównaniu do wyświe-

tlacza pozbawionego warstwy StratoShield 

(czyli wspomnianej już folii). Oczywiście, 

obudowy innych producentów są wodo-

odporne i wytrzymują zdecydowanie moc-

niejsze uderzenia, jednak żadna z nich nie 

ma przy tym tak niewielkich gabarytów.

Nigdy nie posądziłbym Thule, firmy kojarzonej przeze mnie przede wszystkim z bagażni-

kami dachowymi do samochodów, o stworzenie świetnego etui na telefon. Atmos X4 nie-

wątpliwie jest taki i to pomimo niezbyt wygodnej przedniej osłony, którą odkleiłem po 

kilku dniach (tak bardzo mi przeszkadzała). Telefon wytrzyma upadek i to nawet bez osło-

niętego ekranu, bo ten otoczono gumą. Obudowa jest przy tym bardzo lekka i powiększa 

telefon jedynie nieznacznie. To zdecydowanie pierwsza obudowa ochronna, którą z powo-

dzeniem mogę nosić na co dzień.

Thule Atmos X4

Thule Atmos X4             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Cena: 250 PLN

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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IBATTZ REFUEL INVICTUS
NIEZWYCIĘŻONY BATTERYPACK DLA IPHONE’A 6 PLUS

iBattz Refuel Invictus

DOMINIK ŁADA

iPhone 6 Plus jest mistrzem, jeśli chodzi o czas pracy na baterii. To jedna z głównych 

przyczyn, dla których zdecydowałem się na dużego iPhone’a. Czasami jednak 

przydałoby się jakieś źródło zasilania, niekoniecznie z gniazdka. Bardzo dobrym 

rozwiązaniem są plecki z baterią, bo nie ograniczają nam ruchów. Warto przyjrzeć się 

nowej propozycji z ibattz – Refuel Invictus Battery Case dla iPhone’a 6 Plus.
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Dwa dni pracy na jednym ładowaniu, to dla 

iPhone’a 6 Plus żaden problem. Gdy mamy w kom-

plecie Apple Watcha, czas podtrzymania spada 

nam do jednego pełnego dnia, co i tak jest świet-

nym wynikiem. Realnie, na koniec dnia, przed 

położeniem się spać, mam około 30% baterii 

w telefonie.

Co zrobić, gdy planuję wyjazd, zwłaszcza week-

endowy lub dłuższy, i wiem, że nie będzie prą-

du z gniazdka? Zabieram plecki, bo wolę je od 

zewnętrznych powerbanków. Przy zewnętrz-

nym powerbanku musi zawsze plątać się kabel. 

Z pleckami nie ma tego problemu. Mamy je zało-

żone na telefon i jest wygodnie. OK, powiększa-

iBattz Refuel Invictus
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ją iPhone’a, ale z drugiej strony są zdecydowanie 

bardziej mobilne od powerbanków.

ibattz Refuel Invictus był już u nas opisywany. 

Paweł Hać testował wersję dla iPhone’a 6 w mar-

cowym wydaniu iMagazine. Teraz ibattz zapre-

zentowało wersję dla większego modelu.

Różnica względem mniejszego brata jest spo-

ra. W modelu dla iPhone’a 6 Plus, podobnie 

jak w przypadku poprzednich urządzeń, uży-

to wymiennych baterii produkowanych przez 

Samsunga. Tym razem są one takie same jak 

w Galaxy Note 4. Każda z dwóch baterii ma po 

3000mAh, czyli w sumie całe urządzenie może 

poszczycić się układem o pojemności 6000mAh. 

ibattz podaje, że taka bateria daje iPhone’owi 6 

iBattz Refuel Invictus

http://imagazine.pl/2015/06/23/ibattz-refuel-invictus/
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Plus 150% dodatkowej mocy. I w za-

sadzie jest to prawda.

Z testów, które przeprowadzałem 

po pełnym naładowaniu Refuel In-

victus, iPhone został naładowany 

z poziomu 3% do 100% oraz ponow-

nie – z 6% do około 45%. Wynik oce-

niam jako bardzo dobry. Dzięki temu 

nie korzystałem z ładowarki siecio-

wej od czwartku do poniedziałku, 

czyli można spokojnie wyjechać na 

przedłużony weekend. Dla mnie jest 

to świetne rozwiązanie. Należy tyl-

ko pamiętać, że naładowanie całego 

batterypacka zajmuje ok. 10 godzin 

— producent podaje, że koniecz-

ne jest około 4–5 godzin na jedną 

baterię.

ibattz zapewnia, że zastosowane 

akumulatory wytrzymają 500 cy-

kli ładowania. W odróżnieniu od in-

nych produktów dostępnych na rynku, po tych 500 cyklach możemy spokojnie wymie-

nić akumulatory na nowe, za ułamek ceny batterypacka i cieszyć się ponownie pełną 

funkcjonalnością.

Poza tym nasz iPhone jest dość dobrze zabezpieczony, włącznie z ekranem. Obudowa ma 

na rogach wystające elementy. Dzięki temu, gdy położymy telefon do dołu ekranem, nie 

dotyka on powierzchni na której leży, tylko opiera się na obudowie.

W komplecie znajdziemy też hartowane szkło ochronne na ekran oraz przejściówkę na ka-

bel do słuchawek — ale szczerze, nigdy jej nie używałem, bo wszystkie słuchawki, które 

miałem pod ręką i mogłem sprawdzić, mogłem podłączyć do iPhone’a w obudowie.

W modelu dla iPhone’a 6 Plus, 
podobnie jak w przypadku 
poprzednich urządzeń, użyto 
wymiennych baterii produkowanych 
przez Samsunga. 

iBattz Refuel Invictus
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Jeśli szukacie do swojego iPhona 6 Plus plec-

ków ze wbudowaną baterią, to warto zerknąć 

na ibattz Refuel Invictus łaskawym okiem. Gwa-

rantuje on potężną moc i dobre zabezpieczenie 

telefonu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ca-

łość dość długo się ładuje, modułowa budowa 

ma zaś według mnie za dużo elementów, które 

po rozłożeniu wydają się dość delikatne. Mimo 

wszystko, Invictus wydaje się obecnie jednym 

z najciekawszych dostępnych na rynku produk-

tów w tej kategorii.

ibattz Refuel Invictus Battery Case można kupić 

u resellerów Apple, np. w iMad za 449PLN.

ibattz Refuel Invictus Battery Case 
for iPhone 6 Plus             

www.ibattz.com
• cena – 449PLN

Plusy:

• 6000mAh

• wymienne akumulatory

• nieduży rozmiar

• hartowane szkło na ekran w zestawie

Minusy:
• relatywnie długi czas ładowania

• modułowa budowa

iBattz Refuel Invictus

dominiklada

http://imad.pl/ibattz-invictus-etui-z-bateria-iphone-6-plus.html
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.ibattz.com/product/mojo-refuel-invictus-6000
http://www.twitter.com/dominiklada
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LIFEPROOF 
SUCTION MOUNT

W akcesoriach LifeProof niezmiernie podoba się mi to, jak łatwo łączyć obudowy 

z mocowaniami. Firma opracowała nowy system - QuickMount, który jest jeszcze 

bardziej wszechstronny.

PAWEŁ HAĆ

LifeProof Suction Mount
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LifeProof kojarzył się mi dotąd z akcesoriami stricte sportowy-

mi: wodoszczelnymi i odpornymi na uderzenia obudowami, 

uchwytami do paska i kierownicy roweru, a także z opaskami, 

które zapobiegają utopieniu telefonu. Tym razem firma stwo-

rzyła nieskomplikowany i, wydawać by się mogło, niczym nie-

wyróżniający się dodatek, jakim jest uchwyt samochodowy. 

I owszem, proste mocowanie z przegubem, głowicą i przy-

ssawką pojawia się w ofercie wielu producentów. Uchwyt     

LifeProof zrobiono z solidnego plastiku, a przyssawka bardzo 

dobrze trzyma się szyby (wymaga zaciągnięcia dźwigni, więc 

siła, z jaką jest przymocowana, jest duża). Uchwyt jest na tyle 

długi, by komfortowo zamocować go nawet w samochodzie 

z dość pochyłą przednią szybą, a dzięki regulacji w dwóch 

miejscach z powodzeniem można go ustawić wygodnie. Gło-

wica ma co prawda plastikowy pierścień, który może z cza-

sem zapiec się na stałe (spotkałem się z tym problemem 

w podobnej konstrukcji), wygląda on jednak solidnie i po kil-

ku tygodniach jazdy bez zmiany regulacji stawiał jedynie nie-

wielki opór podczas odkręcania.

Jedynym nietypowym elementem konstrukcji jest końców-

ka uchwytu, na której umieszczono prostokątne wgłębienie. 

Przystosowano je do połączenia z magnetyczną, metalową 

naklejką, którą należy umieścić na podpinanym urządze-

niu. Jestem przeciwny przyklejaniu czegokolwiek na stałe do 

smartfona, dlatego też wykorzystałem jedną z plastikowych 

obudów na mój telefon, o gładkiej i płaskiej tylnej ścianie, 

a więc idealnie nadającej się do przyklejenia mocowania. Na-

klejka odstaje od obudowy na kilka milimetrów, na dodatek 

jest twarda i może porysować inne urządzenia i powierzch-

nie. Nie radzę więc nosić uzbrojonej w nią obudowy bądź te-

lefonu razem z innymi delikatnymi rzeczami – skórzany port-

fel w tej samej kieszeni błyskawicznie się zniszczy. Obawiałem 

się, że z czasem naklejka się odczepi, choćby dlatego, że bę-

dzie zahaczać o krawędź kieszeni spodni, nie wspominając 

już o wstrząsach na drodze. Nic takiego jednak się nie stało.

LifeProof Suction Mount



   /   SPRZĘT   /   113

Mechanizm mocowania jest niesamowicie prosty i wygodny. Aby przyczepić telefon, wystarczy 

go przyłożyć do uchwytu miejscem z naklejką. Ta natychmiast wskoczy na miejsce i będzie się 

mocno trzymać. W celu odczepienia urządzenia trzeba je przekręcić o 90 stopni w stronę prze-

ciwną do ruchu wskazówek zegara. Bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem, po kilku dniach 

odruchowo chciałem wyjmować tak telefon również z drugiego uchwytu, z którego korzystam, 

choć nie ma on takiego mocowania! Nie ma też praktycznie żadnych szans, że urządzenie wy-

padnie z niego przypadkowo, w razie potrzeby można jednak zablokować mocowanie na sta-

łe. LifeProof sprzedaje naklejki zarówno w zestawie z uchwytem, jak i osobno, nic więc nie stoi 

na przeszkodzie, by z uchwytem współpracowały wszystkie urządzenia, których potrzebujemy. 

To bardzo dobre posunięcie, zwłaszcza że QuickMount został zastosowany również w innych 

uchwytach firmy - system mocowań uniezależnił się więc od obudów.

Wydawało mi się, że w kategorii uchwytów samocho-

dowych niewiele już można wymyślić. LifeProof, któ-

ry w ogóle się w nich nie specjalizował, pokazał jed-

nak coś zupełnie nowego. QuickMount to świetny 

system mocowań, który kupił mnie niemal wszystkim 

– niemal, bo uroda zaczepu naklejanego na obudowę 

smartfona pozostawia wiele do życzenia. Wynagradza 

to jednak kompatybilnością z szeroką gamą akceso-

riów oraz bardzo wygodną, bezwzrokową obsługą.

LifeProof Suction     
Mount               

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena:  39,99 USD

LifeProof Suction Mount

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


BLUELOUNGE NEST

PAWEŁ HAĆ

W każdym miejscu, w którym pracuję stacjonarnie, staram się korzystać z wszelkiego 

rodzaju docków, by uporządkować sprzęt. Nest, który dedykowany jest iPadowi, 

zagościł na moim biurku na stałe.
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Trudno mi policzyć, ile docków zdążyłem już przetestować. Nest wyróżnia się tym, że nie ma 

żadnej elektroniki, nie jest też dostosowany nawet do tego, by poprowadzić przez niego ka-

bel (tak jest choćby w podstawkach TwelveSouth). Właściwie to wcale nie przypomina akceso-

rium do sprzętów mobilnych, ma prostą bryłę, pozbawioną (ale tylko pozornie) jakichkolwiek 

uchwytów. Grube ściany zrobiono z matowego oraz błyszczącego plastiku, bardzo odpornego 

na zarysowania. Dodatkowo, wokół wgłębienia znalazła się guma, z tyłu wysuwa się natomiast 

niewielki uchwyt. Na spodzie umieszczono cztery gumowe podstawki, które zapobiegają prze-

suwaniu się dość ciężkiego Nesta.

Nest może pełnić kilka funkcji. Zazwyczaj służy 

mi w biurze do gromadzenia drobnych i trzyma-

nia w nim kluczy oraz identyfikatora. Zostawiam 

też na nim telefon – gumowa obwódka umożli-

wia bowiem położenie go w ten sposób, by nie 

trzeba było wyjmować z wnętrza drobnych przed-

miotów, zapobiega też zsuwaniu się urządzenia. 

Ponadto smartfon ustawiony jest wtedy pod ta-

kim kątem, że można w miarę wygodnie korzystać 

z ekranu (chociaż nie jest to najbardziej komforto-
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wyimek

wyimek

wa pozycja). iPad leżący na podstawce nadaje się natomiast doskonale do pisania, ustawienie 

jest bowiem podobne do tego, które uzyskujemy w przypadku stosowania Smart Cover – ekran 

znajduje się jednak nieco wyżej, do czego trzeba się przyzwyczaić. Należy też zachować uwa-

gę podczas korzystania ze skrajnych przycisków ekranu, tablet potrafi się zachwiać przy dyna-

micznym pisaniu. Ponadto iPada można ustawić na wysuwanej z tyłu podstawce – i to zarówno 

w pionie, jak i w poziomie. W obu położeniach jest zaskakująco stabilny, co jest zasługą dużej 

powierzchni podstawki oraz rozsądnego rozłożenia masy całej konstrukcji. Co ważne, w pozio-

mej pozycji widoczny jest cały ekran, wystający element podstawki nie zasłania go, ale utrzy-

muje w miejscu. Ta sama podstawka może równie dobrze posłużyć do ustawienia iPhone-

’a bądź innego smartfona, jednak nie polecam jej tak stosować. Wibracje w telefonie przenoszą 

się na całego Nesta, przez co strasznie hałasuje.

Podstawka na biurko nie musi być skomplikowana – Nest jest tego doskonałym przykładem, 

choć nie należy do szczególnie uniwersalnych rozwiązań. Dedykowany jest przede wszystkim 

tabletom, pisanie jest o wiele wygodniejsze niż po położeniu urządzenia bezpośrednio na bla-

cie. Zapewnia też stabilną pozycję urządzenia postawionego w pionie. Miejsce na drobne rów-

nież się przydaje, na dodatek trzymanie czegokolwiek w podstawce nie wyklucza jednoczesne-

go wykorzystania jej do innych celów.

Bluelounge Nest             

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4/6

Cena: ok. 40 PLN
Dystrybutor: Extreme Mem

Bluelounge Nest

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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POGO CONNECT

MACIEJ SKRZYPCZAK

Pogo Connect

Stylus. Steve Jobs śmiał się z tego akcesorium, gdy prezentował pierwszego iPhone’a. 

Prawda jest jednak taka, że w niektórych sytuacjach takie narzędzie jest bardzo 

pomocne.
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Obecnie na rynku mamy spory wybór stylusów. Od takich za parę złotych 

w przydrożnym kiosku, do kosztujących kilkaset złotych. Do mnie trafił rysik fir-

my Ten One Design – Pogo Connect 2, który należy zdecydowanie do tej górnej 

półki.

Zacznijmy od spraw technicznych. Pogo Connect jest mniej więcej rozmia-

rów standardowych długopisów z tą różnicą, że jest nieco grubszy – ma niemal 

12 mm średnicy. Jego obudowa to w większości anodyzowane aluminium z wy-

jątkiem przodu, który jest plastikowy i mieści w sobie gumową końcówkę przy-

mocowaną za pomocą magnesu. W przedniej części znajduje się także przycisk 

z diodą. Całość napędzana jest jedną baterią AAA, która starcza na długo, Pogo 

komunikuje się bowiem przy użyciu łączności Bluetooth 4 LE.

Stylus przeznaczony jest głównie do współpracy z iPadem Air 2 i mini 3, ale 

jest także kompatybilny z poprzednimi generacjami tabletów Apple. Może-

my go skonfigurować za pomocą specjalnej aplikacji – Pogo Connect. Zosta-

ła ona tak przemyślana, żeby pomóc nowemu użytkownikowi w rozpoczęciu 

pracy z rysikiem. Znajdziemy tam więc krótkie wprowadzenie, zmienimy warto-

ści początkowego nacisku oraz siły potrzebnej do jego zwiększenia. Ustawienia 

te można od razu wypróbować na wydzielonej przestrzeni aplikacji, dzięki cze-

mu nie trzeba skakać między różnymi programami. A jeśli już przy nich jeste-

śmy, to warto wspomnieć, że w osobnej zakładce znajdziemy całą listę aplikacji, 

Pogo Connect

https://itunes.apple.com/pl/app/pogo-connect/id566688179?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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które współpracują z Pogo Connect (obecnie jest 

ich aż 52). Przy każdej z nich znajduje się krótki opis, 

przycisk przenoszący bezpośrednio do App Sto-

re oraz tabelka. Wyszczególniono w niej, czy jakiś 

program oprócz tego, że potrafi łączyć się ze stylu-

sem, wspiera siłę nacisku, czy potrafi odróżnić rysik 

od naszej dłoni oraz z jakimi iPadami współpracu-

je – generacją 3. i nowszą oraz z iPadem 1. i 2. gene-

racji. W ostatnim przypadku potrzebna jest pomoc 

dodatkowej aplikacji — Pogo Bridge, którą insta-

lujemy na iPhonie. Smartfon służy wtedy za po-

most między stylusem a iPadem. Wróćmy jednak 

jeszcze do programu Pogo Connect. Jeśli ktoś ma 

tendencję do pozostawiania rzeczy w różnych miej-

scach, a potem o nich zapomina, na pewno ucieszy 

się z opcji Ping My Pogo — to swoisty radar, na któ-

rym za pomocą wielkości okręgów będziemy w sta-

nie odczytać, jak daleko od nas znajduje się stylus. 

Na nim samym zacznie też wtedy pulsować dio-

da, co z całą pewnością ułatwi odnalezienie zguby. 

Wreszcie z poziomu aplikacji kupimy akcesoria do 

Pogo Connect, jak również inne produkty Ten One 

Design.

Jak wygląda praca z samym stylusem? Przede 

wszystkim wygodnie leży w ręku. Nie jest ani za 

ciężki, ani zbyt lekki. W zasadzie wrażenie jest ta-

kie, jakbyśmy korzystali z tradycyjnego długopi-

su lub pióra z tą różnicą, że końcówka jest grubsza. 

To z kolei również nie przeszkadza. Już po chwi-

li od pierwszego kontaktu z Pogo Connect udawa-

ło mi się rysować w tym miejscu, w którym chcia-

łem. Jeśli chodzi o nacisk, to również nie jest źle. 

Owszem, zdarza się czasami, że stylus zaczyna ry-

sować zbyt grubo, ale wystarczy wtedy nieco zmie-

nić ustawienia w aplikacji Pogo Connect i wrócić 

Pogo Connect

https://itunes.apple.com/pl/app/pogo-bridge/id553539326?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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do pracy. Wrażenie pracy z opisywanym rysikiem jest bardzo zbliżone do naturalnego. Nie wy-

stępują żadne opóźnienia, a linia zawsze podąża tym samym torem, którym rysujemy – nie ma 

przeskoków. Oczywiście, żeby docenić Pogo Connect należy odpowiednio dobrać aplikacje. 

Bardzo żałuję, że stylus nie współpracuje z aplikacją Paper — jej twórcy postanowili wspierać 

tylko własny produkt — Pencil. Z powodzeniem korzystam jednak z dwóch innych programów 

— Tayasui Sketches oraz Astropad. O tej drugiej więcej przeczytacie w aktualnym numerze, 

ale już teraz mogę napisać, że w połączeniu z Pogo Connect stanowią wspaniały duet. Z ko-

lei w pierwszej z nich — Tayasui Sketches — znajdziemy sporo różnych narzędzi — od ołów-

ków technicznych po farby. Oczywiście jest tam wspierana siła nacisku Pogo Connect, a jego 

przycisk można odpowiednio zaprogramować. W moim przypadku służy on jako cofnięcie po-

przednich akcji (zresztą tak mam ustawione wszędzie, gdzie się da).

Na początku wspominałem, że końcówka stylusa jest przymocowana za pomocą magnesu. Po-

zwala to na łatwą wymianę na nową sztukę, jeśli obecna się już zużyje. Ponadto w sklepie z ak-

cesoriami możemy zakupić także inne modele końcówek, jak choćby cieńsze lub imitujące róż-

nego rodzaju pędzle. Warto także zaopatrzyć się w dodatkowe akcesorium, jakim jest Smart 

Clip. Pozwala na zamontowanie stylusa do różnego rodzaju obudów dla iPada, a tym samym 

będziemy mieli go zawsze pod ręką.

Podsumowując, Pogo Connect to solidnie wykonany stylus, wspierany przez wiele aplikacji, dają-

cy wiele radości z tworzenia, a także przydający się w poważnej pracy. Zdecydowanie polecam!

mcskrzypczak

Pogo Connect             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5/6

Dane techniczne:
• dane

Cena: 79,95 USD
Producent: Ten One Design

Pogo Connect

https://itunes.apple.com/pl/app/paper-by-fiftythree-draw-sketch/id506003812?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/tayasui-sketches-draw-paint/id641900855?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/astropad-graphics-tablet/id934510730?mt=8&uo=4&at=11lHMT
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://tenonedesign.com/connect.php
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PRĄD OD INNERGIE

MACIEJ SKRZYPCZAK

Prąd od Innergie

W domach niektórych osób przybywa coraz więcej elektronicznych gadżetów. 

Telefon, tablet, smartzegarek i inne. A każde z tych urządzeń prędzej czy później 

będzie chciało dostępu do źródła prądu. W takiej sytuacji możemy skorzystać 

z zestawów firmy Innergie.
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Innergie PocketCell i MagiCable Duo Lightning
Kiedyś, gdy wyruszało się na biwak, niezbędnym akcesorium była finka; współcześnie moż-

na niemal to samo powiedzieć o powerbanku. W długich podróżach, przy ograniczonym do-

stępie do prądu, czy po prostu w sytuacjach awaryjnych, takie urządzenie może nas uratować. 

Należy do nich PocketCell. 

To przypominający kształtem przerośniętą zapalniczkę bank energii. Jego obudowa jest po-

łączeniem dwóch plastikowych elementów: białego i szarego. Są do siebie bardzo dobrze do-

pasowane i ich widok od razu wskazuje, że nie mamy do czynienia z tandetą, która zaraz się 

rozleci. Dodatkowo urządzenie bardzo dobrze leży w ręku, dzięki zaokrąglonej jednej części. 

Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdziemy gniazda – USB i micro-USB. To pierwsze do ładowania 

urządzeń, a drugie oczywiście do ładowania samego PocketCell. Z kolei na boku o płaskiej po-

wierzchni znajduje się przycisk do sprawdzenia poziomu energii w baterii, który jest sygnalizo-

wany za pomocą czterech niebieskich diod obok.

PocketCell nie należy do pojemnych powerbanków. Mieści 

w sobie 3000 mAh, czyli mniej niż pojemność baterii w iPhonie 

6 Plus. Nie znaczy to jednak, że w razie czego nie podratuje nas 

w potrzebie. Poza tym, w odróżnieniu od wielu innych, konku-

rencyjnych produktów, PocketCell przychodzi do nas od razu 

naładowany. Nie musimy tracić dodatkowego czasu na uzupeł-

Powerbank to niezbędnik 
każdego podróżnika.

Prąd od Innergie
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nienie jego energii. Wreszcie ten powerbank jest w stanie szybko naładować nasze urządzenie 

– robi to z natężeniem 2.1 A.

Drugim elementem zestawu jest kabel – MagiCable Duo Lightning. Nazwę zawdzięcza uni-

wersalnemu zastosowaniu: obsłuży zarówno urządzenia z Lightning, jak i te z micro-USB. 

Wszystko dzięki specjalnej budowie wtyczki, która jest jednocześnie adapterem. Żeby uniknąć 

ryzyka jego zagubienia, zastosowano mechanizm zawiasu. Ponieważ mocowanie jest plastiko-

we, myślałem, że szybko padnie. Po paru tygodniach użytkowania okazało się jednak, że mate-

riały, z których powstał kabel, są bardzo solidne. Nie tylko sam zawias ma się dobrze, tak samo 

jest z całym kablem. To drugie nie musi być takie oczywiste, bo wiele osób – w tym i ja – nie ma 

niestety dobrego zdania o jakości podobnych akcesoriów pochodzących bezpośrednio od Ap-

ple. Na tym polu Innergie bije firmę z Cupertino. To jednak nie wszystko. Nie szczędzono rów-

nież na materiałach ukrytych wewnątrz. Według producenta w kablach użyto lepszych rdzeni, 

co przekłada się na mniejszą utratę energii w czasie ładowania, a co za tym idzie – przyspiesze-

nie tego procesu (nawet do 15%). Choć 

podchodziłem do tej cechy sceptycz-

nie, to sam namacalnie zauważyłem, że 

nawet samo podładowywanie iUrzą-

dzenia produktem Innergie dawało mu 

kilka procent baterii więcej niż w takiej 

samej sytuacji, ale przy użyciu oryginal-

nego kabla.

Na koniec warto wspomnieć, że zarów-

no PocketCell, jak i MagiCable Duo 

Lightning uzyskały certyfikat „Made 

for iPhone” (MFi). Daje to gwarancję, że 

przy ich produkcji użyto zatwierdzo-

nych przez Apple elementów, które nie 

powinny sprawiać żadnych kłopotów 

przy współpracy z iUrządzeniami. Rze-

czywiście, nie zauważyłem do tej pory 

żadnych problemów. Na koniec: całość 

możemy przechowywać w dołączonej 

do produktu białej sakiewce.

Innergie PocketCell i MagiCable 
Duo Lightning             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 6/6

Dane techniczne:
• dane

Cena: 269 PLN
Producent: Innergie
Dystrybutor: Power Solution sp. 
z o.o. (hurt), iDream (detal)

Prąd od Innergie

MagiCable Duo Lightning bije na 
głowę kable od Apple.

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.myinnergie.com/us
http://www.myinnergie.com/us
http://www.psolution.eu/
http://www.psolution.eu/
http://www.psolution.eu/
http://idream.pl/akcesoria/powerbank-innergie-pocketcell-magicable-duo-3000mah-bialy.html
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Innergie PowerTravel Pro
Nawet najlepszy powerbank albo urządzenie, które działa na baterii nie wiadomo jak dłu-

go, nie miałyby świetlanej przyszłości, gdyby nie ładowarki. To one są wrotami do nieogra-

niczonego źródła energii. Problem w tym, że każde urządzenie potrzebuje osobnych wrót. 

Chyba że posłużymy się zestawem od Innergie.

PowerTravel Pro składa się z dwóch ładowarek i jednego 

kabla. Ten ostatni został wykonany z tych samych materia-

łów, co MagiCable Duo Lightning z tą różnicą, że jest to tyl-

ko kabel Lightning. Dodam tylko, że oba kable wyposażono 

w specjalne tasiemki na rzep, które powstrzymują przed plą-

taniną. Niby nic, ale to dodatkowy smaczek.

Prąd od Innergie

Ładowarki od Innergie są 
szybkie i bezpieczne.
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Wróćmy jednak do ładowarek. Jed-

na z nich jest sieciowa, druga na-

tomiast – samochodowa. Obie wy-

konano z tej samej wysokiej jakości 

materiałów oraz z dbałością o wy-

gląd. To po prostu półka premium. 

Charakteryzują się również tym, 

że mają po dwa gniazda USB. Chy-

ba nie muszę pisać, jaka to oszczęd-

ność w podróży? Mało tego, oba 

gniazda mają na wyjściu 2.1 A, czyli 

sprzyjają szybszemu ładowaniu.

Jest jeszcze kwestia bezpieczeń-

stwa. Znam osoby, które wolą trzy-

mać się oryginalnych rozwiązań, po-

nieważ boją się uszkodzić sprzęt 

za kilka tysięcy przez taką błahost-

kę. W przypadku ładowarek Inner-

gie raczej nie ma się o co obawiać. 

Oprócz tego, że uzyskały certyfikat 

MFi, zastosowano w nich technolo-

gię InnerShieldTM, której zadaniem 

jest zabezpieczenie nadprądowe, 

mocowe, nadnapięciowe, tempe-

raturowe i zwarciowe. Czyli chyba 

wszystko, co się da. 

Zestaw PowerTravel Pro od Innergie 

zdaje się więc doskonałym kompa-

nem podróży i nie tylko. Nie dość, 

że obsługuje dwa urządzenia naraz, robi to szybko dzięki możliwości ładowania z natęże-

niem 2.1 A, a jeszcze robi to bezpiecznie. No i w zestawie otrzymujemy świetnej jakości ka-

bel Lightning.

mcskrzypczak

Innergie PocketCell i MagiCable 
Duo Lightning             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 6/6

Dane techniczne:
• dane

Cena: 249 PLN
Producent: Innergie
Dystrybutor: Power Solution sp. 
z o.o. (hurt), iDream (detal)

Prąd od Innergie

Oprócz tego, że uzyskały certyfikat 
MFi, zastosowano w nich 
technologię InnerShieldTM, której 
zadaniem jest zabezpieczenie 
nadprądowe, mocowe, 
nadnapięciowe, temperaturowe 
i zwarciowe. Czyli chyba wszystko, 
co się da.

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.myinnergie.com/us
http://www.myinnergie.com/us
http://www.psolution.eu/
http://www.psolution.eu/
http://www.psolution.eu/
http://idream.pl/akcesoria/ipad-iphone-ipod/zasilanie-pl/ladowarka-innergie-powertravel-pro-biala.html
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FREECOM TOUGH 
DRIVE MINI SSD

PAWEŁ HAĆ

Freecom Tough Drive Mini SSD

Pendrive’y powoli przestają mi być potrzebne – przenoszę na nich głównie małe pliki, 

a w tym z powodzeniem zastępuje je Dropbox i inne chmury. Wszelkie zewnętrzne 

nośniki przydają się natomiast do przenoszenia plików o znacznych rozmiarach. Gdy 

dostałem do recenzji dysk Freecoma, pojawiła się więc u mnie wątpliwość: po co mi 

zewnętrzny dysk, który ma jedynie 128 GB pojemności?
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Tough Drive nie wygląda do końca jak dysk twardy. Ma gumową i twardą obudowę, wymia-

rami zbliżoną dokładnie do niczego – jest zdecydowanie większa od każdego pendrive’a, ale 

i sporo mniejsza niż przenośne SSD, o HDD nie wspominając. Mieści się bez trudu w kiesze-

ni, nie przeszkadza też w torbie, bo pomimo sporych gabarytów, nie waży zbyt wiele. Z po-

wodzeniem można go jednak nosić gdziekolwiek, nawet w miejscu, w którym narażony jest 

na uszkodzenia mechaniczne, ma nawet uchwyt specjalnie przeznaczony na smycz. Obu-

dowa, jak sama nazwa wskazuje, jest bowiem odporna na 

upadki oraz wodę – wytrzymuje upadek z wysokości do 4 m 

(sprawdzałem na trochę mniejszej wysokości i faktycznie 

nie doznał żadnego uszczerbku) oraz zachlapanie wodą. Do 

tego drugiego mam jednak pewne wątpliwości, ponieważ 

wtyczka USB, którą zintegrowano z obudową, jest odsłonię-

ta. Po pewnym czasie styki portu mogą przestać kontakto-

wać w wyniku zawilgocenia, natomiast podłączenie mokre-

go złącza do komputera jest niezwykle ryzykowne.

Każdy z przenośnych dysków, z jakich dotąd korzystałem, 

denerwował mnie tym, że musiałem wraz z nim nosić kabel 

Zintegrowana wtyczka 
Tough Drive jest więc 
świetnym rozwiązaniem, 
bez którego nie wyobrażam 
sobie już żadnego 
mobilnego nośnika.
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do podłączenia do komputera. Zintegrowana wtyczka Tough Drive jest więc świetnym roz-

wiązaniem, bez którego nie wyobrażam sobie już żadnego mobilnego nośnika. To właśnie 

uzyskana w ten sposób wygoda używania sprawiła, że pendrive’y błyskawicznie wypar-

ły dyski w przenoszeniu małych plików. Stały się one z czasem bardzo pojemne: bez tru-

du można nabyć taki o pojemności 128 GB. A skoro tak, to po co mi właściwie dysk o więk-

szych gabarytach oferujący taką samą ilość miejsca? Tak, dobrze myślicie – Tough Drive 

jest szybszy. I to znacznie. Do testu kopiowania i odczytu wykorzystałem dwa zestawy pli-

ków: pierwszy to dwa duże, mające wielkość 1,46 GB każdy, oraz katalog z tysiącem zdjęć 

o łącznej wielkości 1,45 GB. Dla porównania w teście wykorzystałem pendrive’a Corsair Su-

rvivor o pojemności 32 GB i wyposażonym w złącze USB 3.0 (podobnie jak testowany To-

ugh Drive). Oba nośniki sformatowałem do exFat (obecnie najbardziej uniwersalnego for-

matu plików). Komputer, który wykorzystałem do testu, to MacBook z początku 2013 roku, 

z portami USB 3.0 oraz dyskiem SSD OWC Aura Pro. Kopiowanie dużych plików do Corsaira 

zajęło 1 minutę i 11 sekund, natomiast zestaw małych plików został skopiowany w 3 minuty 

i 24 sekundy. W przypadku Tough Drive czasy te wyniosły odpowiednio 21 sekund oraz 11 

sekund. W drugą stronę, czyli podczas kopiowania tych samych zestawów danych z nośni-

ka na komputer, Corsair osiągnął czasy równe 36 sekund oraz 21 sekund, a Tough 

Drive odpowiednio 16 sekund oraz niespełna 9 sekund. Różnice są gigantyczne, co nie jest 

żadnym zaskoczeniem – dysk SSD ma odmienną konstrukcję niż pendrive, mimo że oba są pa-

mięcią typu flash. 

Przenoszenie plików nie jest jednak jedynym zastosowaniem, do którego można wyko-

rzystać zewnętrzny dysk, co więcej, uważam, że dokładanie do przenośnego SSD jedy-

nie w tym celu jest pozbawione sensu. Duża pojemność Tough Drive pozwala trzymać na 

nim pliki na dłużej i pracować na nich bez kopiowania ich na dysk komputera. Zdarza mi 

się pracować z rozbudowanymi plikami CAD ważącymi po kilkadziesiąt megabajtów – czę-

sto zapisuję wprowadzone na nich zmiany, więc powolny dysk znacznie wydłuża czas spę-

dzany z nimi. Sprawdziłem więc, jak poradzi sobie z ważącym 22 MB, dość złożonym pli-

kiem CAD, zawierającym wiele warstw i obiektów. 

Otworzenie go z dysku komputera (uwzględniając 

to, że AutoCAD jest już włączony) trwa 14 sekund, 

natomiast zapisanie zmian zajmuje około sekun-

dy. Te same czynności wykonane na pliku umiesz-

czonym na Tough Drive zajmują dokładnie tyle 

samo czasu. Dla porównania wspomniany już Cor-

sair potrzebował 16 sekund na otworzenie go, ale 

Freecom Tough Drive Mini SSD

Po co mi właściwie dysk 
o większych gabarytach 
oferujący taką samą ilość 
miejsca?
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zapis był już około trzykrotnie dłuższy (i o ile w przypadku małego pliku różnica jest zniko-

ma, to przy bardziej złożonych będzie się dawała we znaki). Wypróbowałem też działanie 

maszyny wirtualnej (Windows 8.1 zainstalowany przez Parallels 10): bez zarzutu, nie zauwa-

żyłem żadnej szczególnej różnicy między systemem uruchomionym z dysku komputera 

oraz zewnętrznego SSD. Tough Drive radzi sobie też doskonale z filmami o dużych rozmia-

rach – po podłączeniu do telewizora mogłem płynnie poruszać się po bibliotece i przewi-

jać wszystkie multimedia.

To, że przestajemy być uwiązani do biurek i możemy pracować zdalnie, często też w dro-

dze, niezmiernie mnie cieszy. Niesie to jednak za sobą pewne zagrożenia, a jednym z nich 

jest uszkodzenie elektroniki, choćby podczas pracy w pociągu czy autobusie. Dokład-

nie do tego stworzony został Tough Drive – wytrzyma każdy upadek, można na niego na-

depnąć, kopnąć go i wrzucić do schowka w samochodzie bez obaw, że coś się mu stanie. 

Jednocześnie jest niesamowicie szybki i wygodny, ma wbudowaną wtyczkę USB, która 

sprawia, że używa się go niemal tak komfortowo, jak pendrive’a. Tyle że jest znacznie wy-

dajniejszy, dzięki czemu może więcej.

pawelhac

Freecom Tough     
Drive Mini SSD       

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 6/6

Cena:   128 GB - około 450 PLN,   
     256 GB - około 900 PLN

Freecom Tough Drive Mini SSD

http://www.twitter.com/pawelhac
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ANDROID - NIE TAKI STRASZNY,
JAK GO MALUJĄ

PATRYCJA RUDNICKA

Android - nie taki straszny, jak go malują

Dawno, dawno temu, przed erą iTelefonu, używałam wielu smartfonów. Wśród nich 

były MDA (HTC) z systemem Windows CE, Palm Treo z Palm OS, Samsung Galaxy (ten 

pierwszy) z Androidem, kilka modeli BlackBerry. Jednak dopiero iOS okazał się tym 

systemem operacyjnym, z którego naprawdę dobrze mi się korzystało. Windows 

sprawiał wrażenie niedopracowanego, Android stale się wieszał i był brzydki, BlackBerry 

OS wydawał się niezły i poręczny, ale brakowało w nim wielu aplikacji.
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W 2007 roku, miesiąc po pojawieniu się w sprzedaży pierwszego iPhone’a, stałam się dumną 

użytkowniczką smartfonów firmy Apple. Miałam wszystkie – na początku 2G, potem 3GS, 4, 4S, 5, 

5S, a obecnie - 6. W tym czasie próbowałam kilkukrotnie przekonać się do Androida. Używałam 

HTC Desire – prezentował się całkiem fajnie, z wygodnym Sense UI, ale... W porównaniu z iPho-

ne’em ekran był mało responsywny, dlatego też szybko się go pozbyłam. Potem przyszła pora 

na Samsungi Galaxy: S3 i S4. Niestety, aparat fotograficzny w S4 wyjątkowo wolno reagował, 

Android zaś już po kilku dniach zaczynał mnie denerwować. Zawsze więc wracałam do sprzę-

tu Apple. Testowałam też krótko Nexusa, Asusa ZenFone’a, Motorolę Razr, Sony serii J i E. Nie-

stety żaden z nich nie spełniał moich oczekiwań. System działał powoli, wieszał się, dotyk nie 

był tak płynny, jak w iPhonie. I w dodatku ten wkurzający Android. Najgorsze doświadczenia 

miałam chyba z Sony – ich nakładka na system wydawała mi się fatalna. 

Dalej więc używałam iPhone’a, bo, choć uważam, że Android jest dobrym systemem, to trzyma-

łam się od niego daleko!

Przełom nastąpił w połowie lipca bieżącego roku. Dostałam Samsunga Galaxy S6 na dwutygo-

dniowe testy. Wszyscy moi znajomi stwierdzili, że po paru dniach wrzucę go do szuflady lub, co 

gorsze, wyrzucę przez okno. Tak się jednak nie stało. 

S6 ma fabrycznie zainstalowanego Androida Lollipop wraz z nakładką TouchWiz. Sam system 

nie powalił mnie na kolana. Owszem, używało się go w miarę swobodnie, jednak o wiele gorzej 

niż iOS. Zachwyciło mnie natomiast coś innego – ekran, aparat i… wykonanie! Muszę przyznać, 

Android - nie taki straszny, jak go malują
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że S6 to pierwszy Samsung, który bardzo mi się podoba. Nie ma w nim tandetnego plastiku, nic 

nie trzeszczy, trzyma się go wygodnie w ręce. Ekran jest świetny, kolory żywe, kontrast wysoki. 

Aż się chce na niego patrzeć. Jednak tym, co sprawiło, że chwilowo pokochałam Samsunga Gala-

xy S6, jest aparat. Rewelacyjny. Działa bardzo szybko, zdjęcia wychodzą ostre, kolory są soczyste. 

Mnogość ustawień manualnych pozwala na zrobienie świetnego zdjęcia, które nie będzie odbie-

gało jakością od zdjęć robionych aparatem kompaktowym, a niektóre będą pewnie nawet lep-

sze. Zresztą zobaczcie sami, jak wygląda zdjęcie zrobione w nocy.

Tych ustawień brakuje mi w iPhonie. Cały czas liczę na to, że iPhone 6S oraz 6S Plus będą miały 

jeszcze lepsze aparaty i Apple w końcu postanowi dodać obsługę ustawień manualnych.

Wracając jednak do tematu: z Androidem da się żyć. Trzeba jednak znaleźć odpowiedniego 

smartfona - takiego, który spełni nasze oczekiwania. W moim przypadku okazał się nim Sam-

sung Galaxy S6 – system działał płynnie, ekran dobrze reagował na dotyk, aparat był szybki 

i miał mnóstwo funkcji, dzięki którym zdjęcia wychodziły nawet lepiej niż te zrobione iPhone’em 

6. Gdybym z jakiegoś powodu nie mogła używać smartfona firmy Apple i używałabym S6, to na-

wet do Androida bym się przyzwyczaiła. Tym bardziej, że oba systemy są dobre. iOS jest bardziej 

intuicyjny i zamknięty, dzięki czemu pracuje lepiej. Android jako system otwarty musi być dosto-

sowany do mnóstwa różnych urządzeń, a każde z nich ma zupełnie inną specyfikację technicz-

ną, przez co na jednych smartfonach będzie sprawował się dobrze, na innych trochę gorzej, a na 

jeszcze innych nie da się go w ogóle używać. Jeśli jednak kupujemy flagowca typu Samsung Ga-

laxy S6/S6 edge, HTC One M9 czy też LG G4, to nie powinniśmy mieć problemów z płynnością 

działania systemu oraz jego aktualizacjami. O ile znajdziemy w nich taką funkcję, która nas za-

chwyci i okaże się niezbędna, to do używania innego systemu niż iOS szybko się przyzwyczaimy. 

Oczywiście nie zmuszam nikogo do wymiany iPhone’a na telefon z Androidem! Tym bardziej, że 

sama raczej pozostanę przy urządzeniach z iOS na długo.

Android - nie taki straszny, jak go malują

iPatrycjaR

https://twitter.com/iPatrycjaR
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NEXUS 6 
TOWARZYSZ PODRÓŻY

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nexus 6 – towarzysz podróży

Niektórzy z Was czytali w przedostatnim numerze iMagazine o mojej wycieczce do Maroka. 

Niektórzy z Was wiedzą, że jednym z moich towarzyszy podróży był Nexus 6, który dzielnie 

sekundował iPhone’owi 6 Plus. Chciałem go poznać w sytuacji innej od typowego użytkowania 

w domu, w biurze czy „na mieście”, zobaczyć jak się sprawuje Google Now w obcym kraju 

oraz czy rozmiar tego telefonu jest tak absurdalny, jak pamiętam. Nie znajdziecie w dalszej 

części specyfikacji technicznej oraz wielu cyferek. Zamiast tego postaram się opowiedzieć, jak 

spędziłem swój miesiąc z Nexusem. Z góry ostrzegam, żebyście nie przejmowali się zbytnio 

moim marudzeniem na pierwsze trzy tematy, które poruszam – potem jest już tylko ciekawiej.
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Ekran i rozmiar
Nexus 6, pomimo 6-calowego ekranu, jest z pozoru niewiele większy od iPhone’a 6 Plus – mi-

limetr wyższy, 5 milimetrów szerszy oraz 3 milimetry grubszy. Różnica w wadze wynosi 12 gra-

mów i jest pomijalna, szerokość i grubość ma znaczenie. Oba smartfony niełatwo używać 

jedną ręką, ale szerokość i grubość Nexusa dodatkowo to utrudnia. Po tygodniu już jednak cał-

kiem sprawnie nim operowałem, chociaż jestem zwolennikiem znacznie mniejszych urządzeń.

Sam ekran niestety jest wyraźnie gorszy nie tylko od 6 Plusa, ale niestety (i przede wszystkim) 

od swojego poprzednika, czyli Nexusa 5 – wiele serwisów już zdążyło przeprowadzić pod tym 

kątem specjalistyczne testy. Ma mniejszą jasność, gorszą kalibrację kolorów i żadna z zalet ekra-

nów typu AMOLED nie jest w stanie tego nadrobić. Szkoda, bo Nexus 5 pokazał, że można te 

kwestie dopracować niemalże perfekcyjnie, a tymczasem smuci mnie, gdy nowszy produkt ma 

gorsze wyniki w testach.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że 99% użytkowników w ogóle tego nie zauważy. Ko-

lory są kontrastowe i przesycone, a to przyciąga wzrok i, jak pokazują ostatnie lata, jest wysoce 

cenione przez wielu. Szkoda, bo nie tędy droga.

Aparat
Niestety i tutaj nie mam dobrych wieści. Aparat jest wystarczający, ale nie dorównuje najnow-

szym konstrukcjom, takim jak, chociażby iPhone 6 i 6 Plus, LG G4 czy Samsung Galaxy Note 4. 

Nexus 6 – towarzysz podróży
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Głównymi problemami są: długi czas potrzebny na 

złapanie ostrości, opóźnienie po wciśnięciu migaw-

ki oraz wspomniany ekran – zdjęcia na kalibrowa-

nym monitorze wyglądają zgoła inaczej niż pod-

czas kadrowania Nexusem.

Aplikacja do obsługi aparatu również ma kilka iry-

tujących cech. Nie pamięta ostatnio używanego 

trybu i zawsze wraca do robienia zdjęć, a chciał-

bym, żeby pozostała w pozycji „film”. Do tego do-

chodzi jeszcze ilość kroków potrzebna na zmia-

nę trybu oraz czas inicjalizowania się aparatu po 

otwarciu programu.

Podczas kręcenia wideo dochodzi też jeszcze jed-

na niezwykle irytująca cecha, przy której wszystko 

Nexus 6 – towarzysz podróży
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powyższe nie ma znaczenia. Otóż co kilka sekund, 

podczas kręcenia wideo, aparat postanawia po-

nownie sprawdzić ostrość i kończy się to błądze-

niem po skali. Filmy z niego nie nadają się tym sa-

mym do żadnego, nawet półprofesjonalnego, 

zastosowania.

Mam jednak dwie dobre informacje.

Prawdopodobnie można to wszystko poprawić 

samą aplikacją i ewentualnie uaktualnieniem Andro-

ida. Nie rozumiem, dlaczego zespół odpowiedzialny 

jeszcze tego nie zrobił, ale nadzieja umiera ostatnia.

Po drugie, przez cały wyjazd snapchatowałem i pe-

riscope’owałem z Nexusa 6 i ani razu nie widzia-

łem zastrzeżeń co do jakości materiałów, które tam 

wrzucałem. Tym samym podejrzewam, już bodajże 

trzeci raz, że dla większości, żaden z dotychczaso-

wych argumentów nie będzie stanowił problemu.

Bateria
To już ostatnie moje narzekania na Nexusa 6. Choć ma o 10% większą baterię niż iPhone 6 Plus, 

to jego czas pracy podczas całego wyjazdu był średnio o 40–50% krótszy. Testy nie odbywały 

się w kontrolowanych warunkach, ale oba telefony miały włączone automatyczne dostosowy-

wanie jasności ekranu i korzystałem z następujących programów (Nexus/iPhone): Chrome/Sa-

fari, Snapchat, Twitter/Tweetbot, Instagram, Messages/Hangouts, FastMail/Mail i parę innych, 

mniej istotnych. Oczywiście, starałem się wykonywać na obu takie same zadania. Nawet je-

śli nie byłem specjalnie dokładny, to różnica w czasie pracy była druzgocąca. Nie wiem nawet, 

z czego to wynika – czy to kwestia tak dużego ekranu, braku optymalizacji Androida czy cze-

goś innego. Wiem tylko, że na koniec dnia iPhone miał od 30 do 50% baterii, a Nexus 6 –  

10–15%, przy czym ładowałem tego drugiego zawsze do 100% w środku dnia, a iPhone’a nie.

Drogi Google’u
Drogi Google’u, zanim przejdę do opisywania moich dalszych subiektywnych wrażeń, to 

chciałem Was poprosić o skupienie się na optymalizacji i dopracowaniu do perfekcji powyż-

Nexus 6 – towarzysz podróży
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szych trzech kwestii – dla wielu osób są niezwykle istotne. Daliście radę z ekranem w Nexusie 

5 – był wzorem dla innych producentów – więc wierzę, że dacie radę z aparatem i baterią.

Cała reszta – wcale nie mniej istotna
Nexusa 6 otrzymałem w kolorze granatowym, który nie byłby moim pierwszym wyborem 

– osobiście preferowałbym kolor czarny. Biały niestety też mi nie leży. Do tego mam pro-

blem z dwoma przednimi głośnikami – rowki wokół nich chyba mają zamocowane magne-

sy, które przyciągają brudo-pył z kieszeni jeansów. Hmm… może i biały nie byłby takim złym 

wyborem…

ALE!

Pomimo tych wszystkich wad, polubiliśmy się z Ne-

xusem. Niewątpliwie pomógł w tym czysty Andro-

id oraz fakt, że przestałem korzystać z Gmaila 

 – FastMail ma znakomitą aplikację na platformę 

Google’a. Niestety nie potrafię wyraźnie przekazać 

Wam, co spowodowało, że wpadliśmy sobie w oko, 

ale mogę powiedzieć, że działał płynnie, Google 

Now podpowiadało ciekawe rzeczy w odpowied-

nich momentach, a historia z taksówkarzem była 

wyjątkowa…

Choć ma o 10% większą baterię niż 
iPhone 6 Plus, to jego czas pracy 
podczas całego wyjazdu był średnio 
o 40–50% krótszy.Pomimo tych 
wszystkich wad, polubiliśmy się 
z Nexusem.

Nexus 6 – towarzysz podróży
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Rozmawiamy po arabsku przez Nexusa
Mój arabski jest słaby – potrafię się nim posługiwać w bardzo ograniczonym zakresie – i nie-

stety nie pomógł mi z gadatliwym taksówkarzem w Casablance. Problem w tym, że on nie 

mówił po arabsku, ale w jakimś lokalnym dialekcie. Zainstalowałem więc szybko iTranslate  

Voice (Google Play/App Store) i na migi wytłumaczyłem, o co chodzi. Gdy Ahmed usły-

szał, że telefon tłumaczy jego co trzecie słowo na angielski w czasie prawie rzeczywistym, to 

o mało co nie spowodował wypadku. Wyraz jego twarzy był bezcenny, a uśmiech sprawiał, że 

przypominał chłopca, który dostał swojego pierwszego matchboksa. Gadał więc jeszcze szyb-

ciej i jeszcze mniej wyraźnie – musiałem go troszeczkę uspokoić. Dogadaliśmy się. Na Saharze 

jest pustynia i piasek, i to stamtąd przywiało wysokie temperatury; Fez jest piękny, a do Marra-

keszu lepiej nie jedźmy, bo się ugotujemy. Podróż trwała jakieś 20 minut, ale emocje jej towa-

rzyszące pozostaną z nami na zawsze.

Summa summarum
Być może to emocje, które wywołał u wspomnianego taksówkarza, spowodowały, że ciepło 

o nim myślę. A może po prostu fakt, że korzystałem z niego codziennie w wielu nietypowych 

sytuacjach – z Map, Google Now i paru pomocniczych aplikacji. Miałem też na nim darmowe-

go Twittera, bo Maroc Telecom nie zliczał twitterowych danych do limitu na karcie SIM. Czasa-

mi siostra wykorzystywała w nim funkcję hotspota…

Pomimo wszystkich jego wad, lubiłem z niego korzystać. Spisał się znacznie lepiej, niż się spo-

dziewałem. Spróbujcie zresztą sami. Może i Wam przypadnie do gustu?

morid1n

Nexus 6 – towarzysz podróży

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonicomobile.itranslatevoiceandroid
https://itunes.apple.com/pl/app/itranslate-voice-translator/id522626820?mt=8
http://www.twitter.com/morid1n


ANDROID TV 
NAJLEPSZE WCIELENIE ZIELONEGO ROBOTA

PAWEŁ OKOPIEŃ

Tego lata do telewizorów zawitał Android. Google wreszcie zdecydowało się na podbój 

salonów i robi to we własnym specyficznym stylu. Telewizory Sony i Philipsa doczekały 

się Android TV – systemu, który zmienia świat smart TV, a Zielony Robot wydaje się 

znacznie ciekawszy na dużym ekranie niż w wersji mobilnej.
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Google o dostęp do dużego pokoju walczyło dość długo. Już w 2010 roku pojawiły się 

pierwsze set-top boksy bazujące na Google TV. Revue, wypuszczony przez Logitech, oka-

zał się poważną wpadką. Później, w 2013 roku, pojawił się Chromecast – mały „HDMI don-

gle” za 35 dolarów. Cieszy się popularnością, choć użytkownicy Apple TV i funkcji AirPlay 

nie byli i nie będą nim zainteresowani. Gigant z Mountain View miał jednak zawsze wyż-

sze aspiracje. Plan podbicia dużego pokoju ujawnił w czerwcu 2014 roku, podczas Google 

I/O. Wtedy to poznaliśmy Android TV. W listopadzie zaś tego samego roku, w ograniczonej 

dystrybucji zadebiutował Nexus Player, czyli przystawka z tym właśnie systemem. Prawdzi-

wa premiera Android TV odbyła się dopiero w czerwcu 2015 roku, kiedy do sklepów wpro-

wadzono wyposażone w niego telewizory.

Android TV znajdziemy dzisiaj w kosztującym 

mniej niż 2000 złotych Philipsie 40PFH5500, 

w średnich modelach Sony Bravia W8 oraz w to-

powych telewizorach 4K, jak Sony X9005C czy 

X93C. Nowe smart telewizory Philipsa i Sony dzia-

łają właśnie na Androidzie, w przyszłym roku do-

łączy do nich Sharp oraz Grundig i zapewne jesz-

Android TV – najlepsze wcielenie Zielonego Robota

Stabilność Android TV nawet na 
topowych modelach pozostawia 
wiele do życzenia.
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cze kilka innych, mniej rozpoznawalnych marek. 

Liderzy rynku rozwijają jednak własne platformy: 

Samsung system Tizen, Lg – WebOS, a Panaso-

nic Firefox OS. Dlatego popularyzacja Androida 

na dużym ekranie, a tym samym dedykowanych 

aplikacji, nie będzie łatwym zadaniem.

Zadanie to jest utrudnione także ze względu na 

to, że Android TV dał się na początku poznać z naj-

gorszej strony. Telewizory z systemem Google’a  

debiutują rok po pierwszych zapowiedziach i pół 

roku po targach CES w Las Vegas, gdzie zapre-

zentowano konkretne modele. Zwykle telewi-

zory Sony trafiają do sklepów w połowie mar-

ca, w tym roku musieliśmy na nie czekać aż do 

czerwca. Stabilność Android TV nawet na topo-

wych modelach pozostawia wiele do życzenia; 

system jest nieustannie aktualizowany (łatanie 

błędów). W menu konfiguracyjnym testowane-

go przez nas modelu X90C zabrakło opcji wyszu-

kiwania sieci, trzeba było ją dodać ręcznie. Takich 

„kwiatków” jest znacznie więcej.

Android TV – najlepsze wcielenie Zielonego Robota
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Ostatecznie jednak Android TV jest systemem 

skrojonym pod telewizory. Mamy do czynienia 

z interfejsem wygodnym w używaniu na dużym 

ekranie i nawigacji po nim, także za pomocą kla-

sycznego pilota. Wszystko, czego potrzebuje-

my, znalazło się na ekranie startowym, który mo-

żemy wywołać w dowolnym momencie. U góry 

znajdziemy rekomendacje programów z tele-

wizji, YouTube’a czy serwisów VOD, nieco niżej 

umiejscowiono aplikacje polecane przez produ-

centa, pod nimi wszystkie aplikacje i usługi, a na 

samym dole ustawienia i pozostałe funkcje. Jest 

to logiczne i czytelne. 

Android TV to także Google Play, czyli wypo-

życzalnia filmów oraz sklep z aplikacjami i gra-

mi. Programy pojawiają się w sklepie, o ile są do-

stosowane do telewizora; nie znajdziemy więc 

w Google Play wszystkich aplikacji znanych 

z systemu Android. Możemy pobrać odtwarza-

cze multimedialne, skorzystać z serwisów infor-

macyjnych, wybranych serwisów VOD oraz za-

grać w gry. To właśnie one są prawdziwą siłą 

Android TV. W Google Play znalazł się specjalny 

podział na tytuły, w które zagramy za pomocą 

pilota, oraz takie, do których wymagane będzie 

podpięcie pada. Do naszego telewizora możemy 

podłączyć praktycznie dowolnego pada, a na-

wet kilka na raz – do wieloosobowej rozgryw-

ki. Do wyboru mamy liczne tytuły, a modele ze 

średniej i wyższej półki pozwalają na rozkoszowanie się grafiką 3D. To dobra alternatywa 

dla konsoli do gier, zwłaszcza w przypadku okazjonalnych graczy. Gry na Android TV są 

zresztą coraz bardziej zaawansowane, a ich ceny atrakcyjne. 

System Android TV to także castowanie (strumieniowanie), czyli funkcja znana z Chrome- 

casta. Możemy przesłać film z YouTube’a, wybierając przeznaczony do tego przycisk w apli-

Android TV – najlepsze wcielenie Zielonego Robota

To dobra alternatywa dla konsoli 
do gier, zwłaszcza w przypadku 
okazjonalnych graczy.
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kacji na iOS czy w przeglądarce komputerowej, możemy to samo zrobić w innych aplika-

cjach wideo, w których ta funkcja jest dostępna. Wreszcie, castowanie pozwala na prze-

syłanie całych stron z Chrome’a, choć samej przeglądarki Google’a w Android TV nie 

znajdziemy. Możliwe jest za to wyszukiwanie głosowe, jeśli pilot ma wbudowany mikrofon, 

a na ekranie telewizora pojawiają się też karty takie, jak znane z Google Now.

Android TV to w tej chwili platforma smart TV o największym potencjale na rynku. Dewe-

loperzy mogą szybko tworzyć przeznaczone dla niej aplikacje, jak również dostosowywać 

znane już z tabletów i smartfonów. Dalsze plany może jednak pokrzyżować samo Google, 

nie wspierając i nie rozwijając odpowiednio szybko Android TV. System nie trafił do najpo-

pularniejszych marek telewizorów. Tylko Philips ma w tej chwili stabilną i pewną sytuację 

dzięki mariażowi z TPV. Los telewizorów Sony Bravia jest niepewny, Sharp w Europie dopie-

ro rusza po zmianie właściciela. Rozkwit Android TV może przyjść bardzo szybko. Wystar-

czy, że nowe Apple TV zyska dostęp do AppStore. Nowe urządzenia z Cupertino zawsze 

bowiem mobilizowały konkurencję i pobudzały rynek. Smart TV na to czeka.

paweloko

Android TV – najlepsze wcielenie Zielonego Robota

https://twitter.com/paweloko
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KINDLE VOYAGE 
– RECENZJA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Kindle Voyage – recenzja

Kolejne urządzenie do kompletu? Czytnik specjalnie do książek? Po co mi coś takiego, 

skoro mam już iPhone’a, iPada oraz komputer? Już spieszę wytłumaczyć…



Mój pierwszy Kindle (tzw. Classic 4)
Moja historia z Kindle zaczęła się od modelu, który bodajże nazywany jest Classic 4. Zaopatrzy-

łem się w wersję z reklamami, która oficjalnie nie jest dostępna na polskim rynku. Dlaczego? 

Bo była tańsza. Bo nie byłem pewien, czy się do niego przekonam. Bo reklamy pojawiają się 

tylko na wyłączonym ekranie oraz na naszej półce książek, a nie w trakcie czytania.

Używałem go długo, obok iPada i iPhone’a, na których niewiele czytałem. A przynajmniej do-

póki nie pojawił się iPad mini, który spowodował, że zacząłem powiększać swoją bibliotekę 

w iBooks. iPad miał jednak trzy mankamenty. Po pierwsze, trudno się czytało w słońcu. Po dru-

gie, trzeba go ładować raz na dwa dni. Po trzecie, szkoda mi było go brać na plażę czy basen.

Mój pierwszy Kindle był na tyle tani, że nie zastanawiałem się, czy go brać ze sobą, czy nie – po 

prostu wrzucałem go do pokrowca, a pokrowiec do torby. Gdybym go utopił lub zniszczył, to 

nie płakałbym specjalnie za nim. Jak się później okazało, nie płakałem…

Aha – wkrótce po tym, jak go kupiłem, pojawił się model Paperwhite.

Mój drugi Kindle – Paperwhite
Niestety Kindle przypadł również do gustu mojej drugiej połowie. Na tyle, że nie miałem do 

niego dostępu wtedy, kiedy chciałem. Kupiliśmy więc Paperwhite’a, dosyć późno po jego pre-

mierze. Podświetlany ekran był daleki od ideału, ale wieczorem nie musiałem zapalać lampki, 

aby wygodnie czytać.
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Jak się okazało, ta cecha była szczególnie istot-

na w Indiach, gdy wypoczywaliśmy na Goa. Mieli-

śmy domek na plaży, z ogromnym łóżkiem (praw-

dopodobnie około 2,5 x 2,5 metra) oraz lampkami 

nocnymi obok niego. Rzecz w tym, że gdy robiło 

się ciemno, to wchodziliśmy pod moskitierę, któ-

ra chroniła od latających i bzykających krwiopijców. 

To była przeszkoda, która znacząco utrudniała wy-

łączanie lampek nocnych, więc z lenistwa robiliśmy 

to przed wejściem do łóżka. Siłą rzeczy, ja mogłem 

nadal czytać, a Iwona niekoniecznie. Kończyło się 

więc na tym, że żadne z nas nie czytało. Dlaczego? 

Domyślcie się sami.

Choć Paperwhite kosztował dwukrotnie więcej niż 

mój pierwszy Kindle, to wart był tej ceny – jak wi-

działem ludzi z zewnętrznymi lampkami przycze-

Kindle Voyage – recenzja
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pianymi do czytnika, to śmiać mi się chciało. To jak 

jechać kabrioletem na deszczu z otwartym dachem 

i parasolką…

Prawie zapomniałem – wkrótce po kupnie Paper-

white, na rynek trafił jego następca, czyli   

Paperwhite 2. Logiczne.

Niestety, oba nasze Kindle trafiły do rąk osób trzecich kilka miesięcy temu, gdy byliśmy 

w Maroko…

Kindle Voyage
Zdecydowaliśmy się na najnowszy i najdroższy model Kindle Voyage, zamiast jego poprzed-

nika – ten ostatni miał premierę pod koniec 2014 roku. Po pierwsze, nie chcieliśmy kupować 

dwuletniego Paperwhite 2, a po drugie – Voyage kusił nas kilkoma cechami. Jako topowy mo-

del, dwukrotnie droższy od „zwykłego Kindle’a”, liczyłem na to, że dłużej będzie wspierany 

przez producenta. Przed paroma dniami otrzymał update – dodano wsparcie dla „zaawanso-

wanej typografii” oraz wprowadzono nowy font: „Bookerly”, który już stał się moim ulubień-

cem. Po drugie, ma wbudowany czujnik światła, dzięki czemu automatycznie dostosowuje 

jasność do panujących warunków. Ręczne ustawianie niesamowicie irytowało mnie w Paper-

white. Niestety ma ogromną wadę – jeśli coś mu się stanie, to będę za nim płakał, i to mimo to, 

że zdecydowaliśmy się na wersję z reklamami.

Ekran
Voyage ma nowy rodzaj ekranu – E Ink Carta HD – o rozdzielczości 1430 x 1080 pikseli (inne 

źródła piszą o 1448 x 1072) przy 6”, co w przeliczeniu daje nam 300 ppi. Oznacza to, że nie wi-

dać pikseli na ekranie – nazwijmy to odpowiednikiem Retiny. Całość jest ponadto przykryta 

szkłem, które wcale nie wygląda na szkło. Jest w każdym razie gładkie i przyjemne w dotyku. 

Wiele osób preferuje bardziej szorstki ekran Paperwhite, ale nowe rozwiązanie zdecydowa-

nie przypadło mi do gustu. Największa zmiana jest jednak wizualna – ekran jest równy z ramką 

jak w iPadzie, a nie zagłębiony o milimetr jak 8-calowy ekran TFT w Compaq Contura z lat 90. 

ubiegłego wieku.

Regulacja jasności ekranu, przynajmniej w naszych egzemplarzach, działa wzorowo. Płynnie 

i niezauważalnie zmienia jasność, zupełnie jak w iPadach i przeciwnie do mojego HTC, który 

skacze z jasnością jak… no, wiecie jak kto i w którym sklepie. Brak tej funkcji tak mnie irytował 

Po pierwsze, trudno się czytało 
w słońcu. Po drugie, trzeba go ładować 
raz na dwa dni. Po trzecie, szkoda mi 
było go brać na plażę czy basen.
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w Paperwhite, że warto dopłacić do Voyage tylko za nią. Działanie tej funkcji nie jest jednak tak 

proste, jak „rozjaśnij ekran, bo jest ciemno”.

Załóżmy, że czytamy Kindle przy zapalonej lampce, gdy na dworze jest już ciemno – po jej zga-

szeniu ekran najpierw odpowiednio się ściemni, ale nie na tyle, żeby różnica jasności była nie-

przyjemnie nagła. Później rozpocznie powolne i stopniowe ściemnianie ekranu, które trwa 

wiele minut, aby nasze oczy stopniowo się przyzwyczajały do coraz mniejszej ilości światła, 

a jednocześnie tak, by tego nie odczuły w żaden sposób. Dla porównania, jeśli włączylibyśmy 

Kindle w ciemnym pokoju, to ekran byłby znacznie ciemniejszy, ponieważ zakładałby, że źreni-

ce mamy już wyraźnie bardziej rozwarte. Niby szczegół, a robi sporą różnicę.

Bateria
Ładuję go nie częściej niż raz na dwa tygodnie. Zastrze-

żeń brak.

PagePress
Okazuje się, że na świecie są osoby, które lubią fizycz-

ne przyciski do „przerzucania kartek” na swoich Kindle, 

Gdybym go utopił lub zniszczył, 
to nie płakałbym specjalnie za 
nim. Jak się później okazało, nie 
płakałem…

Kindle Voyage – recenzja



   /   SPRZĘT   /   149

oraz osoby, które preferują robić swipe na ekranie (lub jednorazowym dotknięciem). Należę 

do tej pierwszej grupy i bardzo ceniłem sobie krawędziowe przełączniki w Kindle 4. Niestety te 

zniknęły w Paperwhite, co oczywiście wywołało burzę wśród ich bardziej zagorzałych fanów. 

Ja się po prostu dostosowałem. Rozumiem, że brak ruchomych elementów poprawia bezawa-

ryjność i umożliwia stworzenie cieńszego urządzenia, a to też pożądane cechy.

Voyage otrzymał hybrydę, łączącą fizyczne przyciski z czymś na wzór Apple’owego Force  

Touch – nazywają to PagePress. Jeśli ściśniemy krawędź urządzenia w miejscu oznaczonym 

pionowym cienkim paskiem, to przerzucimy stronę do przodu, a jeśli na kółku powyżej, to się 

cofniemy. Wykonanie funkcji dodatkowo potwierdzone jest przez haptic feedback – siłę wi-

bracji możemy regulować w opcjach. Przyzwyczajenie się do tego zajęło mi kilka godzin i już 

nie przerzucam stron w inny sposób. Iwona, dla kontrastu, preferuje pacać paluchem w ekran 

i nie ma najmniejszego zamiaru korzystać z PagePress – dobrze, że znowu mamy wybór.

Wymiary zewnętrzne, waga i wykonanie
Kindle Voyage jest sporo cieńszy niż Paperwhite, a przy okazji nieznacznie lżejszy. Zrzucił 25 

gramów względem Paperwhite i jest cieńszy o półtora milimetra. Stał się też niższy o 7 mi-

limetrów oraz węższy o 2 milimetry. To niedużo, ale jak trafnie ujęła to Iwona: „Różnica jest 

ogromna!”.

Jakość obudowy jest wyraźnie lepsza w dotyku. Dla wielu osób nie ma to większego znaczenia, 

ale osobiście preferuję dotykać miłych materiałów. Plecy niestety nadal zbierają odciski palców 

tak, że żaden przestępca nie zdecydowałby się na jego kupno, a błyszczący element na ich gó-

rze jest po prostu brzydki. Na szczęście rzadko na niego patrzymy.

Software
Ostatnia duża zmiana nastąpiła przed paroma dniami – o wprowadzeniu fontu Bookerly 

oraz zmian w typografii już wspomniałem wcześniej. Poza tym niewiele się zmieniło przez 

ostatnie lata – system jest prosty 

i stosunkowo intuicyjny. Mamy 

też możliwość zablokowania 

ekranu PIN-em. Nie korzystam 

z tego, bo to za bardzo dener-

wuje i prawdopodobnie będę 

żałował, jeśli go kiedyś zgubię 

(idę odpukać w niemalowane).

Voyage to prawdopodobnie pod 
każdym względem najlepszy czytnik na 
rynku, ale jednocześnie Amazon może 
jeszcze bardzo dużo poprawić.

Kindle Voyage – recenzja
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Na koniec
Oczywiście zaraz po kupnie naszych Kindle Voyage, Amazon wydał trzecią generację Paper-

white. Charakteryzuje się nadal zagłębionym ekranem, ale już w nowej technologii E Ink Carta 

HD i w rozdzielczości dorównującej Voyage. Nie ma czujnika światła. Jest oczywiście znacznie 

tańszy, ale nie żałujemy wyboru.

Voyage to prawdopodobnie pod każdym względem najlepszy czytnik na rynku, ale jednocze-

śnie Amazon może jeszcze bardzo dużo poprawić. iBooks i jego typografia na iPadzie jest tak 

przyjemna dla oczu, że zawsze mi łzawią przy bezpośrednim porównaniu. Nadzieję daje funk-

cja „Enhanced Typesetting” – jeszcze nie mam żadnej książki z nią, więc może wkrótce będę 

mógł to ocenić (dodam, że trzeba na nowo pobrać książkę, aby poprawiona typografia zaczęła 

działać – jest częścią książek).

Zatem podsumowując już ostatecznie… Tak, warto mieć niezależny czytnik. Tak, warto kupić 

Voyage, ale jeśli szkoda Wam pieniędzy, to powinniście być też zadowoleni z Paperwhite. Nie, 

nie kupujcie dzisiaj czytnika bez podświetlania ekranu.

A teraz wracam do czytania, bo trylogia „Mistborn” Brandona Sandersona tak mnie wciągnęła, 

że nie mogę się od niej oderwać.

Kindle Voyage – recenzja

http://www.twitter.com/morid1n
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Ta aplikacja może stać się prawdziwym kinem „ileś tam D” 

w Twoim iPhonie. Za pomocą animacji 2D, 3D i widoku 360 stopni, 

aplikacja może wyświetlać różne historie. My jesteśmy w ich 

środku, możemy się obracać, oglądać sceny z różnej perspektywy, 

miejsca i nawet trochę poczuć się uczestnikami wydarzeń. Na 

razie niestety nie ma zbyt wielu opowiadań do pobrania, ale już 

dostępne są naprawdę dobre. Aż dziwne, że o Google Spotlight 

Stories jest dość „cicho”. To jedna z ciekawszych aplikacji, które 

ostatnio widziałem i czekam na kolejne filmy. 

Cena: 0,00 Euro          Pobierz

GOOGLE SPOTLIGHT STORIES

Nie jest to nowa aplikacja, ale dostała niedawno nowe 

funkcjonalności. Potrafi przetłumaczyć dowolny napis widziany 

w obiektywie aparatu – anglojęzyczną treść tablicy informacyjnej, 

znaku ulicznego, listę zakupów. Co więcej, tłumaczenia nie wymagają 

dostępu do sieci, a pakiet tłumaczeń możemy pobrać sobie przed 

wyjazdem za granicę. Aktualnie Google Translate obsługuje już 26 

języków, w tym oczywiście polski. Wszystko się dzieje w rozszerzonej 

rzeczywistości, czyli przetłumaczony tekst widzimy w tym samym 

miejscu, co oryginalną treść. 

Cena: 0,00 Euro          Pobierz

GOOGLE TRANSLATE

https://itunes.apple.com/pl/app/google-spotlight-stories/id974739483?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/google-translate/id414706506?l=pl&mt=8at=11lHMT
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Dzięki tej aplikacji będziemy mogli sprawnie namierzyć naszych 

bliskich. Może to być dziecko, starsza osoba czy nasz partner 

– oczywiście muszą uprzednio wyrazić zgodę. Aplikacja oparta 

jest na systemie lokalizacyjnym GPS, GSM oraz Wi-Fi. Dzięki temu 

będziemy mogli określić, gdzie jest dana osoba nawet wtedy, 

kiedy nie będzie miała zasięgu telefonu lub znajdzie się w miejscu, 

gdzie nie działa GPS – zależy od tego, jakie ma urządzenie. 

Namierzanie po sygnale GSM działa przy wsparciu wszystkich 

operatorów komórkowych w Polsce i jest dodatkowo płatne. 

Cena: 0,00 Euro           Pobierz

BEZPIECZNA RODZINA

Gry i programy z App Store

ING to kolejny bank w Polsce, który stara się wspierać najnowsze 

technologie Apple. Ich aplikacja dla biznesu działa na Apple Watch, 

a aplikacja dla klientów prywatnych uzyskała właśnie wsparcie dla 

TouchID. Teraz już nie musimy wpisywać haseł i nazwy użytkownika, 

wystarczy przyłożyć palec do przycisku HOME. Sama aplikacja jest 

jedną z prostszych i najlepiej zaprojektowanych aplikacji bankowych 

na urządzenia mobilne, jaką widziałem. Większość operacji można 

wykonać w kilku prostych krokach, za pomocą dużych przycisków. 

Aż chce się zmienić bank na ING. 

Cena: 0,00 Euro           Pobierz

INGMOBILE

norbertcala

https://itunes.apple.com/pl/app/bezpieczna-rodzina/id433142827?l=pl&mt=8at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/ingmobile/id489485389?l=pl&mt=8at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala
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Na rynku można znaleźć wiele różnych tabletów, w tym kilka modeli, które sprawują się 

znacznie lepiej przy rysowaniu ze względu na technologię, w którą wyposażony jest sam 

ekran. iPad tego nie ma, ale mimo tego braku tworzy się na nim obrazy, które zachwycają 

swoim kunsztem. Prawdopodobnie przyczynia się do tego fakt, że z rysunkiem mam mniej 

więcej tyle wspólnego co Ku Klux Klan z tolerancją, ale mimo to zmierzę się z tym tematem. 

Wszystko też może się wkrótce zmienić wobec nadchodzącego iPada z 12,9’’ ekranem, do 

którego w komplecie będzie piórko skonstruowane przez Apple (lub jako płatne akcesorium, 

znając tę firmę).

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

DO RYSOWANIA
WHAT IS iPAD?
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Jak zacząć?
Najłatwiej od iPada i własnego palca! Jest mnóstwo aplikacji do rysowania i nie spo-

sób je wszystkie wymienić, warto więc po prostu przejrzeć App Store. Osobiście po-

lecam zacząć od Paper by FiftyThree – jest prosta i intuicyjna z paroma fajnymi narzę-

dziami. Jeśli będziecie twierdzili, że „się nie da” to polecam obejrzeć ten film – fakt, 

że zajęło to Kyle’owi Lambertowi ponad 200 godzin, ale efekt jest zdumiewający.

A co dalej?
Jeśli jednak koniecznie chcecie rysik do iPada, to wybór jest na szczęście ogromny. Są 

lepsze i gorsze, pasywne i aktywne, wspierane i niewspierane przez aplikacje. W dal-

szej części znajdziecie kilka wybranych modeli wartych Waszej uwagi.

Aplikacje

Adobe Illustrator Draw/Illustrator Line/Photoshop Sketch
Adobe Illustrator Draw/Illustrator Line/Photoshop Sketch – Adobe ma bogatą kolek-

cję programów na iPada (oraz na iPhone’a), które charakteryzują się tym, że można je 

eksportować do Adobe CC na Windows i OS X jako płaskie lub .psd z warstwami (zale-

ży od programu). Draw skupia się na odręcznych wektorach, a Line na rysunkach geo-

metrycznych; Sketch to z kolei program nastawiony przede wszystkim na szkicowanie. 

Adobe również sprzedaje swój własny hardware wspierający te programy.

ArtStudio
ArtStudio – to jedna z pierwszych aplikacji tego typu dostępna w App Store, stworzo-

na przez Sylwestra Łosia z Łodzi. Ma taką mnogość opcji i możliwości, że nie dałoby się 

ich tutaj wszystkich wymienić, ale to bardzo ciekawy początek przygody.

Autodesk Sketchbook Ink/Sketchbook
Autodesk Sketchbook Ink/Sketchbook – dwie interesujące propozycje od Autodeska 

na iPada, z czego pierwsza działa na nowszym silniku pozwalającym eksportować gra-

fiki do 100 megapikseli. Jeśli macie „duże potrzeby”, to przetestujcie Sketchbook Ink.

Bamboo Paper 

Bamboo Paper – Wacom, firma dotychczas zajmująca się głównie hardware’em, stwo-

rzyła własny program do robienia notatek. Odręczne rysowanie jest wspierane przez 

solidny silnik oparty o wektory, dzięki czemu prace nie tracą na jakości, nawet przy du-

Do rysowania - What is iPad?

https://www.youtube.com/watch?v=uEdRLlqdgA4
https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-illustrator-draw-scalable/id911156590?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-illustrator-line/id855475913?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644?l=en&mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/artstudio-for-ipad-draw-paint/id364017607?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/sketchbook-ink/id526422908?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/autodesk-sketchbook/id883738213?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/bamboo-paper-notebook/id443131313?mt=8&at=11lHMT
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żych zbliżeniach. Umożliwia też wstawianie zdjęć i nawet robienia na nich notatek oraz 

dostarcza sześć różnych narzędzi do pisania, szkicowania, kolorowania i tym podobne.

Inkist
Inkist – kolejny program do rysowania z ogromnymi możliwościami. Wspiera rysiki ta-

kie jak Wacom Intuos Creative Stylus, Adonit Jot Pro, Pogo Connect i Hex3 JaJa, dzię-

ki czemu odrzuca dotknięcia ekranu rękoma, gdy – na przykład – oprzemy je o ekran. 

Umożliwia też eksport do plików .psd (z pewnymi ograniczeniami).

Inspire Pro
Inspire Pro – ten program stworzony do rysowania, malowania i szkicowania jest opar-

ty o silnik Sorcery bazujący na OpenGL. Dostosowano go, by w pełni wykorzystał moż-

liwości GPU w iPadach, w szczególności w modelach 64-bitowych. Daje dostęp do 70 

pędzli, a w ich wbudowanym sklepie można dokupić kolejnych 60.

Layers
Layers – główną cechą tego programu jest silnie rozbudowane zarządzanie warstwa-

mi oraz możliwości z tym związane. Wspiera również pliki .psd. Ciekawą funkcją jest 

możliwość obejrzenia filmu pokazującego, jak powstawał nasz rysunek, krok po kroku.

Loop
Loop – ten program służy do tworzenia odręcznie rysowanych animacji i jest przezna-

czony raczej dla początkujących użytkowników, którzy mają ochotę się pobawić, ale 

nie wątpię, że bardziej doświadczeni rysownicy będą umieli uzyskać coś wyjątkowego 

z jego pomocą. 

Paper by FiftyThree
Paper by FiftyThree – jedna z moich ulubionych aplikacji na iPada (wkrótce na iPhone’a!), 

umożliwiająca rysowanie za pomocą wielu różnych narzędzi. Pozwala na tworzenie 

osobnych „notatników” podzielonych tematycznie lub w inny sposób, wraz z możliwo-

ścią zmiany wyglądu ich okładek. Niedawno wprowadzono innowacyjną funkcję roz-

poznawania, gdy rysujemy diagramy Venna oraz ich automatyczne wyrównywanie/

poprawianie, by były bardziej czytelne. Program również wspiera rysik ten samej firmy 

– Pencil – który łączy się po Bluetooth z iPadem.

Do rysowania - What is iPad?

https://itunes.apple.com/pl/app/inkist/id549655954?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/inspire-pro-paint-draw-sketch/id355460798?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/layers/id322043687?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/loop/id622631754?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/paper-by-fiftythree-draw-sketch/id506003812?mt=8&at=11lHMT
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Penultimate
Penultimate – ten notatnik, obecny od wielu lat w App Store, to jedna z cie-

kawszych propozycji dla osób, które chcą tworzyć odręczne notatki i przy 

okazji coś sobie bazgrolić na marginesach. Program jest silnie zintegrowany 

z rysikiem Adonit Jot Script Evernote Edition i dzięki temu pismo wygląda na-

turalnie. Jest też synchronizacja z kontem w Evernote, dokąd szkice przenoszą 

się automatycznie i gdzie są dzielone na odpowiednie kategorie. Jako że pro-

gram tłumaczy odręczne pismo na takie, które rozumieją komputery, istnieje 

możliwość przeszukania notatek.

Procreate
Procreate – reklamuje się jako „najpotężniejszy” cyfrowy program do tworzenia ilu-

stracji w App Store, zoptymalizowany pod 64-bitowe SoC w nowszych iPadach. 

Maksymalny rozmiar płótna wynosi 4096 x 4096 pikseli. W przypadku funkcji „Cof-

nij” w pamięci jest przechowywanych 250 ostatnich kroków. Procreate ma ponad 120 

pędzli, które można modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami i ogromną licz-

bę innych funkcji; nie sposób je tutaj wymienić. Wspomnę jeszcze tylko, że rysunek 

Morgana Freemana, o którym wspomniałem na początku, był stworzony właśnie 

tym narzędziem.

Tayasui Sketches
Tayasui Sketches – ta aplikacja chwali się niesamowitą intuicyjnością i prostotą, osią-

gniętymi dzięki unikalnemu UI. Daje dostęp do sześciu podstawowych narzędzi, 

w tym ołówka, pędzla, markera, oraz umożliwia import naszych zdjęć i dokupienia 

kolejnych narzędzi dzięki IAP. Jest też wsparcie dla wykrywania siły nacisku rysików 

od Wacoma, Hex i Adonit Stylus.

Rysiki

Adobe Ink and Slide
Adobe Ink and Slide – ten zestaw od Adobe skła-

da się z piórka na bazie technologii pomiaru naci-

sku i precyzji Adonit oraz linijki, która umożliwia 

rysowanie dowolnych kształtów. Współpracu-

je tylko z aplikacjami Adobe i wymaga iPada 4 

(i nowszego) lub mini (i nowszego).

Do rysowania - What is iPad?

https://itunes.apple.com/pl/app/penultimate/id354098826?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/procreate-sketch-paint-create./id425073498?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/tayasui-sketches-draw-paint/id641900855?mt=8&at=11lHMT
https://www.adobe.com/products/ink-and-slide.html
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Adonit Jot Touch/Mini/Pro
Adonit Jot Touch/Mini/Pro – firma oferuje dwa ro-

dzaje rysików: aktywne, łączące się po Bluetooth, 

lub pasywne. Jot Touch jest ich sztandarowym 

modelem z tej pierwszej grupy, a Pro i Mini – z dru-

giej, o korzystniejszej cenie. Produkty tej firmy są 

uznawane za jedne z lepszych na rynku.

Cosmonaut
Cosmonaut – grubasek ze StudioNeat – małe-

go startupu znanego z GLIF-a – został stworzo-

ny dla jak najprostszego użycia i zaprojektowany 

tak, by leżał w ręce, jak gruby marker, a nie dłu-

gopis czy ołówek.

Pencil by FiftyThree
Pencil by FiftyThree – przypomina klasyczny ołó-

wek, ale w aplikacji Paper by 53 zyskuje wyjątkowe 

możliwości po połączeniu przez Bluetooth. Nachy-

leniem krawędzi definiuje się grubość rysowanej 

kreski, a odwracając go, można wymazać to, co już 

jest na ekranie (funkcja gumki). Przy okazji odrzuca 

dłoń opieraną o ekran iPada.

Pogo Connect 2
Pogo Connect 2 – to kolejny aktywny rysik o wy-

miennych końcówkach, pozwalających rysować 

wszystko: od cienkich linii do artystycznych mach-

nięć pędzlem. Ma 100 poziomów pomiaru nacisku, 

wspiera Bluetooth 4.0 i również odrzuca dotknięcia 

ekranu dłonią podczas rysowania.

Sensu Artist Brush
Sensu Artist Brush – ten rysik jest wyjątkowy, 

ponieważ łączy w sobie tradycyjne piórko oraz 

najprawdziwszy pędzel. Do jego produkcji wy-

Do rysowania - What is iPad?

http://www.adonit.net/jot/
http://www.studioneat.com/products/cosmonaut
http://www.fiftythree.com/pencil
https://tenonedesign.com/connect.php
http://www.sensubrush.com/about-sensu/
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korzystano specjalne syntetyczne włosie, dzięki któremu ekran iPada potrafi rozpo-

znawać jego dotyk. Wspiera wiele aplikacji, w tym Paper, Procreate, Sketchbook Ink 

i jeszcze więcej innych.

Wacom Bamboo Stylus Solo
Wacom Bamboo Stylus Solo – prosty rysik Wacoma, jeden z pierwszych na rynku, spra-

wuje się bardzo dobrze podczas robienia notatek i nie podda się również przy szkico-

waniu. Jest dostępny w sześciu różnych kolorach, by każdy mógł dobrać odpowiedni 

dla siebie. Naczelny w prezencie sprawił mi różowego.

Wacom Intuos Creative Stylus 2
Wacom Intuos Creative Stylus 2 – bardziej zaawan-

sowana propozycja od Wacoma, pod szyldem „In-

tuos”, wprowadza technologię Bluetooth, odrzuca-

nie dotyku dłoni, wykrywanie aż 2048 poziomów 

nacisku i wsparcie dla praktycznie każdej aplika-

cji do rysowania/szkicowania/notowania dostępnej 

na iPada. Kształtem przypomina piórka do table-

tów Wacom Intuos podłączanych do komputerów.

Jak widać iPad nie jest narzędziem służącym tylko do konsumpcji treści, mimo że 

wiele osób nadal go tak niesłusznie szufladkuje. Jest ograniczony wyłącznie na-

szą wyobraźnią, bo, jak widać po filmie z początku tekstu, otwarty umysł obejdzie 

ograniczenia i nagnie tak możliwości urządzenia, że uzyska to, co innym wydaje 

się niemożliwe.

morid1n

Do rysowania - What is iPad?

http://www.wacom.com/en-us/products/stylus/bamboo-stylus-solo
http://www.wacom.com/en-us/products/stylus/intuos-creative-stylus-2
http://www.twitter.com/morid1n


   /   PROGRAMY   /   161Gallery Doctor

Zapewne każdemu z Was zdarzyło się zapchać pamięć smartfona zdjęciami. W rolce aparatu 

często znajdują się obrazy podobne do siebie, zrobione przypadkowo przez nas samych lub 

kogoś innego, kto miał dostęp do naszego sprzętu (np. dziecko).

GALLERY DOCTOR

PATRYCJA RUDNICKA
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 Gallery Doctor to aplikacja na iOS i Andro-

ida, dzięki której już nie musimy spędzać 

kilku godzin na przeglądaniu całej gale-

rii i usuwaniu pojedynczych zdjęć. Program 

automatycznie rozpoznaje zdjęcia rozma-

zane, ze złym oświetleniem, a także podob-

ne do siebie. Jest to najszybszy sposób na 

uwolnienie cennej pamięci przez automa-

tyczne identyfikowanie niechcianych foto-

grafii, które w dobie coraz lepszych apara-

tów potrafią zająć nawet kilka gigabajtów. 

Aplikacja pracuje w trzech trybach:

• „Bad Photos” – złe zdjęcia,

• „Similar Photos” – podobne zdjęcia,

• „For Review” – zdjęcia do przeglądu/oce-

ny użytkownika.

Po wejściu w opcję „Bad Photos” program 

automatycznie proponuje obrazy do usu-

nięcia. Znajdują się tam fotografie niedo-

świetlone lub prześwietlone, poruszone, 

zamazane, zrobione przypadkowo, np. pod-

czas noszenia telefonu w kieszeni lub dam-

skiej torebce. Od razu też widzimy, ile miej-

sca zyskamy, usuwając sugerowane zdjęcia. 

Opcja ta działa bardzo sprawnie, lecz powo-

duje jeden dość istotny problem: zaznacza 

mianowicie wszystkie zrzuty ekranu, które 

mamy w galerii.

Drugi tryb, „Similar Photos”, wyświetla serię 

podobnych fotografii. Również tu od razu 

widać potencjalnie zaoszczędzone miejsce. 

Zdjęcia można usuwać całymi seriami, poje-

dynczo albo wszystkie naraz.

Gallery Doctor

Jest to najszybszy sposób na 
uwolnienie cennej pamięci przez 
automatyczne identyfikowanie 
niechcianych fotografii, które 
w dobie coraz lepszych aparatów 
potrafią zająć nawet kilka 
gigabajtów.
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„For Review”, trzecia możliwość, pozwala nam na własną ocenę, czy zaproponowane fotki 

mają zostać usunięte, czy nie. Pokazują się tu zdjęcia, które wg Gallery Doctora są słabe i mogą 

nam się nie podobać. Algorytm odpowiedzialny za tę opcję uczy się na podstawie usuwanych 

zdjęć i z każdym uruchomieniem coraz lepiej identyfikuje niechciane obrazy. Wystarczy na wy-

świetlonym zdjęciu przejechać palcem w prawo, by je zachować, lub w lewo, by usunąć. 

Aplikacja jest płatna, jednak działa bardzo sprawnie i dzięki niej jesteśmy w stanie oszczędzić 

sporo miejsca. Producent podaje, że udało mu się uwolnić nawet 32% miejsca na urządze-

niach mobilnych użytkowników korzystających z Gallery Doctor.

Gallery Doctor by Flayvr Media Ltd.

Gallery Doctor

iPatrycjaR

https://appsto.re/pl/xrTp3.i
https://twitter.com/iPatrycjaR
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Profesjonalni rysownicy korzystają z takich narzędzi jak choćby Wacom Cintiq, czyli 

tabletu graficznego ze wbudowanym ekranem. Natomiast osoby zaczynające 

swoją przygodę z rysowaniem lub amatorzy mogą zainteresować się Astropad.

Astropad to zestaw dwóch aplikacji – na iPada i OS X. Jest to dzieło dwóch byłych pra-

cowników Apple – Matt Ronge pracował nad QuickTime, a Giovanni Donelli nad OS X. 

Swoje doświadczenie wykorzystali do utworzenia opisywanej aplikacji.

ASTROPAD

MACIEJ SKRZYPCZAK

https://itunes.apple.com/pl/app/astropad-graphics-tablet/id934510730?mt=8&uo=4&at=11lHMT
http://astropad.com/#modal-tryit
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Astropad na iPadzie łączy się z Makiem na dwa sposoby – przez Wi-Fi lub za pomocą ka-

bla USB i służy do wyświetlania na tablecie fragmentu ekranu z komputera. Obszar robo-

czy można zwiększać i zmniejszać, ale zawsze zachowuje on proporcje wyświetlacza iPa-

da. Choć za pomocą Astropad możemy wykonywać różne operacje na komputerze, to 

jego zastosowanie jest ściśle przeznaczone do aplikacji graficznych. Oczywiście najpopu-

larniejszą z nich jest Adobe Photoshop i to właśnie pod nią skonfigurowane są domyślne 

akcje. Mamy do nich dostęp z ekranu tabletu, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko zmie-

nić rozmiar pędzla, cofnąć/powtórzyć ostatnią akcję albo powiększyć lub oddalić obraz.

Z Astropad możemy korzystać na dwa sposoby. Za pomocą na-

szego naturalnego wskaźnika, czyli palca, choć nie jest to zbyt 

precyzyjne narzędzie do wykonywania takich prac. Jeśli jed-

nak mamy któryś ze wspieranych stylusów, możemy skorzystać 

z drugiego trybu, który z nimi współpracuje. W obecnym nume-

rze iMaga opisałem Wam jeden z nich — Pogo Connect. W po-

łączeniu z Astropad naprawdę potrafią pomóc w pracy z grafiką. 

Oprócz tego, że mogę rysować z uwzględnieniem siły nacisku, 

to prowadzenie kursora za pomocą rysika jest bardzo precyzyj-

ne — to z kolei przydaje się przy zaznaczaniu różnych obiektów. 

Oczywiście 
najpopularniejszą z nich 
jest Adobe Photoshop 
i to właśnie pod nią 
skonfigurowane są 
domyślne akcje.

Astropad
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Dodatkowo na stylusie mogę przypi-

sać działanie przycisku pod dowolny 

skrót klawiszowy. W moim przypad-

ku to cofnięcie poprzedniej akcji. A je-

śli już przy skrótach jesteśmy… Wspo-

minałem wcześniej, że Astropad jest 

domyślnie ustawiony pod Photosho-

pa. Jednak przyciski można dowolnie 

skonfigurować i dostosować nie tylko 

do tej aplikacji, ale i innych.

Choć w App Store jest trochę tańszych 

programów, które są w stanie wyświe-

tlić ekran Maca na iPadzie, to Astropad 

oferuje coś ekstra. Coś, co w zasadzie 

przesądza o jego użyteczności. Chodzi 

mi mianowicie o płynność wyświetlania. 

Nie spotkamy się tutaj z żadnymi laga-

mi, przeskokami itp. Wszystko dzięki za-

stosowaniu autorskiego silnika LIQUID. 

Owszem, przy jakichś większych zmia-

nach na wyświetlaczu pojawia się efekt 

pikselizacji (daje się to szczególnie za-

uważyć, gdy mamy jakieś zaznaczenie 

– wtedy na całej jego długości widać 

piksele, co trochę przeszkadza, choć da 

się z tym żyć), ale samo wyświetlanie 

nie jest przerywane.

Astropad to świetna pozycja, jeśli zaj-

mujecie się grafiką, a nie stać Was na 

taki tablet, jak Wacom Cintiq. No i pod 

warunkiem, że macie wspierany model 

stylusa, bo wtedy ma to sens.

Astropad

Astropad              

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4,5/6

• Wydajność: 4,5/6

Cena: 29,99 EUR (wersja na iPada), 
za darmo (wersja dla OS X) mcskrzypczak

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&at=10lHvd


ANGRY BIRDS 2

Angry Birds wracają, tym razem w części drugiej, która – wedle zapowiedzi firmy Rovio – ma 

być jeszcze lepsza, większa i bardziej „ptasia". Czy naprawdę tak jest?

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Gdy 2009 roku fińska firma Rovio wypuściła na świat pierwszą z serii gier Angry Birds, jej twórcy 

nie mogli chyba przypuszczać, że gra stanie się globalnymi hitem. Była w końcu niezwykle pro-

sta w formie, pozbawiona głębszej fabuły, a nawet sensu. Owszem, otrzymaliśmy sporo humoru, 

całkiem niezłą (jak na te czasy i typ produkcji) grafikę oraz ciekawy pomysł, ale przecież iOS peł-

ne jest tytułów, które mają takie cechy, a jednak mogą tylko marzyć o takiej skali sukcesu jak An-

gry Birds. 

Rovio postanowiło szybko i sprawnie wykorzystać fenomen gry Angry Birds, kolejno serwując jej 

rozmaite kontynuacje. Doczekaliśmy się więc świątecznej odsłony „złych ptaków”, wersji kosmicz-

nej, czy nawet specjalnej serii ze świata „Gwiezdnych wojen”. Pojawia się więc pytanie: czy druga 

część jest pełnoprawną kontynuacją, czy tylko zbiorem nowych poziomów w nowym opakowaniu? 

Muszę przyznać, że do AB 2 podszedłem ze sporą rezerwą. Wprawdzie „jedynka" mi się podobała, 

ale kolejne jej odsłony były nudne jak flaki z olejem – dopiero „Gwiezdne wojny” wciągnęły mnie 

na dłużej, ale tylko dlatego, że jestem fanem tych filmów. Jak więc będzie tym razem? Postanowi-

łem przekonać się o tym, korzystając z dobrodziejstw urlopu i dodatkowego wolnego czasu. 

Większa (!)
Część druga gry na pewno spełnia pierwszą z obietnic – jest większa od pierwowzoru. Na „dzień 

dobry" dostajemy bowiem dostęp do 240 poziomów kampanii, a kolejne mają pojawić się w nie-

odległej przyszłości. Do naszej dyspozycji oddano „arenę" z ograniczoną liczbą ptaków i nieogra-
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niczoną liczbą plansz do przejścia. Zadaniem 

jest dojść tak daleko, jak tylko się jest w stanie, 

żeby pokonać innych graczy i zdobyć „nagro-

dę dnia”.

Lepsza (?)
Gra ma też zdecydowanie lepszą grafikę. 

Moim skromnym i subiektywnym zdaniem jest 

to największa różnica w stosunku do „jedyn-

ki”. Wszystkie ptaki, plansze, jak i inne elemen-

ty graficzne zostały dopracowane z jeszcze 

większą starannością, a całość zdaje się o wie-

le bardziej dynamiczna i energetyzująca. Ma 

to jednak swoją cenę. Po osiągnięciu pozio-

mu 30 dodatkowe „wodotryski" okazały się dla 

mnie nieco męczące, a przy kolejnych próbach 

przejścia tego samego poziomu wręcz dener-

wowały, jedynie opóźniając rozgrywkę. 

Zaryzykuję wręcz stwierdzenie, że każdy, kto przejdzie 

przynajmniej poziom 25, będzie notorycznie korzystał 

z przycisku „fast forward", aby przewinąć nieco i przejść do 

kolejnej planszy/poziomu. 

Zmiany nie kończą się jednak na szacie graficznej. W AB 2  

mamy również do czynienia z zupełnie nowym modelem 

dystrybucji. Jest to mianowicie od tej pory pozycja typu 

„freemium". Ta, z pozoru niewielka zmiana, ma dość spo-

ry wpływ na tryb rozgrywki. Rovio, chcąc zarobić na tytu-

le, musiało wprowadzić kilka ograniczeń. Dlatego też w AB 

2 dostajemy jedynie pięć „żyć" (prób) na przejście danego 

poziomu. Po ich wykorzystaniu trzeba długo odczekać lub 

dokonać mikropłatności, żeby kontynuować rozgrywkę.

Na początku można jeszcze dodatkowo oglądać reklamy, 

promować grę na swoim koncie na Facebooku lub bezpo-

Angry Birds 2



wyimek

wyimek

średnio zapraszać znajomych do rozgrywki – za takie dzia-

łania otrzymuje się dodatkowe „ptaki" czy klejnoty, czy-

li wewnętrzną walutę w grze. Model „społecznościowego 

współzawodnictwa" jest zresztą dość mocno wrośnięty 

w grę i chyba spełnił oczekiwania firmy - AB 2 pobrano bo-

wiem już ponad 30 mln razy.

Choć zdaję sobie sprawę z potęgi takiego modelu bizneso-

wego i zapewne pod tym kątem jest on opłacalny dla fir-

my, to jednak osobiście uważam, że tytuł sporo na nim traci 

(ponownie podkreślam, że jest to subiektywna opinia). 

Bardziej ptasia (?)
W stosunku do pierwowzoru, „dwójka" wnosi jeszcze jedną 

istotną zmianę. Otóż teraz układ każdego poziomu oraz to, 

jakie ptaki otrzymamy do dyspozycji (i w jakiej kolejności), 

jest losowy. Tym samym każdy poziom może okazać się ła-

twiejszy bądź trudniejszy. Ma to niebagatelne znaczenie, 

zwłaszcza przy późniejszych poziomach, gdzie normą jest 

poziom złożony z czterech plansz i ograniczona liczba do-

stępnych „kart" z ptakami, których możemy użyć. 

Ponownie jednak mam wrażenie, że te zabiegi mają na celu 

jedynie skłonienie nas do dokonania kolejnych mikrozaku-

pów wewnątrz gry, dość sztucznie utrudniając rozgrywkę. 

Podsumowując, AB 2 jest na pewno tytułem wartym po-

brania, zwłaszcza że możemy w nie zagrać zupełnie za dar-

mo. Rovio faktycznie udało się ubrać stary pomysł w zupeł-

nie nowe pióra. Nie sposób tego nie docenić i rozumiem, 

dlaczego nowa wersja wściekłych ptaków oznaczona jest 

jako część druga, a nie kolejna odsłona „jedynki”. Nie zmie-

nia to jednak faktu, że mnie AB 2 zwyczajnie znudziło po 

kilku godzinach grania.

Angry Birds 2             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5/6

Plusy i Minusy:
• + świetna grafika

• + sporo nowych pomysłów

• – mimo starań, to wciąż 
odgrzewane kotlety 

Cena: za darmo
Link do sklepu 
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http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://itunes.apple.com/pl/app/angry-birds-2/id880047117?mt=8
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POTWIERDZENIE PRZED 
USUNIĘCIEM I ARCHIWIZACJĄ 
MAILI W IOS

MACIEJ SKRZYPCZAK

Nie ma chyba nic bardziej frustrującego niż omyłkowe usunięcie maila lub jego archiwiza-

cja. Trzeba się potem przekopywać przez różne foldery, żeby odzyskać swoją wiadomość. Aby 

tego uniknąć, warto skorzystać z możliwości potwierdzenia.

Źródło: OS X Daily

Tips&Tricks 

By uruchomić potwierdzanie przed archi-

wizacją i usunięciem, musimy udać się na 

naszym iUrządzeniu do Ustawień, tam od-

naleźć sekcję: Poczta, kontakty i inne i za-

znaczyć opcję: Potwierdzaj usuwanie.

Od tego momentu, gdy będziemy chcie-

li usunąć jakąś wiadomość, po wciśnię-

ciu ikonki kosza pojawi się dodatkowy 

przycisk, którym dopiero potwierdzimy 

chęć usunięcia.

mcskrzypczak

http://osxdaily.com/2015/08/20/enable-ask-before-deleting-archiving-mail-ios/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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JAK WYŁĄCZYĆ SIRI?
MACIEJ SKRZYPCZAK

Spore grono osób nie używa asystenta iOS – Siri – póki nie wspiera naszego języka. W ta-

kim przypadku być może ktoś będzie chciał całkowicie wyłączyć Siri, co jest bardzo łatwe. 

Wystarczy, że uruchomimy Ustawienia, przejdziemy do sekcji Ogólne, tam odnajdziemy 

Siri i w konfiguracji przełączymy suwak do pozycji wyłączonej.

Pojawi się wtedy komunikat informujący o usunięciu wszystkich danych oraz konieczności ich 

ponownego przesłania, jeśli zdecydujemy się później włączyć Siri. Od tego momentu asystent 

iOS nie będzie działać.

Źródło: OS X Daily

Tips&Tricks 

mcskrzypczak

http://osxdaily.com/2015/08/18/disable-siri-ios/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


#LIFEHACKER
JAK ROZPOZNAĆ WIARYGODNE ŹRÓDŁO INFORMACJI?

KINGA OCHENDOWSKA

Żyjemy w erze informacji, która jest jednocześnie najwyższym dobrem i najdroższą walutą. 

Dzięki nowoczesnym mediom, wśród których przoduje internet, mamy do niej dostęp zawsze 

i wszędzie. Problem w tym, że informacja informacji nierówna.
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Wydawać by się mogło, że mając do dyspozycji tak potężne narzędzia, staniemy 

się niezwłocznie mistrzami wyszukiwania. Przecież wystarczy wpisać żądaną fra-

zę w Google i już – na ekranie pojawia się kilkaset tysięcy odnośników. Jak się jed-

nak okazuje, nie tylko my, ale również nasze dzieci, które wyrosły już w erze infor-

macji, mają problem z wartościowaniem odnalezionych treści. Chodzi oczywiście 

o to, że w internecie pisać może każdy, bez względu na to, czy ma jakąś realną 

wiedzę na zadany temat, czy też nie. Tu też pojawia się konieczność wartościowa-

nia wyszukiwanych treści tak, by praca, którą na ich podstawie wykonujemy, nie 

przynosiła nam wstydu.

W przypadku wyszukiwania informacji w internecie warto posługiwać się starą, 

studencką metodą, która doskonale sprawdza się zarówno w sytuacjach szkol-

nych, jak i zawodowych. Przekażcie ją swoim dzieciom – będzie im służyła przez 

cały, nadchodzący rok szkolny. Używajcie jej też sami – pozwoli wam odsiać ziar-

no od plew oraz zdobywać wiarygodne informacje szybciej i łatwiej. Polega ona 

na tym, by mając przed sobą wyniki wyszukiwania, zadać szereg pytań dotyczą-

cych interesujących nas artykułów. Już pierwsze z nich powinny skutecznie roz-

wiać nasze wątpliwości.

1.  Gdzie artykuł został opublikowany?
Renoma strony, na której zostały opublikowane materiały, ma wielkie znacze-

nie. W zależności od tego, jakich informacji poszukujemy, powinniśmy poruszać 

się w określonych kierunkach. Jest rzeczą jasną, że wiadomości podane na stro-

nach tabloidów mają mniejszą wartość merytoryczną niż te, które znajdują się na 

portalach specjalistycznych. W przypadku pytań z dziedzin naukowych zagląda-

my na strony uniwersytetów i repozytoriów, nie zaś na te, które sugerują teorie 

konspiracyjne.

2. Kto jest autorem artykułu?
Podobnie jak w przypadku miejsca publikacji, wiarygodność autora ma olbrzymie 

znaczenie. Autor mało profesjonalnych publikacji jest trudny do odnalezienia bądź 

ukrywa się pod niewiele mówiącymi inicjałami lub anonimowym określeniem „ad-

min”. Jeśli nazwisko autora jest znane, warto sprawdzić jego referencje przez wpisa-

nie go w wyszukiwarkę. Gdy poszukujemy materiałów specjalistycznych w ramach 

tematu, o którym mamy pojęcie, możemy zacząć od wyszukania nazwiska znanego 

nam specjalisty, by pominąć informacyjny szum.

#lifehacker - Jak rozpoznać wiarygodne źródło informacji?
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3. Czy tekst zawiera fakty, czy opinie?
Opinia jest jak… OK. Jeden z felietonistów użył już tego określenia w bieżącym nu-

merze iMagazine. Możecie je sobie znaleźć i uzupełnić powyższe zdanie. Dość rzec, 

że każdy ma własną. Poszukując rzetelnych materiałów, zawsze opieramy się naj-

pierw na faktach.

4. Jeśli zawiera fakty, to czy poparte są dowodami?
Fakt faktowi nierówny. Jeśli macie wątpliwości, pamiętajcie, że jeden z polskich ta-

bloidów nosi taką właśnie nazwę. Wierzycie mu bezkrytycznie? Właściwie skon-

struowany materiał opiera się na faktach popartych dowodami i odniesieniami do 

materiałów źródłowych zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce pu-

blikacji i link, pod którym możemy znaleźć owe źródła. Zaglądanie do źródeł po-

zwala nam zweryfikować materiały, na których opierał się autor.

5. Jeśli zawiera opinie, to czy są one poparte faktami?
Wyrażanie swojej opinii nie jest niczym złym, o ile opinia ta opiera się na faktach. 

„Apple się kończy, bo Apple się kończy, ponieważ Apple się kończy!” jest przykła-

dem opinii, która nie jest oparta na faktach. Szukajcie takich, które po zaprezento-

waniu tezy przedstawiają fakty poparte dowodami. Warto również zapytać samego 

siebie, czy zgadzam się z opinią autora i czy potwierdza ona to, co już wiem na ten 

temat.

6. Czy argumentacja jest logiczna, czy emocjonalna?
Czasem zdarzają się teksty, w których zachowana jest prawidłowa konstrukcja, wi-

dać jednak, że autor bardzo emocjonalnie podchodzi do tematu i zamiast stoso-

wać zasadę logicznej implikacji, naciąga fakty i dowody tak, by potwierdzały przed-

stawioną przez niego tezę. Do takich materiałów należy podchodzić z dużą dozą 

rezerwy.

7.  Czy autor starał się zachować obiektywizm w sto-
sunku do opisywanego tematu?
Kompleksowy i obiektywny materiał nie musi być pozbawiony opinii. Ważne jest 

jednak, by autor wskazał i jasno wytłumaczył proces, który doprowadził do jej sfor-

mułowania. Zakłada to zatem przestawienie innych, kontrastujących punktów wi-

#lifehacker - Jak rozpoznać wiarygodne źródło informacji?
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dzenia i dowód na to, dlaczego, w opinii autora, pozostałe punkty widzenia są 

błędne lub nieprawidłowe

8. Kiedy powstał tekst?
Data publikacji tekstu ma kluczowe znaczenie. Świat idzie do przodu, okoliczności 

się zmieniają, naukowcy wysnuwają coraz to nowsze teorie. Nic nie stoi w miejscu. 

Warto zweryfikować, czy przedstawione w tekście informacje są nadal aktualne. Od 

czasu publikacji punkt widzenia mógł się zmienić, mogły pojawić się nowe fakty 

i teorie, a poprzednie mogły się zdewaluować. Nawet jeśli znajdziecie bardzo mery-

toryczny artykuł o iPhonie z 2008 roku, w którym autor dowodzi, że telefon Apple 

nie wysyła MMS-ów, informacja ta będzie już dawno nieaktualna.

9. Czy można znaleźć inne artykuły potwierdzające 
przedstawioną tezę?
Jeśli macie dalsze wątpliwości dotyczące zaprezentowanych informacji, poszukaj-

cie innych materiałów, które potwierdzą lub obalą przedstawione przez autora tezy. 

Weryfikacja informacji poprzez zestawienie kilku źródeł jest świetną metodą na wy-

robienie własnej opinii dotyczącej opracowywanego tematu.

Powodzenia!

#lifehacker - Jak rozpoznać wiarygodne źródło informacji?

santee76

http://www.twitter.com/santee76
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JAK SPRAWDZIĆ, CZY JEST DOSTĘPNE 
UAKTUALNIENIE DLA PEBBLE

MACIEJ SKRZYPCZAK

Gdybyście zapytali mojego redakcyjnego kolegę, Norberta, bez czego nie wyobraża sobie 

dnia, prawdopodobnie jego odpowiedź brzmiałaby „bez aktualizacji”. Tak – aktualizacja 

sprzętu lub aplikacji to coś, co bardzo lubimy. Oczywiście w przeważającej części zawierają 

one poprawki błędów, ale co jakiś czas otrzymujemy nowe funkcje. Podobnie rzecz ma się 

w przypadku Pebble. Już przy pierwszej konfiguracji aplikacja Pebble sprawdza, czy nie ma 

jakiejś aktualizacji. Jak to jednak sprawdzić później? Bardzo łatwo.

Na początek uruchamiamy odpowied-

nią aplikację — Pebble Smartwatch 

dla posiadaczy Pebble i Pebble Steel 

lub Pebble Time dla właścicieli naj-

nowszej generacji smartzegarków. 

Dalej postępujemy tak samo w obu 

przypadkach.

Otwieramy menu i wybieramy 

Support.

Jak sprawdzić, czy jest dostępne uaktualnienie dla Pebble

https://itunes.apple.com/pl/app/pebble-smartwatch/id592012721?mt=8&uo=4&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/pebble-time/id957997620?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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Tam zjeżdżamy na sam dół i wskazuje-

my Update your Pebble.

Aplikacja połączy się z odpowied-

nim serwerem i jeśli znajdzie jakąś ak-

tualizację, będziemy mogli ją pobrać. 

W przeciwnym wypadku otrzymamy infor-

mację, że nasz Pebble ma już najnowsze 

oprogramowanie.

Jak sprawdzić, czy jest dostępne uaktualnienie dla Pebble

mcskrzypczak

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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MISSION: IMPOSSIBLE 
– ROGUE NATION

JAN URBANOWICZ

Pierwszy film z serii, oparty na serialu z lat sześćdziesiątych, nakręcił Brian De Palma i uważam, 

że jest to najlepsza część ze wszystkich. Oczywiście, teraz są inne standardy kręcenia takich fil-

mów i przy dzisiejszych produkcjach wypada dość blado. Drugą część wyreżyserował John 

Woo – chiński mistrz kina akcji, który zrobił karierę w Hollywood. Niestety, jego film nie był  

idealny. Miał sporo niepotrzebnych wątków, które psuły ogólny wydźwięk, lecz dobrej akcji mu 

odmówić nie można było. Kolejny z filmów stworzył J.J. Abrams (późniejszy reżyser dwóch czę-

Kiedy prawie 20 lat temu Tom Cruise po raz pierwszy wybierał się na misję niemożliwą, 

chyba nikt nie przypuszczał, że zamieni się to w serię filmów, w której niemal każdy 

następny jest lepszy od poprzedniego. Cóż, tak się jednak stało i w kinach możemy w tej 

chwili oglądać część piątą, a oglądanie jej to czysta przyjemność.

      

https://youtu.be/F-qBD17wwrQ


ści „Star Trek” i człowiek odpowiedzialny za najnowsze 

„Gwiezdne wojny”) i to był film, na jaki czekałem. Dużo 

akcji, twisty i humor, który wprowadzał przede wszyst-

kim Simon Pegg. Myślę, że to właśnie Abrams wyznaczył 

tor, po jakim ta seria ma dalej iść, gdyż czwarta część 

(w reżyserii Brada Birda) była naprawdę świetna. Znako-

micie napisana, zabawna i wzbogacona o genialne sceny 

– nie tylko samej akcji, ale między innymi niezapomnia-

ne ujęcia Toma Cruisa na ścianach Burdż Chalifa w Du-

baju. Przy okazji należy wspomnieć, że Cruise sam wy-

konuje większość niebezpiecznych ujęć, nie korzystając 

z pomocy kaskaderów. Jak więc na tle poprzednich czę-

ści wypadł najnowszy film, „Rogue Nation”? 

Przyznam, że lekko się obawiałem, co z tego wyniknie. 

Owszem, poprzednie części były coraz lepsze, ale nie 

oszukujmy się, to już piąta odsłona, więc przytrafić się 

ma prawo wypalenie i zmęczenie materiału. Tom Cruise 

również nie młodnieje i ciekaw byłem, czy podoła wy-

zwaniu. Wraz z pojawieniem się pierwszego zwiastuna 

i późniejszych materiałów zorientowałem się, że moje 

obawy były zupełnie bezpodstawne. Wiedziałem, że bę-

dzie dobrze – może się okazać nieco gorzej, ale wciąż 

będzie dobrze.

I było. „Mission: Impossible – Rogue Nation” to jeden 

z najlepszych filmów akcji tego roku. Odznacza się wła-

ściwie wszystkim, co miały poprzednie części, a niektó-

rych rzeczy jest w nim nawet więcej, np. humoru, za 

sprawą większej obecności Simona Pegga na ekranie. 

Jest masa świetnej akcji, jest piękna kobieta, jest intry-

ga i główny przeciwnik. I oczywiście jest Cruise, który nie 

zawodzi pod żadnym względem. Dalej może być uro-

czy i męski jednocześnie. Wciąż może skopać komuś ty-

łek czy pokazać nam widowiskowy pościg na motocyklu. 

Dodatkowo wciąż potrafi on robić rzeczy niebywałe, bez 

181181   /   FILM   /   Mission: Impossible – Rogue Nation



182   /   FILM   /   182

pomocy kaskaderów – jak choćby trzymanie się startującego samolotu i uniesienie się 1,5 kilo-

metra nad ziemię, z prędkością 300 km/h, będąc przypiętym jedynie liną. Takie rzeczy potrafi 

tylko Tom.

Jest to bardzo dobra kontynuacja rewelacyjnej serii. Przed premierą specjalnie odświeżyłem so-

bie poprzednie filmy i śmiało mogę powiedzieć, że najnowszy wcale od nich nie odstaje. To zro-

zumiałe, że były momenty lepsze i gorsze, że nie zawsze wszystko w tym filmie kleiło się, jak 

powinno, ale w ogólnym rozrachunku to naprawdę kino akcji z wyższej półki. Cała fabuła jest tu 

prosta i pewnie w wielu momentach przewidywalna, ale poprzednie części zdążyły nas już chy-

ba do tego przyzwyczaić. W końcu chodzi przede wszystkim o dobrą rozrywkę, akcję, humor 

i o to, byśmy z kina wyszli zadowoleni. Dla mnie seria „Mission: Impossible” stała się tym, czym 

przestała być seria o Bondzie: kinem akcji bez znacznych problemów egzystencjalnych, w któ-

rym chodzi o to, by anihilować wroga, szaleć po ulicach szybkimi samochodami, uwodzić pięk-

ne kobiety i używać najnowocześniejszych technologicznych gadżetów. A wszystko to z uśmie-

chem na twarzy. Takie właśnie jest nowe „M: I”, Tom Criuse zaś po raz kolejny udowodnił swoją 

pozycję w Hollywood i to, że niemal każdy film z jego udziałem jest hitem, nie tylko kasowym.

Nie mogę się doczekać kolejnej części, której produkcja została już zapowiedziana na następny 

rok. W oczekiwaniu, na pewno ponownie zobaczę „Rogue Nation”.

Mission: Impossible – Rogue Nation

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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NIERACJONALNY 
MĘŻCZYZNA

JAN URBANOWICZ

„Nieracjonalny mężczyzna” to najnowszy film osiemdziesięcioletniego już Allena. To niebywałe, 

że przez niemal całą swoją karierę reżyser daje nam jeden film rocznie. Nie znam chyba żadne-

go innego twórcy, który mógłby się takim wynikiem poszczycić, a dodatkowo, praktycznie za 

każdym razem, tworzyć film przynajmniej dobry. Choć jestem zdecydowanie miłośnikiem star-

szych produkcji reżysera, w których sam grywał głównych bohaterów, to filmy z ostatnich dzie-

sięciu–piętnastu lat również potrafiły mnie zaskoczyć – wymienić tu muszę m.in. „Scoop”, „Co 

nas kręci, co nas podnieca”, „O północy w Paryżu” czy „Blue Jasmine”. Nawet ostatni film, „Ma-

O ile nie zaczęliście czytać iMagazine dopiero w tym miesiącu, to na pewno dobrze 

wiecie, że Woody Allen jest moim ulubionym reżyserem. Każdego roku wyczekuje jego 

kolejnego filmu i w obecnym już się doczekałem.

      

https://youtu.be/wpAxArUT9zo
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gia w blasku księżyca”, przypadł mi do gu-

stu głównie za sprawą wspaniałego klimatu 

i genialnego Colina Firtha. Tym razem rów-

nież powinno było być dobrze: na ekranie 

mieliśmy ponownie zobaczyć Emmę Stone, 

a partnerować jej miał (choć bardziej to ona 

jemu) wyśmienity aktor, Joaquin Phoenix.

Głównym bohaterem filmu jest Abe. Abe jest 

profesorem filozofii, który właśnie przyjeżdża 

na nowy uniwersytet, by w kolejnym seme-

strze poprowadzić zajęcia. Jest na językach 

wszystkich, gdyż to postać bardzo znana 

i ceniona – nauczycielki chciałyby się z nim 

wdać w romans, podobnie zresztą i student-

ki. Jedną z tych studentek jest Jill, oczywi-

ście oczarowana wykładowcą. Problem po-

lega na tym, że Abe przeżywa kryzys egzystencjalny, zwany powszechnie depresją. Nic mu się 

nie chce, przede wszystkim żyć. Ma samobójcze myśli, nie cieszy się z porannego wstawania, 

nawet nauczanie nie przychodzi mu lekko – męczy się, próbując wpoić coś do głów „miernym 

i przeciętnym dzieciakom”. Dodatkowo, kiedy już trafi z jakąś kobietą do łóżka, to i tak nie po-

trafi stanąć na wysokości zadania – który facet by się wtedy jeszcze bardziej nie załamał? Pew-

nego dnia wszystko się zmienia i Abe dostaje zastrzyku sił witalnych… by dowiedzieć się dla-

czego, musicie obejrzeć film.

Przyznam, że jestem dość mocno zawiedziony. Jak wspomniałem wcześniej, Woody Allen i jego 

coroczna produkcja, to taka moja wcześniejsza Gwiazdka. Czekam zawsze niecierpliwie i wiem, 

że nawet jak będzie trochę gorzej niż poprzednio, to i tak z satysfakcją przyjmę nowe dzieło re-

żysera. Tym razem jednak nie do końca coś dla mnie zagrało. To, co jest znakomite, to aktor-

stwo. Nie ma co się dziwić, bo na ekranie widzimy same znakomitości i nikt nie zszedł poniżej 

swojego poziomu. Film od strony technicznej to wszystko, do czego Allen zdążył nas przyzwy-

czaić – poza tym w jego filmach i tak zawsze chodziło o dialogi i wygłaszających je aktorów. Po-

czułem, że Woody się jednak starzeje. Te wszelkie filozoficzne wywody wychodzące z ust Abe-

’a, nie trafiały do mnie. Momentami jedyne co słyszałem, to bełkot, który w żaden sposób nie 

wpływał na moje myśli czy uczucia. Zawsze coś po tych filmach we mnie pozostawało, tu jed-
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nak miałem ochotę, by seans jak najszybciej się skończył. Myślę, ze z filmami Allena 

zdarzyło mi się to po raz pierwszy (mam nadzieję, że ostatni).

To nie jest zły film. Tego na pewno o nim nie napiszę. Po prostu do mnie nie tra-

fił. Dzisiejszy Woody Allen to nie jest ten sam twórca, w którym zakochałem się wie-

le lat temu, gdy jako dzieciak obejrzałem „Annie Hall”. Szczerze powiedziawszy, bra-

kuje mi go na ekranie. Allenowskie wywody zupełnie do mnie nie trafiają, jeśli nie 

wypowiada ich sam Allen. Chociaż pewnie nieco przesadzam, bo jednak Owen Wil-

son w „O północy w Paryżu”, Colin Firth w „Magii w blasku księżyca” czy Larry Da-

vid w „Co nas kręci, co nas podnieca” trafiali u mnie w samo sedno. Co się więc dzie-

je? Cóż, Woody się starzeje, ja też nie młodnieję i nasze ścieżki widocznie nieco się 

rozchodzą. Jednak patrząc wstecz, to starszych filmów też nie uwielbiam wszystkich. 

Kto wie, może kolejny film, który zobaczymy za rok, bardzo przypadnie mi do gustu? 

Mam taką nadzieję. Tymczasem, jeśli jesteście fanami Allena, idźcie do kina i przeko-

najcie się, czy „Nieracjonalny mężczyzna” trafi w Wasz gust. Życzę Wam tego.

yasiek_

Nieracjonalny mężczyzna

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
MARZEC 2015

JAN URBANOWICZ

Tego filmu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Ko-

lejna odsłona przygód drużyny bohaterów od Marvela. 

Tym razem muszą się oni zmierzyć z Ultronem – bardzo 

niebezpieczną Sztuczną Inteligencją, która wymknę-

ła się spod kontroli. Jeśli jest się fanem innych produkcji 

ze stajni Marvela, to nie ma się tu czym zawieść. Mamy 

wybuchy, humor, akcję i jeszcze raz to wszystko, tylko 

w większych ilościach.

Wow! Cóż to jest za film! George Miller, reżyser po-

przednich trzech filmów serii, powraca z czymś, czego 

dawno w kinie nie widzieliśmy. Ten jest bardziej szybki 

i wściekły niż filmy z Vinem Dieselem i spółką. W dodat-

ku został niesamowicie nakręcony i momentami wgnia-

ta w fotel. Nie mogę się doczekać tego wydania, gdyż 

film widziałem w technologii 4DX i bardzo bym chciał 

obejrzeć go „w spokoju” na kanapie. Jeśli nie widzieli-

ście, to koniecznie musicie nadrobić.

AVENGERS: CZAS ULTRONA

MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU
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Sean Penn, który chce dociec prawdy i po drodze 

zabija kilku (no, nieco więcej niż kilku) zbirów? Je-

stem na tak. Choć film nie jest niczym nowym i nie 

oszałamia, to ogląda się go naprawdę przyjem-

nie i myślę, że warto na niego poświęcić dwie go-

dziny swojego życia. Największym minusem jest 

zbyt mało  scen z udziałem Idrisa Elby, ale w nawet 

w takiej ilości był znakomity. Dobre kino akcji, które 

może nie zapada na długo w pamięć, ale nie pozo-

stawia nas z niesmakiem.

GUNMAN: ODKUPIENIE

Klasyczna animacja Disneya opowiedziana po raz ko-

lejny, lecz tym razem w wersji aktorskiej. Reżyseruje 

Brytyjczyk Kenneth Branagh. Początkowo bardzo się 

bałem tego filmu, gdyż trochę przeraża mnie trend 

przenoszenia animacji na wersje z aktorami – wygląda 

to po prostu jak droga do szybkiego napchania kasy 

pieniędzmi. Tym razem jednak okazało się to strzałem 

w dziesiątkę. Pięknie nakręcony, wspaniale zagrany 

i oszałamiający wizualnie. Jeśli już w Hollywood chcą 

koniecznie na nowo kręcić klasykę, to niech robią to 

tak, jak Kenneth Branagh nakręcił „Kopciuszka”.

KOPCIUSZEK

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Już po pierwszym przesłuchaniu „Woman” pomyślałem 

o tym, że nie jestem w stanie wyobrazić sobie lepsze-

go tytułu dla tego dzieła. Ten album jest jak barwny pa-

miętnik podpisany na okładce „Woman”. Pamiętnik, który 

wciąga nas jak niezwykle ciekawa książka dokumental-

na, a od takich historii nie jest się łatwo oderwać. Znaj-

dziemy w nim wszystko, o czym myślą kobiety. Czter-

dziestotrzyletnia Jill Scott, po piętnastu latach na scenie 

ma czym się podzielić z odbiorcami. Jak zwykle robi to 

w efektowy sposób, co chwilę zamieniając aranżację i popisując się swoimi możli-

wościami wokalnym. „Woman” – jak to kobieta – jest postrzępioną sinusoidą, której 

znaczenie będzie trudne do odczytania dla męskiej części słuchaczy. Wzloty i upad-

ki, miłość, nienawiść, a na końcu radość. Takie właśnie są prawdziwe kobiety i taka 

właśnie jest Jill Scott. W każdym utworze udowadnia, dlaczego mówi się o niej, że 

jest jedną z najbardziej utalentowanych kompozytorek i wokalistek soulowych na 

świecie. Mimo upływu lat jej niepowtarzalna barwa głosu jest nadal świetnie kon-

trolowana i na zawołanie potrafi mocno uderzyć bądź delikatnie otulić. Najnowszy 

album Jill Scott nie tylko tekstowo i wokalnie przypomina kobietę. Muzycznie „Wo-

man” jest biegiem przełajowym przez historię „czarnej” muzyki. W szesnastu kom-

pozycjach znajdziemy wszystkie gatunki, w których do tej pory mogliśmy tę artystkę 

usłyszeć. Klasyczne R&B, neo soul, jazz, blues funk czy hip-hop – w każdym z nich Jill 

czuje się niezwykle silna. Odniosłem nawet wrażenie, że album miał być jakby pod-

sumowaniem kariery. Jill jeszcze nigdy nie była tak szczera i nigdy tak otwarcie nie 

przekazywała życiowych wyznań. Czuje się, że najnowszy album jest dla niej bardzo 

ważnym punktem w karierze. Mam tylko nadzieje, że Jill Scott nie chce się za pomo-

cą „Woman” pożegnać ze swoimi wielbicielami.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

JILL SCOTT
WOMAN
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Słowem klucz rozpoczynającym opis nowego albumu 

czarodzieja fortepianu Roberta Glaspera jest słowo „trio”. 

Nie ma nic piękniejszego i prostszego w formie niż kla-

syczne jazzowe trio. Trzy osoby, trzy różne instrumen-

ty potrafiące zagrać każdą melodię w taki sposób, że wy-

wołają u słuchacza lawinę uczuć. Glasper powrócił do 

korzeni, zostawiając na chwilę swój projekt „Black Radio” 

na boku i „Covered” w całości oparł na fortepianie, kon-

trabasie i perkusji. Album jest zapisem koncertu zagra-

nego dla garstki szczęśliwców w studio należącym do najbardziej klimatycznych na 

świecie, kalifornijskim Capitol Studios. Robert do swojego projektu zaprosił dobrze 

znanych i zaufanych przyjaciół: za kontrabas jest odpowiedzialny Vicente Archer, 

a za perkusję – Damion Reid. Muzycy udowodnili, jak wielka moc drzemie w trzech 

instrumentach i jak dużo emocji można nimi wywołać. Trudno uwierzyć, że „Cove-

red” jest zagrany na żywo; nie mam pojęcia, ile czasu trzeba, żeby zgrać się do takie-

go poziomu, jaki na tym albumie prezentuje trio. Bez wątpienia za sterem wszyst-

kich kompozycji zasiadł grający na fortepianie Glasper. Jego fortepian rządzi, dzieli 

i nadaje tempo. Jak sama nazwa wskazuje, wszystkie utwory są coverami. Zostały 

one wybrane spośród ulubionych utworów, których Robert Glasper słucha na swo-

im iPodzie. Dlatego na „Covered” usłyszymy dźwięki znane z Radiohead, Joni   

Mitchell, Jhené Aiko, Johna Legenda czy Kendricka Lamara. Ułożenie takiej mieszan-

ki w całość wyszło Glasperowi jak zawsze naturalnie i stworzyło przepiękną, spójną 

całość. Jego kompozycje przenoszą słuchacza do sali koncertowej. Zamykamy oczy 

i wyobrażamy sobie, że na estradzie trzy osoby grają koncert tylko dla nas. Uczucie 

niesamowite, hipnotyzujące nie tylko fanów muzyki jazzowej. Dla wielu ludzi na ca-

łym świecie – w tym i dla mnie – Glasper był od zawsze swego rodzaju mostem łą-

czącym świat R&B i hip-hopu z jego podwalinami, czyli jazzem. Dlatego taki album 

jak „Covered” może być świetnym początkiem pięknej przygody, która pozwoli od-

kryć każdemu, czym jest jazzowe trio. 

ROBERT GLASPER
COVERED

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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