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Perfekcja w każdym aspekcie
Master & Dynamic odzwierciedla najwyższy poziom maestrii i kunsztu w tworzeniu słuchawek. Zapewniając bogaty, detaliczny, ciepły dźwięk idealnie wpisuje się
w różnorodne gusta i gatunki muzyczne,
pozwalając cieszyć się dźwiękiem tak perfekcyjnym, jak oryginał. Wykonane z najlepszych

materiałów,

naturalnej

skóry

i stali, urzeczywistniają absolutną dbałość
o detale i gwarantują wiele dekad muzyczMH30

nej radości w domu, w pracy i w podróży.
Salony firmowe Master & Dynamic: www.tophifi.pl
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ZEWNĘTRZNA
KARTA DŹWIĘKOWA 7.1
ZE WZMACNIACZEM
SŁUCHAWKOWYM

Niewielkich rozmiarów karta dźwiękowa
Sound BlasterX G1 zapewnia
przestrzenny, krystalicznie czysty dźwięk
w jakości HD i standardzie 7.1,
którym możesz cieszyć się w grach
na komputerach PC, Mac oraz konsoli PS4.

współpracuje z

PC MAC PS4
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W końcu się doczekaliśmy. Mamy – a w zasadzie macie – iPhone’a 7. Testujemy go dla Was
pod każdym kątem. Nowy iPhone jest wodoodporny, szybki, ma dwa aparaty w wersji
Plus i nie ma złącza Jack. Jest to też pierwszy
iPhone, którego nie zdecydowałem się kupić.
Właśnie te argumenty, które są stawiane jako
główne atuty, tym razem do mnie nie trafiają.
OK, jest trochę inny od tyłu, ale od frontu jest
taki sam. Taki sam jak rok i… dwa lata temu.
Cykl zatem wydłużył się i po przeprowadzeniu krótkiego rachunku sumienia zdecydowałem się zostać ze swoim 6S Plusem. Ale to jest
mój pogląd, nie sugerujcie się nim za bardzo.
Polecam, przeczytajcie teksty moich kolegów
i wyróbcie sobie własne zdanie.

twitter.com/imagazinepl

W tymi miesiącu mamy oczywiście też dużo
innych tematów. Byliśmy na IFA 2016. Była

facebook.com/iMagazinePL

kolejna iChwila. Jeździmy Kawasaki i nowym
Renault Mégane. Na koniec poszliśmy za Was
na… Smoleńsk.
Jest o czym czytać w iMagazine. Zapraszamy!

Dominik Łada
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Internet LTE
w Twoim domu!
Dwupasmowy
Router LTE

Archer MR200
W centrum miasta, na obrzeżach, w lesie, w górach i dolinach. Gdziekolwiek mieszkasz, Router LTE
TP-Link zapewni Ci najszybszy internet bezprzewodowy. Wystarczy, że włożysz do niego kartę SIM od
operatora sieci komórkowej i już zawsze będziesz w zasięgu.
Router LTE TP-Link. Włączasz • Działasz.
TP-Link Polska

|

www.tp-link.com.pl
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MACOS SIERRA MA
BUGA W TRYBIE HIDPI
DLA ZEWNĘTRZNYCH
MONITORÓW

Tryb HiDPI w macOS służy przede wszyst-

kim do korzystania z innych rozdzielczości
na monitorach niż ich natywne wartości. Pozwala to między innymi mieć treści
w Retinie, ponieważ każdy punkt ekranowy
jest wyświetlany przy wykorzystaniu czterech pikseli, dokładnie tak samo jak w iOS-ie.
Czytaj dalej...

SYSTEM SONOS TRAFIA DO
APPLE STORE

System muzyczny Sonos trafił do amerykańskiego

Apple Store Online. Już 5 października głośniki pojawią
się w stacjonarnych sklepach Apple na całym świecie.
To kolejny etap współpracy obu firm. Sonos jak na razie
jest jedynym system multiroom audio wspierającym
Apple Music.
Czytaj dalej...

TIM COOK
W EMAILU
O MAKACH

Tim Cook kilka dni temu wysłał
maila od jednego ze swoich klientów. Macrumors nie potwierdza
jego autentyczności, ale z headerów, które widzieli wynika, że został
wysłany z Apple w Cupertino.
Czytaj dalej...
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TP-LINK POKAZAŁ NOWĄ SERIĘ SMARTFONÓW
NEFFOS X NA TARGACH IFA 2016
TP-Link zaprezentował na targach IFA 2016 w Berlinie kolejną, trzecią serię
smartfonów z linii produktów Neffos: Neffos X. To kontynuacja ideologii
skoncentrowanej na użytkowniku i doskonałe połączenie stylowego designu,
dobrego wykonania, wydajności i bezpieczeństwa. Smartfony z nowej serii to
między innymi Neffos X1 oraz X1 Max.

„Nowa seria Neffos X to mieszanka technologii i stylowego designu. Smartfony te zostały
stworzone z myślą o funkcjach, które pozwolą naszym klientom być bliżej wszystkich
i wszystkiego dookoła nich” – mówi Jeffrey Chao, współzałożyciel i prezes TP-Link.
Oba modele zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów. Metalowa obudowa sprawia,
że telefon jest przyjemny w dotyku i dobrze się prezentuje. Jej wyróżniającym elementem
jest podwójnie zakrzywiony tył, zapewniający wygodę i pewny chwyt. Zaokrąglone krawędzie poprawiają ergonomię urządzenia. Dzięki temu obsługa Neffosów X przy użyciu jednej
ręki nie sprawia żadnych problemów, w przeciwieństwie do innych telefonów o podobnych
rozmiarach.

12

/ AKTUALNOŚCI /

13

Neffos X1 Max ma jedne z najwęższych krawędzi na
rynku, zaledwie 2,75 mm, a model X1 – 2,95 mm. Grubość
obu telefonów nie przekracza 8 mm. Nowe modele
mają także bardzo wąską ramkę wokół ekranu o szerokości jedynie 0,6 mm. Oznacza to, że aż 76% panelu telefonu zajmuje wyświetlacz. Jest to jeden z najwyższych
współczynników na rynku. Co więcej, producent pod
ekranem zmieścił fizyczne przyciski, zaś na krawędzi
znalazł się przełącznik wyciszania urządzenia.
Wyświetlacz w technologii TDDI jest lżejszy i cieńszy
od tradycyjnych paneli w smartfonach. Zapewnia precyzję potrzebną przy grach oraz oszczędza baterię.
Doskonała jakość obrazu to efekt wysokiego kontrastu
kolorów wyświetlacza oraz dużych kątów widzenia.
Dzięki nim smartfony Neffos X świetnie sprawdzą się
podczas grania, oglądania filmów czy robienia zdjęć.
Smartfony mają tylny aparat 13MP z sensorem Sony,
matrycą BSI (backside illumination), soczewką 5P
i funkcją PDAF (phase-detection auto-focus) o szybkości tylko 0,2 s. Przesłona f/2.0 umożliwia robienie
ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu. Neffos X1 oraz
X1 Max posiadają tryb wspomagający robienie zdjęć
w nocy, a także HDR, samowyzwalacz i zdjęcia panoramiczne. Telefony są także wyposażone w aparat selfie 5MP oraz tryb upiększania działający już w trakcie
robienia zdjęć. Dzięki temu selfie są jeszcze ładniejsze.
Neffos rozumie, jak ważna jest wygoda i bezpieczeństwo korzystania z urządzeń mobilnych, dlatego seria X posiada czytnik linii papilarnych. Dzięki
niemu możesz odblokować telefon w zaledwie 0,2
sekundy, przykładając palec do sensora w tylnej części telefonu.
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Za szybką pracę i wydajność modeli Neffos X1
oraz X1 Max odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P10, wspomagany nawet 4 GB
pamięci RAM* oraz do 64GB wewnętrznej pamięci*
z możliwością rozszerzenia za pomocą kart microSD
do 128GB.
Akumulator w modelu X1 Max o pojemności
3000 mAh wspiera szybkie ładowanie. Pozwala to
na doładowanie połowy baterii w 30 minut.
Telefony Neffos z serii X działają w oparciu o zmodyfikowany system Android 6.0 Marshmallow.
Zapewnia on maksymalną wygodę, dłuższą pracą
na baterii oraz płynne działanie nawet przy wielu
uruchomionych aplikacjach i grach.
Polska premiera urządzeń planowana jest na przełom grudnia i stycznia.
Każdy smartfon Neffos objęty jest 24-miesięczną
gwarancją door-to-door producenta.
*Najwyższa konfiguracja dla modelu Neffos X1 Max.
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WSZYSTKIE TWITTEROWE KONTA APPLE

Główne konto Apple prawdopodobnie zacznie ćwierkać dopiero w środę, ale firma ma masę innych kont,
które funkcjonują od dawna. Oto wszystkie, jakie udało nam się znaleźć…
Czytaj dalej...

GOOGLE HOME, CHROMECAST ULTRA
I WI-FI – TE URZĄDZENIA MAJĄ
POJAWIĆ SIĘ 4 PAŹDZIERNIKA

W przyszłym miesiącu Google ma wprowadzić do sprzedaży nowe

smartfony Pixel we współpracy z HTC. Przy okazji premierę ma mieć
także kolejna wersja przystawki Chromecast – nowego routera – a także
głośnika Google Home. Ten ostatni ma być o 50 dolarów tańszy od
Amazon Echo. W tym roku może pojawić się jeszcze jedno takie urządzenie od Apple’a.
Czytaj dalej...
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NOWOŚCI
W ZGSKLEP DLA
IPHONE’A 7 I 7
PLUS

Od kilku dni iPhone 7 i 7 Plus

jest dostępny w Polsce. Z tego
względu w ZGSklepie zaczęły
pojawiać się akcesoria dla tych
urządzeń.
Czytaj dalej...

MAKTURA BETA DLA
MACOS SIERRA

Jeśli ktoś z Was korzystał z Maktury od

Macoscope, to niestety, po zainstalowaniu macOS Sierra, nie będzie mógł tego
robić. Aktualna wersja nie jest kompatybilna z nowym systemem, ale wkrótce
się to zmieni. Mimo tego, że firma
Macoscope zaprzestała rozwoju tego
programu, to jednak zamierza dostosować wersję do nowego systemu. Bardzo
mnie to cieszy, bo to nadal najlepszy program do fakturowania na Maku.
Czytaj dalej...
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NETFLIX PO POLSKU
I Z POLSKIMI
PRODUKCJAMI

AKTUALIZACJA IOS
10.0.2

20 września oficjalnie zadebiutował Netflix

W niespełna dwa tygodnie po wypuszcze-

nabrała kształtów, które nadają się do ekspansji

niu na świat iOS 10, pojawiła się aktualiza-

w Polsce. Interfejs został spolszczony, transakcje

cja do wersji 10.0.2. Możecie ją zainstalować

odbywają się w złotówkach, na Facebooku serwis

jako uaktualnienie z poziomu telefonu

również uruchomił polską wersję swojego profilu.

– opcja polecana i szybka, aktualizacja

Czytaj dalej...

w naszym kraju. Co prawdę usługa dostępna jest
od początku stycznia, ale dopiero 20 września

to tylko niespełna 60 MB i bez obaw wszystko działa, sprawdziłem na własnej
skórze. Możecie też za pomocą iTunes,
opcja mniej polecana, bo trwająca dłużej.
W jednym i drugim przypadku pamiętajcie
o zrobieniu backupu.
Czytaj dalej...

JAMES CORDEN
I PRZEDSTAWICIELE
APPLE’A W NOWEJ,
2-MINUTOWEJ REKLAMIE

Apple, podczas rozdania nagród Emmy wyemitowało
aż 2 minutowy spot promujący Apple Music. Dawno
takiej reklamy Apple’a nie było, w końcu jest się z czego
pośmiać. Obok Jamesa Cordena udział w niej bierze
Eddy Cue, Bozoma Saint John oraz Jimmy Iovine.

Czytaj dalej...
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ICHWILA Z IPHONE 7 – TAK BYŁO
Dziękujemy Wam za uczestnictwo w naszej cyklicznej imprezie – iChwili. Tym
razem wspólnie oglądaliśmy premierę iPhone’a 7 oraz nowej edycji Apple Watcha.

Wszystkie informacje o nowościach Apple znajdziecie na naszej stronie. Pojawiają się też
przemyślenia kolejnych naszych redaktorów, zatem polecam lekturę.
Oczywiście nasza impreza nie mogłaby się odbyć bez naszych partnerów, którym bardzo
dziękujemy.
Partnerem głównym Wspólnego Oglądania Premiery iPhone 7 w iChwili był Philips

Lighting, producent Hue – inteligentnego oświetlenia działającego z HomeKit.
Partnerem technologicznym Wspólnego Oglądania był Play – operator sieci komórkowej.

18
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Pozostałymi partnerami naszej imprezy byli:
• Gerda – producent zamka sterowanego
iPhone’em – GerdaLock,
• mytaxi – dzięki któremu dojechaliście
i wróciliście z naszej imprezy,
• iSpot – Apple Premium Reseller obecny
w ponad 20 miastach w Polsce. Równolegle z naszą imprezą, w warszawskiej Arkadii odbywała się impreza iSpot, na której
naszą redakcję reprezentował Jarek Cała
i prowadził panel dyskusyjny po prezentacji Apple,
• TP-Link – producent smartfonów, routerów, powerbanków i wielu
innych produktów,
• MacLife – najlepszy nieautoryzowany serwis Apple w Polsce,
• ZGSklep.pl – dystrybutor i sklep z akcesoriami do iPadów i iPhone’ów,
• CSOP – eksperci od urządzeń i akcesoriów
mobilnych,
• Alstor – reprezentujący Lifeproof, Mophie,
UAG, Artwizz i Olloclip.
Po krótkim wprowadzeniu i naszej redakcyjnej dyskusji na temat tego, czego spodziewamy się po prezentacji Apple, na scenę

/ AKTUALNOŚCI /

wszedł nasz główny gość – dr Paweł Morawski. Człowiek, który o świetle wie wszystko.
Od ponad 17 lat zajmuje się nim w Philips Lightning. Opowiadał nam o systemie Philips Hue
i o tym, jak on działa z HomeKit.
Tradycją podczas naszych imprez jest pizza i piwo oraz oczywiście konkursy z niesamowitymi nagrodami. Tym razem uczestnicy mogli wygrać zestawy Philips Hue. Zamek GerdaLock
wraz z montażem oraz masę innych gadżetów.
Każdy z naszych gości dostał cardboard od Neffosa, czyli kartonowe gogle do wirtualnej rzeczywistości – zabawa była przednia.
Wszyscy, którzy nie dotarli, mogli oglądać naszą imprezę na żywo poprzez stream na
YouTube. Tym razem obsługą streamu zajął się Napoleon Bryl.
Dziękujemy i zapraszamy na koleją iChwilę – na przełomie października i listopada
szykujcie się na nasze szóste urodziny!

20
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WIĘKSZOŚĆ NABYWCÓW
WYBIERA IPHONE’A 7 PLUS
W WERSJI 128 GB

Slice Intelligence podzieliło się ciekawymi danymi
odnośnie sprzedaży najnowszego iPhone’a.

Amerykanie najczęściej decydują się na iPhone’a 7
Plus w wersji 128 GB. Największą popularnością cieAszy się model czarny.
Czytaj dalej...

ZMIEŃCIE HASŁO JEŚLI
MACIE KONTO NA
YAHOO LUB FLICKR

Kilka dni temu Yahoo ujawniło, że

w 2014 roku wykradziono dane dotyczące
użytkowników, w tym imiona, nazwiska,
hashowane hasła, adresy email oraz pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi na nie.
Czytaj dalej...

KONIEC ZŁOTYCH
ZEGARKÓW APPLE’A

Angela Ahrendts odniosła właśnie największą
porażkę w Apple. Wraz z prezentacją Apple
Watch Series 2 zniknęły z oferty abstrakcyjnie
drogie modele zegarków. Zamiast 80 tysięcy
złotych, najdroższy zegarek kosztuje teraz
„zaledwie” 6549 złotych. Równie drogie są
Apple Watche powstałe we współpracy z firmą
Hermes.
Czytaj dalej...
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AKTUALIZACJA PEBBLE DO WERSJI 4.0

Niedawno pojawiły się aktualizacje aplikacji i firmware'u dla zegarków Pebble oznaczone numerem 4.0.
Jakie zmiany wprowadzają?
Czytaj dalej...

BACK TO BUSINESS Z ISPOT

Znana nam firma z Cupertino, o czym wiele osób nie wie,
prowadzi również działy odpowiedzialne za wsparcie
dla firm i przedsiębiorstw. Mają w tym celu odpowiednie
działy i ludzi, którzy zajmują się tematem. Na naszym rynku
podobne działania prowadzi iSpot, oferując produkty, którymi ma nadzieję zachęcić klientów biznesowych do korzystania z rozwiązań Apple [http://ispot.pl/s,btb].
Czytaj dalej...
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IFA 2016: BYŁO TROCHĘ INACZEJ NIŻ W LATACH
POPRZEDNICH
Jak co roku już od siedmiu lat pojechałem na targi elektroniki użytkowej IFA do
Berlina. Tradycyjnie był ze mną Norbert. Tym razem pojechaliśmy na zaproszenie
TP-Link i mieliśmy okazję zobaczyć premierę najnowszych Neffosów X1.

Tegoroczna IFA w moim przekonaniu była trochę inna niż dotychczasowe. Coś było inaczej. Trudno mi to określić – to coś ulotnego. Wyczuć można było zupełnie inną energię na
stoiskach firm. Nie było tematu przewodniego, przełomowego pomysłu, „drivera”, takiego
„must-have” jak w poprzednich latach – tablety, telewizory 3D, telewizory 4K, słuchawki,
wearables, smart home itd. W tym roku ewidentnie było wrażenie, jakie mamy przy iPhonach z „S”, czyli naturalne rozwinięcie wcześniejszych pomysłów. Telewizory nadal są 4K tyle,
że cieńsze, tablety zdecydowanie w odwrocie (i na niewielu stoiskach je widziałem), wearables jest mniej, ale za to lepiej dopracowane i z lepszymi funkcjami, podobnie jest ze Smart
Home’em.
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Nie zmienia to faktu, że kilka produktów bardzo mnie zainteresowało – oto moja subiektywna lista przebojów. Kolejność przypadkowa, wynikająca z kolejności, w jakiej oglądałem
dane produkty.

PicoBrew
Browar w domu? Oczywiście. Minibrowar wielkości ekspresu do kawy to genialny pomysł. Za
1100 euro kupujemy urządzenie, a do niego „wkład” z „esencją” piwa. Wkłady kosztują około
30 euro i starczają na trochę ponad pięć litrów piwa. Co najważniejsze, wspomniane wkłady
są produkowane przez przeróżne browary, możemy zatem mieć w domu świeże piwo
z jakiegoś craftowego browaru z San Francisco albo Belgii, albo z innego oryginalnego miejsca. Podobno rozmawiają z producentami z Polski, ale „ciężko idą im rozmowy”. Co ciekawe,
maszyna podłączona jest do internetu i PicoBrew samo wie, kiedy kończy nam się „wkład”
i zdalnie zamawia kolejny, który producent wysyła do nas kurierem. Genialne w swojej prostocie. Na stoisku piłem pysznego Stouta, który akurat był w maszynie.
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Withings Steel HR
Withings, francuski producent inteligentnych akcesoriów fitnesowych i zdrowotnych, od niedawna własność Nokii,
zaprezentował nową generację zegarka
Steel – Steel HR. Steel HR to przede
wszystkim dwie nowości. Po pierwsze,
ekran wyświetlający powiadomienia
z naszego telefonu, a po drugie – wbudowany pulsometr. Do tego wodoodporność i bateria starczająca na 25 dni pracy.
Można? Można. Elegancki, klasyczny
wygląd. Prawdziwe wskazówki. Wygląda
pięknie. W szczególności wersja 40 mm
w kolorze czarnym.

PowerEgg
Drony to coraz popularniejszy temat. W naszej redakcji Wojtek bardzo aktywnie eksploatuje
DJI Phantom 4, tymczasem świat nie ogranicza się tylko do wspomnianego modelu. Na IFA
było dość sporo producentów dronów, którzy pokazywali swoje produkty. Mnie spodobał się
PowerEgg firmy PowerVision. Zaskakuje formą. Składa się do postaci jaja. Wirniki składamy
ręcznie, a płozy sam składa automatycznie zaraz po starcie. Złożone jajo jest bardzo łatwo
schować na przykład do plecaka i transportować. Jajem możemy sterować przy użyciu dużej
aparatury lub małym pilotem w formie przypominającym piloty do telewizora. Oczywiście
PowerEgg wspiera iPhone’a lub iPada. Teraz to, co mnie najbardziej zaskoczyło – PowerVision,
choć nie znałem wcześniej, jak się okazuje, jest firmą od lat produkującą drony, ale takie profesjonalne, dla wojska i policji, do specjalnych zastosowań. Widziałem drony z zasięgiem kilkuset kilometrów czy podtrzymaniem nawet 24-godzinnym. PowerEgg jest ich pierwszym
produktem na rynek konsumencki. PowerVision ewidentnie celuje w rynek, na którym okopał
się DJI z serią Phantom. Cena jaja będzie zbliżona (około 1400 euro). Dodatkowo PowerEgg ma
tę samą optykę co Phantom. Z rozmów z producentem dowiedziałem się, że właśnie uruchamiane jest centrum serwisowe na całą Europę… pod Warszawą.

FitBit Charge 2
Wiecie dobrze, że jestem fanem Fitbita. Chodzę z nim na ręku codziennie. Współzawodniczę
ze znajomymi, może nie tak spektakularnie, jak w grudniu z Norbertem podczas naszego
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FitbitChallenge, ale aktywnie. Na IFA
miałem okazję zobaczyć ich najnowsze
produkty, które miały swoją premierę
kilka dni wcześniej. W szczególności
zainteresowany byłem najnowszym
modelem Charge 2. Super wygląda.
Jest wodoszczelny i pierwszy raz w tej
kategorii produktów Fitbit zdecydował się dać użytkownikom możliwość
wymiany pasków. Mamy kilka na starcie
oraz wiele od firm trzecich, z którymi
Fitbit właśnie podpisał umowy. Nowe
możliwości oprogramowania, między
innymi analiza oddychania (swoją drogą
podobne rozwiązanie ma nowy watchOS3 w Apple Watch), są dużym krokiem naprzód.
Niecierpliwie czekam na swoją sztukę. Podobno do sprzedaży mają trafić dopiero pod
koniec września, a cena na poziomie około 600 złotych będzie dużym atutem. Właśnie dzięki
Fitbitowi wiem, co to znaczy cały dzień na targach…
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SamLabs
Edukacja była jednym z tematów silniej reprezentowanym podczas tegorocznej IFA. Była
nawet hala jej poświęcona — Young IFA. Wielu producentów pokazywało sprzęt i oprogramowanie przydatne w edukacji. Mnie bardzo przypadło do gustu SamLabs. Jest to startup
oferujący zestawy elementów, które możemy programować i budować z nich przeróżne
urządzenia i roboty. Genialne jest też oprogramowanie, dzięki któremu niezależnie czy na
maku, czy iPadzie możemy uczyć się programowania i tego, jak poszczególne podzespoły
działają. Czekam, aż tego typu urządzenia będą masowo dostępne w szkołach i nasze dzieci
będą mogły z nich korzystać. Nastały super czasy.

Lekkie słuchawki Philips Flite
Bardzo zaskoczyły mnie nowe produkty na stoisku Philipsa. Ponad rok temu dział audio
Philipsa został przejęty przez Gibsona. Tak, dobrze myślicie, tego „od gitar”. Z tego, co widzę,
co się dzieje w dziale audio, był to bardzo dobry ruch. Pojawia się bardzo dużo nowych produktów. To, co mi się najbardziej spodobało, to nowy model słuchawek z serii Flite. Zaskakują
minimalistycznym dizajnem. Sprawiają wrażenie bardzo delikatnych. Są bardzo lekkie.
Lekkie jak powietrze. Do tego stopnia, że jak brałem je do ręki, to myślałem, że będą raczej
takie sobie. Jakże się myliłem. Brzmią potężnie. Jestem pod wrażeniem.				

Pod tym linkiem możecie zobaczyć jak z Norbertem i Pawłem „fruwaliśmy” w tych
słuchawkach.
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HP & B&O
Przechadzając się po ShowStoppers (wieczorna
impreza dla dziennikarzy towarzysząca IFA), zostałem zaskoczony przez „głośnik” na stoisku HP. Świetny
dizajn przypominający głośniki Bang & Olufsen. Nie
pomyliłem się, to znaczy trochę. Okazało się, że jest to
CAŁY komputer wyglądający jak głośnik, zaprojektowany przy współudziale B&O, o wbudowanych głośnikach właśnie od B&O. HP Pavilion Wave wielkością
jest porównywalny z Makiem Pro. Wygląda obłędnie.
Jakby można było z niego zrobić hacka, to bym się
zastanowił…

Obudowy dla iPhone’a 7
Oczywiście na każdym stoisku producentów akcesoriów dla iPhone’ów, w strefie iZone, mogliśmy oglądać
obudowy do iPhone’a 7. To już standard, że co dwa lata
właśnie na IFA mamy najlepsze potwierdzenie dla plotek, jak będą wyglądały nowe modele iPhone’ów, których premiera jest zawsze kilka dni lub wręcz w trakcie
trwania targów.

Słuchawki ze złączem Lightning
W tym roku potwierdził się też, niestety, nowy trend
w słuchawkach – złącze Lightning. Wprawdzie
u dużych renomowanych producentów audio tylko
w JBL oglądałem takie na żywo, za to w tzw. chińskiej
hali, czyli Taiwan Expo, były praktycznie na każdym
stoisku. Dosłownie - do wyboru, do koloru.

Neffos X1
Ostatnim moim odkryciem na IFA2016 są nowe Neffosy od TP-Link. Więcej o nich przeczytacie w osobnym artykule w numerze.
Bardzo jestem ciekawy, co nowego na IFA zobaczymy w przyszłym roku…

dominiklada
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WSZYSTKO
O iPHONE 7 I 7 PLUS

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Gdy na świecie zaczynają wybuchać telefony od bardzo znanych producentów, w wyniku
czego spłonął nawet jeden samochód, to media informują o tym po reportażu o festynie
w Pcimiu Dolnym, a przed reklamami kolejnego proszku do prania. Gdy Apple rezygnuje
z umieszczania 3,5 milimetrowego złącza mini Jack, to cały świat o tym trąbi. Nie ważne, czy
ktoś kocha, lubi czy szanuje firmę, to o iPhonie najprawdopodobniej słyszał. Najistotniejsze
są jednak fakty, a nie mity przekazywane z ojca na syna – zapraszam po dużą porcję tych
pierwszych, okraszonych nutą subiektywnych podpowiedzi.
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Taki sam, ale inny
Wizualnie iPhone 7 i 7 Plus bardzo przypominają swoich braci – modele 6 i 6S w obu rozmiarach. Są jednak delikatne różnice, moim zdaniem poprawiające je wizualnie. Po pierwsze, inaczej umieszczono skrywające anteny paski na plecach – poprowadzono je wzdłuż
krawędzi ramki zamiast w poprzek, nadając całości lżejszy i „czystszy” wygląd. Dodatkowo
zmieniono wystające obiektywy, które wyglądają teraz spójniej, a nie jak pryszcze, która
pojawiają się w najmniej odpowiednim momencie.
Trzeci rok ulepszania tej samej konstrukcji ma swoje uzasadnienie – ludzie dzisiaj nie wymieniają już telefonów tak często, jak przed paroma laty. Wtedy życie smartfona z logo nadgryzionego jabłka oscylowało w rejonie dwóch lat, a dzisiaj sięga nawet czterech.

Nowe kolory
Najważniejszą nowością w nowym modelu jest bez wątpienia fakt, że Apple wprowadziło
nowe kolory. Nie dla każdego – to oczywiste, ale w ankiecie przeprowadzonej na grupie
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735 czytelników iMagazine, aż 85% jest zainteresowana kupnem 7-tki w kolorze czerni lub
onyksu, a tylko 3% wykazało zainteresowanie wprowadzonym w zeszłym roku odcieniem
różowego złota, który przecież był hitem. Nowe czernie po angielsku nazwano „black” oraz
„jet black” – pierwszy jest matowy, a drugi polerowany na wysoki połysk. Niestety, każdy,
kto kiedykolwiek posiadał cokolwiek wypolerowanego w ten sposób, wie, że na takiej
powierzchni powstają mikrorysy. Apple wyraźnie o tym informuje na swojej stronie i zaleca
stosowanie etui osobom, dla których stan wizualny urządzenia jest kluczowy. Proces produkcyjny wersji onyksowych jest bardziej skomplikowany niż anodyzacji stosowanej w całej
reszcie. Z tego powodu ta wersja jest dostępna tylko w wersjach droższych, o pojemności
128 i 256 GB – podstawę, czyli 32 GB, oferuje się jedynie w kolorze czarnym, różowo-złotym,
złotym i srebrnym, a wydajność jego produkcji jest niższa, czasy oczekiwania na ten telefon
w krajach, w których otworzono pre-ordery, bardzo szybko wzrosły więc do 6–8 tygodni.
Spodziewam się, że gdy ruszy sprzedaż w Polsce (23.09.2016), to klienci najbardziej pożądanych modeli realnie doczekają się ich w listopadzie lub nawet w grudniu. Obym się mylił.

Nowe pojemności
Apple w tym roku podwoiło pojemność pamięci flash we wszystkich modelach iPhone’ów
7, zachowując ten sam poziom cenowy, przy czym model 7 Plus w USA jest teraz droższy
o 20 dolarów. Od teraz 7-tki będą dostępne w wersji 32 GB, 128 GB lub 256 GB. Cena w USA
pozostała prawie niezmieniona, przy okazji premiery w Unii Europejskiej pojawiła się jednak
korekta cen odzwierciedlająca obecny kurs – w Polsce wzrosła ona od 150 do 300 złotych,
zależnie od modelu.

Wodoodporność
Nieoficjalnie mówi się, że już 6S był częściowo zabezpieczony przed zachlapaniem, ale
dopiero iPhone 7 i 7 Plus mają to oficjalnie zapisane w specyfikacji. Apple na swojej stronie i w materiałach promocyjnych
informuje, że telefony są odporne
na zachlapania i wodoszczelne,
w drobnym druku można doczytać
się jednak paru bardzo ciekawych
informacji:
iPhone 7 i iPhone 7 Plus są odporne
na wodę, zachlapania i pył. Zostały
przetestowane w kontrolowanych

Apple na swojej stronie i w materiałach
promocyjnych informuje, że
telefony są odporne na zachlapania
i wodoszczelne, w drobnym druku
można doczytać się jednak paru
bardzo ciekawych informacji
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warunkach laboratoryjnych i uzyskały klasę IP67 zgodnie z normą IEC 60529. Stopień odporności na wodę, zachlapania oraz pył nie jest stały i może się obniżyć w efekcie normalnego
zużycia. Nie należy ładować mokrego iPhone’a; podręcznik użytkownika zawiera instrukcje
dotyczące czyszczenia i osuszania urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez ciecze.
IP67 oznacza, że telefon jest odporny na kurz oraz na zanurzenie pod wodę, nie głębiej niż
1 metr na nie dłużej niż 30 minut. Taki sam standard miał Apple Watch pierwszej generacji. Jeśli dbałość w procesie produkcyjnym jest podobna, to spodziewam się, że ponownie
użytkownicy spotkają się z sytuacją, w której Apple mniej obiecuje, a więcej dostarcza – mój
Apple Watch codziennie spotyka się ze strumieniem wody pod prysznicem, a spędził też
kilka godzin w oceanie i morzu bez żadnych problemów. Niestety, należy się jednak liczyć
z ostatnim zdaniem w powyższym zapisie – Apple nie będzie uznawało napraw gwarancyjnych zalanych telefonów. Rozumiem ich podejście, bo nie udowodnią klientowi, że zapomniał
zostawić telefon na brzegu, gdy szedł nurkować. Dużym drukiem piszą wyraźnie:

Wodoodporna konstrukcja.
Dzięki przeprojektowanej obudowie iPhone 7 jest pierwszym wodoodpornym modelem
tego smartfona. Teraz nie tak straszna mu wilgoć, zachlapania, a nawet pył.
Jako klient uważam, że skoro iPhone 7 i 7 Plus spełniają standard IP67, to powinna być uznawana gwarancja na zalania.

Nieruchomy przycisk Home
Ciekawą nowością jest fakt zrezygnowania z fizycznie wciskanego przycisku Home.
W nowym iPhonie jest on nieruchomy, wrażliwy na nacisk i symuluje wrażenie wciśnięcia za
pomocą Taptic Engine – zaawansowanego silnika obecnego w iPhonie 6S i Apple Watchach,
który wyzwala „uderzenia”, zamiast typowych wibracji. Ten zabieg powinien przede wszystkim zmniejszyć awaryjność tego elementu, przy okazji ułatwiając firmie jego zabezpieczenie
przed wtargnięciem wody lub pyłów.

Nowe aparaty w iPhonie 7 – cechy wspólne
To aparat jest głównym powodem, dla którego korzystam z iPhone’a – robi powtarzalnie
bardzo dobre zdjęcia w najprzeróżniejszych warunkach. Nie jest najlepszy w każdej kategorii, ale wszędzie jest mocnym zawodnikiem. A teraz będzie jeszcze ciekawiej…
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iPhone 7 i 7 Plus otrzymały nowe matryce.
Zachowano liczbę megapikseli – jest ich 12.
Dodatkowo aparat wyposażono w nowy obiektyw,
składający się z sześciu elementów, o nieznacznie
szerszym kącie widzenia – dotychczas iPhone miał
obiektyw odpowiadający około 30 mm, a 7-ki mają
28 mm (28,77 mm dla precyzji). Dla mnie to minus,
ale wiem, że wiele osób doceni tę zmianę. Na duży
plus natomiast należy zaliczyć jaśniejszy obiektyw o świetle f/1.8 zamiast f/2.2 w poprzedniku. Do
tego dochodzi jeszcze OIS – optyczna stabilizacja
obrazu – w którą Apple wyposażyło oba modele
iPhone’a 7. Pozwala ona robić zdjęcia lub kręcić
filmy na dłuższych czasach migawki bez konieczności podnoszenia ISO – oznacza to mniej szumów
i wyższą jakość materiałów rejestrowanych. Na
deser, dla osób lubiących robić zdjęcia z lampą błyskową (albo często korzystających z funkcji latarki),
podwojono liczbę diod, dzięki czemu lampa generuje o 50% więcej światła.
Apple zauważyło również, że wiele osób bardzo lubi robić sobie selfie, poprawiono więc
przedni aparat w obu rozmiarach iPhone’a 7. Ma teraz 7 MP.
Najważniejszą jednak nowością jest co innego. Oba iPhone’y 7 przednią i tylną kamerą robią
zdjęcia w tak zwanym „wide color” – tak Apple określa przestrzeń barwną DCI-P3. Oznacza to,
że aparat (oraz wyświetlacz) wyposażono w większą paletę barw, z których może korzystać
podczas robienia zdjęć. To tak jak dziecku kupić zestaw składający się ze stu kredek zamiast
dwudziestu – kolory będą lepiej odwzorowane i bardziej będą przypominały rzeczywistość.
Dodatkowo za pomocą aplikacji trzecich jest dostępna opcja rejestrowania zdjęć w RAW,
w formacie DNG.

Aparat w iPhonie 7 Plus
Większy brat – iPhone 7 Plus z 5,5” ekranem – otrzymał nie jeden aparat, a dwa. Są umiejscowione obok siebie i składają się z dwóch niezależnych matryc i dwóch różnych obiektywów. Pierwszy jest taki sam jak w modelu 4,7” – ma 28 mm, światło f/1.8 i OIS – ale drugi ma
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56 mm (57,09 mm dla precyzji), światło f/2.8 i brak OIS, a więc wszystko widziane przez niego
jest bliższe (dwukrotnie). Apple nazywa go teleobiektywem, ale rejon 50 mm to tak zwany
„standard”, chociaż rozumiem dział marketingu – lepiej tłumaczy to różnice między nimi
dwóm osobom nieznających się na fotografii. Ciemniejszy obiektyw niestety wynika z zasad
optyki, ale nie powinno to być zauważalne w żaden sposób dla przeciętnego użytkownika.
Jest też ciut mniejsza matryca (1/3,6” kontra 1/3” w szerokim kącie). Istnienie 56 mm obiektywu pozwoliło również zwiększyć zasięg zoomu cyfrowego do 10x.
Kolejną unikalną funkcję, wynikającą między innymi z dużych inwestycji Apple we własne
ISP (Image Signal Processor – z ang. procesor sygnału obrazu), zobaczymy dopiero przed
końcem roku – zaprezentowano już ją, ale nie jest jeszcze gotowa na publiczny debiut.
Otóż w aparatach fotograficznych wyposażonych w duże matryce można uzyskać efekt
małej głębi ostrości. Oznacza to, że można zrobić komuś zdjęcie portretowe i jego twarz
będzie ostra, ale całe tło zostanie rozmyte – ten zabieg pozwala wyszczególnić istotny plan
zdjęcia. Niestety, ze względu na prawa rządzące tym światem, wynikające między innymi
z rozmiaru matrycy (ta w smartfonie jest maleńka), nie da się takiego efektu uzyskać inaczej
niż programowo, symulując rozmycie tła. iPhone 7 Plus będzie, dzięki dwóm obiektywom,
mierzył głębię obiektów widzianych przez obie matryce, co ma mu pomóc skutecznie przeprowadzić wspomnianą sztuczkę.
To jednak nie koniec – 7 Plus, przy każdym robionym zdjęciu korzysta z dwóch matryc, niezależnie od tego, którą mamy wybraną. W razie konieczności wykorzystuje elementy obu zdjęć
– poszczególne piksele albo nawet kanały kolorów – aby poprawić ostrość czy zredukować
szumy na zdjęciu. Wewnętrznie w Apple ta technologia nazywa się „fusion”.

Więcej kolorów
Jako że aparaty w iPhonie 7 i 7 Plus wspierają robienie zdjęć w przestrzeni barwnej DCI-P3,
nazywanej przez Apple „wide color”, to taką samą możliwość dodano do ekranów. DCI-P3
używana jest przez przemysł filmowy i często jest standardem w kinach. Dzięki tym ekranom nasze oczy będą w stanie zobaczyć dodatkowe kolory zarejestrowane przez aparat
iPhone’a. Dla mnie osobiście jest to druga najważniejsza nowość w tym roku. Ekrany będące
w stanie wyświetlić DCI-P3 znajdziemy również w nowych iMacach z ekranami Retina oraz
w iPadzie Pro 9,7”. Apple czyni starania, aby świat internetu również mógł wykorzystać tę
technologię sprawniej, wprowadzając nowe funkcje dla przeglądarki internetowej Safari.
Ekrany w 7-kach oczywiście wyposażono w 3D Touch, a przy okazji świecą teraz 25% jaśniej.
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A10 Fusion, czyli serce iPhone’a
Serce iPhone’a – tak zwany SoC (System-on-a-Chip, który zawiera procesor, układ graficzny
i inne elementy niezbędne do jego pracy) – jest od kilku lat projektowany przez Apple
i dotychczas był jednym z najlepszych na rynku. Montowany w 7-kach A10 Fusion zamiast
dwóch rdzeni ma ich cztery – dwa bardzo wydajne, dwukrotnie szybsze niż te w iPhonie 6,
oraz dwa bardzo oszczędne, zużywające o 80% mniej energii niż ta pierwsza para. Dzięki
temu, gdy gramy w gry, są używane rdzenie szybkie, a gdy czytamy maila, to przełącza się
on niezauważalnie dla użytkownika na te oszczędne. Ten zabieg, poza znaczącym przyrostem mocy, zwiększa czas pracy na baterii średnio o jedną lub dwie godziny, zależnie od
modelu iPhone’a 7. Zaznaczam, że A10 nigdy nie korzysta jednocześnie z czterech rdzeni
– aktywna jest albo szybka, albo oszczędna para.

Głośniki stereo
Nowy iPhone zyskał również nietypowy układ głośników stereo, znany z przynajmniej jednego innego telefonu dostępnego na rynku. Otóż głośnik na dole ramki, obok gniazda
Lightning, nadal jest na swoim miejscu. Drugi natomiast umieszczono obok głośniczka do
prowadzenia rozmów telefonicznych – tego przykładanego do ucha. Najbardziej powinni na
tym zyskać osoby oglądające duże ilości wideo lub grające w gry.

EarPods, AirPods i brak mini Jacka
Od paru dni w internecie pojawia się ogromna ilość prześmiewczych opinii na temat
nowych AirPods – bezprzewodowych, dousznych słuchawek, bazujących kształtem na
znanych EarPodsach. Apple, w odróżnieniu od innych producentów, wprowadziło do
nich kilka unikalnych funkcji, dzięki czemu bajecznie prosto używa się je z iPhone’ami,
chociaż można oczywiście podłączyć je do każdego innego urządzenia korzystającego
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z Bluetooth. Pełną funkcjonalność można niestety uzyskać tylko z iPhone’em, Apple
Watchem, iPadem lub Makiem.
Po pierwsze, słuchawki włączają się automatycznie dzięki czujnikom zbliżeniowym, a jak
je wyciągamy z uszu, to muzyka automatycznie się zatrzymuje. Po drugie, można za ich
pomocą rozmawiać z Siri – wystarczy pacnąć palcem w słuchawkę. Po trzecie, wbudowano
mikrofony wyciszające otoczenie i skupiające się na naszym głosie.
AirPods potrafią działać do pięciu godzin
na jednym ładowaniu. W komplecie z nimi
otrzymujemy pudełko, które ładuje słuchawki bezprzewodowo – wystarczy je do
niego włożyć. Pudełko podłącza się do prądu
za pomocą kabla Lightning, ale zawiera ono
również akumulator, zapewniający wystarczająco dużą pojemność, aby AirPodsy naładować prawie pięciokrotnie, czyli zapewne
wystarczająco dużo prądu na dobę słuchania. Ładowanie jest też szybkie – włożenie
słuchawek na 15 minut do pudełka, pozwala
na trzy godziny odsłuchu.

Mają jednak wadę – kosztują 799 złotych. Nowych, polskich.
AirPods nie bez powodu pojawiły się w ofercie firmy z Cupertino – iPhone 7 i 7 Plus nie mają
tradycyjnego gniazda słuchawkowego. Stoi za tym wiele powodów – w dużym skrócie
Apple miało problem ze zmieszczeniem elementów ekranu ze względu na większe aparaty,
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postanowiono więc te elementy przesunąć. Zaczęły jednak kolidować z już mocno obudowanym Taptic Engine… usunęli więc gniazdo, dzięki czemu znalazło się w środku miejsce
również na większą baterię – o 14% w iPhonie 7 i 5% w iPhonie 7 Plus. Do tego dochodzi
oczywiście chęć pozbycia się starej technologii oraz przekonania klientów do rozwiązań bezprzewodowych – to główny motyw.
Oczywiście, brak gniazda mini Jack
oznacza, że dostarczane w pudełku
EarPods otrzymały nowe złącze
– Lightning. Podłącza się je tam,
gdzie kabel od ładowarki. W zestawie jest ponadto przejściówka
ze złącza Lightning na mini Jack
– nawet Apple uczy się na swoich błędach, po fali pretensji, kiedy

W zestawie jest ponadto przejściówka
ze złącza Lightning na mini Jack
– nawet Apple uczy się na swoich
błędach, po fali pretensji, kiedy zastąpili
gniazdo 30-pinowe z iPhone’a 4S
złączem Lightning w iPhonie 5.

zastąpili gniazdo 30-pinowe z iPhone’a 4S złączem Lightning w iPhonie 5. Ten zabieg utrudnia w zasadzie tylko jedną czynność,
która przez ostatnich kilka dni bardzo denerwuje ludzi w internecie – jednoczesne ładowanie i słuchanie muzyki przewodowo. Na szczęście nie ma co panikować – na rynku są już
dostępne odpowiednie rozgałęziacze dla najbardziej zatwardziałych zwolenników kabli.
Wybór na rynku dla użytkowników pod względem doboru prawie dowolnych słuchawek jest
już dzisiaj duży. Nie dość, że można znaleźć słuchawki ze złączem Lightning, to są też modele
wyposażone w ANC (redukcję szumów otoczenia). No i pozostaje cały wachlarz słuchawek
bezprzewodowych na Bluetooth, od modeli dousznych do pełnych zamkniętych konstrukcji,
od tanich „jednorazówek” do prawdziwie drogiego sprzętu. Każdy powinien móc znaleźć coś
dla siebie i jednocześnie wykorzystać tę okazję, aby dobrać sobie dobre słuchawki do sportu
oraz jeszcze lepsze do słuchania muzyki. A nuż złapie audiofilskiego bakcyla? Ostrzegam – to
grozi bankructwem.

Dopieszczony
W iPhonie 7 i 7 Plus z pozoru niewiele się zmieniło, ale lista nowości, jak zdążyliście zauważyć, nie jest krótka. Apple uparcie dąży do coraz to nowszych funkcji, które często wynikają
ze zmian wprowadzonych rok lub kilka lat wcześniej. Mają wizję tego sprzętu, którą konsekwentnie rozwijają, nie oglądają się w tył i nie wprowadzają nowości tylko dla samego faktu
ich istnienia – musi za takim krokiem stać dobry powód.

morid1n
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WOJNA
APARATÓW
– IPHONE 7 PLUS VS. SAMSUNG GALAXY S7

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPhone zawsze robił bardzo dobre zdjęcia. Według wszelkich recenzji speców od patrzenia
w piksele czasami był najlepszy w danej kategorii, czasami nie, ale całościowo mieli
najsolidniejszy produkt. Problem w takich porównaniach jest taki, że warunki i światło są często
kontrolowane, a wyniki subiektywne, tym razem tylko zatem przedstawię swoje zdanie, a Wy
wybierzecie zwycięzcę spośród dwóch kandydatów – iPhone’a 7 Plus i Samsunga Galaxy S7
(pod zdjęciami nie będzie podpisów).
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Flagowe Samsungi od paru lat robią bardzo solidne zdjęcia i to jedne z najlepszych kandydatów, jeśli szukacie dobrego aparatu. Zawsze miałem jednak zastrzeżenia do czego innego
– do nielogicznej aplikacji do obsługi aparatu, przeładowanej informacjami lub przyciskami
oraz do słabego programu do zarządzania zdjęciami później. Google Photos pod tym względem wygrywa zdecydowanie i polecam korzystanie z niego.
Pomimo że to Wy będziecie wybierać swoich faworytów, to sam zostawię kilka subiektywnych słów komentarza. Subiektywnych dlatego, że nie sposób ocenić zdjęcia obiektywnie
– na nasz odbiór wpływa absolutnie wszystko, od życiowych doświadczeń poprzez preferencje kolorystyczne aż do tego, czy wolimy u kobiet małe, czy duże biusty.

Matryce
S7-ka użytkownikowi daje sporych rozmiarów – jak na smartfona – matrycę w rozmiarze
1/2,5” połączoną z obiektywem 26 mm o maksymalnej przysłonie f/1.7. iPhone 7 Plus oferuje
natomiast dwie. Za obiektywem 28 mm f/1.8 kryje się matryca 1/3”, a za teleobiektywem
(56 mm) jest nieznacznie mniejsza, bo w rozmiarze 1/3,6” ze światłem f/2.8. Wszystkie trzy
matryce rejestrują zdjęcia w 12 MP.

iSight Duo i tryb „portretowy”
Aparat w 7 Plusie ma kilka nietypowych cech. Otóż robiąc nim zdjęcie, niezależnie od
wybranego obiektywu zawsze wyzwalane są oba aparaty równocześnie. ISP (Image Signal
Processor) Apple’a następnie bierze z tych dwóch zdjęć informacje i łączy je w jedno zdjęcie,
jeśli jest taka konieczność. Przykładowo, może wziąć luminancję z obiektywu 28 mm i wykorzystać ją w zdjęciu robionym 56-ką, dzięki czemu zmniejszy dodatkowo szumy. Te dwa
obiektywy dodatkowo dokonują pomiaru głębi obiektów znajdujących się w kadrze, dzięki
czemu możliwe jest stworzenie trójwymiarowej mapy, która następnie będzie wykorzystana do tworzenia sztucznego bokeh – części zdjęcia, które jest nieostre. Tryb „portretowy„
(jak Apple go nazywa) jest obecnie w beta testach i ma się zmieniać w ciągu najbliższych
kilku tygodni i miesięcy – ciekawy jestem, czy będą w stanie wyciągnąć więcej ze zdjęć niż
podobne funkcje obecne w niektórych Androidach – mój Nexus 6 to umie, ale jakość tego
jest bardzo słaba.

Dwa obiektywy i RAW
Niezależnie czy aparat w iPhonie 7 i 7 Plus jest najlepszy na rynku, czy nie, to po niecałym
tygodniu testów nie zamieniłbym go na nic innego wyposażonego w jeden. Sam fakt, że
mam drugie szkło, którym mogę wykonać ciaśniejszy kadr, jest na wagę złota. Żałuję jedy-
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nie, że zastosowano 28 mm zamiast mojej ulubionej ogniskowej 35 mm, ale widocznie nie
można mieć wszystkiego. Miasto to jedno, ale nie mogę doczekać się dnia, w którym zabiorę
go na wakacyjno-odpoczynkowy wyjazd, aby sprawdzić, jak się sprawuje w warunkach
bojowych – „dużego” aparatu mi na pewno nie zastąpi, ale wielu innym już to dawno zrobił.
iOS 10 dodatkowo uruchomił tryb RAW w iPhone’ach 6S, 6S Plus, 7 i 7 Plus (wymagany jest
Apple A9 lub nowszy), dzięki czemu można za jego pomocą robić jeszcze więcej. Niestety,
Apple w swojej aplikacji nie obsługuje RAW, trzeba więc korzystać z propozycji deweloperów trzecich. „Stety”, te aplikacje są świetne. Osobiście przetestowałem poniższe i najbardziej
polecam ProCamera. i Pro Cam 4, które idealnie wspierają dwa obiektywy w 7 Plusie.
• ProCamera. – iPhone – 4,99 EUR
• Manual Camera – iOS – 2,99 EUR
• ProCam 4 - Manual Camera + RAW – iOS – 4,99 EUR
• Obscura Camera – iOS – 4,99 EUR
Zdjęcia RAW, zapisane w formacie DNG, możecie obrabiać za pomocą Lightroom Mobile lub
Google Snapseed – to chyba dwie najpopularniejsze aplikacje na iOS. Na Windows i Mac jest
ich oczywiście znacznie więcej.
Podpowiem jeszcze, że w trybie RAW w iPhonie 7 Plus, zależnie od aplikacji, można zdjęcia
robić tylko za pomocą wybranego obiektywu – nie następuje w tym formacie łączenia informacji z dwóch matryc.
Dostępne tryby i formaty w aplikacjach trzecich:
• JPG: 28 mm, 56 mm lub iSight Duo (oba obiektywy używane jednocześnie),
• RAW: 28 mm lub 56 mm.
Samsung Galaxy S7 wspiera tryb RAW w trybie „profesjonalnym” w swojej natywnej aplikacji
do robienia zdjęć.

Lightroom
Samsung Galaxy S7 również wspiera fotografowanie w trybie RAW, nie omieszkałem więc
z tego trybu skorzystać w obu telefonach. Wszystkie zdjęcia były obrabiane za pomocą
Lightrooma dla Mac, niekoniecznie po to, aby uzyskać jak najlepszy efekt, ale czasami, żeby
pokazać różnicę w tym, co można z takiego zdjęcia uzyskać.
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Subiektywne wrażenia
Długo zastanawiałem się nad tym, który aparat (oczywiście porównując tylko 26 i 28 mm)
robi lepsze zdjęcia i powiem szczerze, że wybór jest trudny, a wyniki różne, zależnie czy
robimy w JPG, czy RAW (oba telefony zapisują do formatu DNG).
W kwestii JPG-ów to moja osobista szala zwycięstwa przechyla się dla iPhone’a – robi mniej
kontrastowe zdjęcia (kontrast łatwiej dodać, niż odjąć) w większości sytuacji, dzięki czemu
wyciąga więcej detali z cieni. Balans bieli jest też bliższy rzeczywistości. Galaxy S7 z kolei
bardziej podbija kontrast, dzięki czemu zdjęcia rzucają się mocniej w oczy, ale wynikiem
tego jest utrata detali w ciemniejszych partiach kadru. Podobnie jest z wideo – kontrastowe
sceny ładnie wyglądają, ale następuje utrata informacji. Podsumowując zatem, zdjęcia iPhone’a w JPG, bez żadnych korekt, są całościowo lepsze. Po prostu bardzo odpowiada mi fakt,
że zawierają w sobie więcej informacji. A jak ktoś chce zrobić z nich bardzo kontrastową
scenę, to ten efekt uzyska bez żadnych problemów. Rozjaśnić bardzo ciemne partie zdjęć jest
już trudniej. iPhone ma przewagę, jeśli chodzi o dodatkowe tryby – zarówno funkcja time
lapse, jak i HDR są wyraźnie lepsze.
Porównanie zdjęć na poziomie RAW to zupełnie inna bajka – oba aparaty uzyskują praktycznie identyczne wyniki. Patrząc na pojedyncze piksele (choroba), w ekstremalnych sytuacjach,
byłem w stanie wyciągnąć nieznacznie więcej szczegółów z DNG tworzonych przez iPhone’a niż
Samsunga – S7-ka w tych partiach też bardziej szumiała. Różnica jest jednak praktycznie niezauważalna. Dla mnie oznacza to jedno – ISP w iPhonie inaczej przetwarza zdjęcia niż Samsungowy.
Realnie, jeśli stosowaliby te sam algorytmy, to efekt mógłby być niemalże identyczny.
iPhone 7 Plus ma jednak ogromną przewagę w postaci drugiego obiektywu. To dla mnie zmienia
zasady gry. Pamiętam, że ta możliwość bardzo podobała mi się w testowanym przeze mnie LG
G5, ale tam do dyspozycji był obiektyw szerokokątny oraz rybie oko, które przydaje się w znacznie węższym zakresie niż teleobiektyw. Idealny dla mnie smartfon będzie wyposażony w cztery
szkła – 14 mm, 35 mm, 50 mm i 85 mm – ale do tego prawdopodobnie nigdy nie dojdzie.
Sam wybrałem i wybrałbym drugi raz iPhone’a 7 Plus właśnie ze względu na dwa obiektywy, ale
nie zabłądzicie, jeśli weźmiecie Galaxy S7 – ma naprawdę dobry aparat, szczególnie w trybie RAW.
Jeśli szukacie bardziej szczegółowej analizy aparatu w iPhonie 7 Plus, to zapraszam do 21.
wydania iMag Weekly, w którym porównuję JPG z DNG i gdzie możecie sobie pobrać linki
do oryginalnych plików.
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Strona 38
Górne zdjęcie: iPhone 7 Plus – 28 mm – JPG z iSight Duo
Górne dolne: Samsung Galaxy S7 – 26 mm – JPG

Strona 39
Górne zdjęcie: iPhone 7 Plus – 28 mm – HDR JPG z iSight Duo
Górne dolne: iPhone 7 Plus – 56 mm – JPG z iSight Duo

Strona 40
Górne zdjęcie: Samsung Galaxy S7 – 26 mm – JPG z DNG (Lightroom)
Górne dolne: iPhone 7 Plus – 28 mm – JPG z DNG (Lightroom)

Strona 41
Górne zdjęcie: Samsung Galaxy S7 – 26 mm – JPG
Górne dolne: iPhone 7 Plus – 28 mm – JPG z iSight Duo

Strona 42
Górne zdjęcie: iPhone 7 Plus – 28 mm – JPG z iSight Duo
Górne dolne: Samsung Galaxy S7 – 26 mm – JPG

Strona 43:
Górne zdjęcie: Samsung Galaxy S7 – 26 mm – JPG z DNG (Lightroom)
Górne dolne: iPhone 7 Plus – 28 mm – JPG z DNG (Lightroom)

Strona 44:
Górne zdjęcie: iPhone 7 Plus – 56 mm – JPG
Górne dolne: iPhone 7 Plus – 56 mm – JPG z DNG (Lightroom)

Strona 45:
Górne zdjęcie: iPhone 7 Plus – 56 mm – JPG z DNG (Lightroom)
Górne dolne: Samsung Galaxy S7 – 26 mm – JPG z DNG (Lightroom)

Strona 46:
Górne zdjęcie: Samsung Galaxy S7 – 26 mm – JPG
Górne dolne: Samsung Galaxy S7 – 26 mm – JPG z DNG (Lightroom)
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„BEHIND THE SCENES”

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Od dawna byłem ciekawy, co iPhone może w studiu, ale
nigdy mnie to nie interesowało ze względu na szerokokątny
obiektyw, który nie nadaje się do portretu. W tym roku
iPhone 7 Plus otrzymał drugie szkło, o ogniskowej 56 mm, nie
pozostało mi więc nic innego, jak udać się do studia.
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Początkowy plan był taki, aby zobaczyć jak iPhone
sprawuje się w plenerze w trybie „Depth Effect”
czy też „Portrait Mode” – nie wiem, dlaczego
Apple stosuje dwie różne nazwy zależnie od miejsca, w którym się wyświetlają, ale to beta, może
się to więc z czasem zmienić. Niestety bardzo
szybko zweryfikowałem, że utrata jakości w tym
trybie jest na tyle duża, a błędy w rozpoznawaniu
osoby na tyle częste, że nie ma to najmniejszego
sensu. Do tego doszła jeszcze paskudna aura na
dworze. W tym przypadku beta to prawdziwa
beta i pozostaje nam czekać na dalszy rozwój tego
trybu. A plan? Został zmodyfikowany – przenieśliśmy się do studia.
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Przygotowania do zdjęć trwały niecałe dwie godziny. Przez pierwszą godzinę sprawdzaliśmy
różne ustawienia światła i przeróżne tła. Początkowym planem było wykorzystanie czystej
bieli, ale dostępne oświetlenie szybko zweryfikowało nasze założenia i zdecydowaliśmy się
na czerń. W międzyczasie do studia dojechały wizażystka Martyna Ciapa oraz modelka Olga
Sokolova i szybko przystąpiły do swoich przygotowań.
Sam aparat – iPhone 7 Plus – pracował na statywie i w trybie RAW, aby z zapisanych plików
DNG móc wyciągnąć maksimum detali oraz przede wszystkim umożliwić łatwą korektę
balansu bieli. Światło LED-owe, które wykorzystaliśmy, miało za małą moc. Po ustawieniu ISO
na przedział 20–50 czasy oscylowały w rejonie 1/15_1/20 sekundy – to może wystarczająco
dobrze na urodzinowe selfie, ale niekoniecznie na sesję w studio. Olga na szczęście bez większych problemów umiała trwać nieruchomo, to dzięki niej zdjęcia się więc udały.
Pozostałe zdjęcia „behind the scenes” były już robione na pełnym automacie w trybie
„Portrait” w JPG. ISO oscylowało w rejonie 200–640, co oczywiście oznaczało delikatne
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szumy przy małej smartfonowej matrycy, ale jakość „ziarna” mnie zaskoczyła – nie były to
kolorowe bezkształtne plamy, ale monochromatyczny szum dodający charakteru. Jego
usunięcie też nie stanowiło żadnego problemu, chociaż pliki DNG w tej kwestii wypadają
znacznie lepiej. Natomiast przy ISO 640 już widać spadek jakości – ilość detali na zdjęciu
zmniejsza się wyraźnie.
Dwa zdjęcia Olgi, które macie okazję tutaj obejrzeć, wybrane z ponad setki, nie przeszły typowej w takich sesjach obróbki komputerowej. W takich sytuacjach powinno się usunąć każdą
skazę na zdjęciu, każdy włos, który ułożył się, nie tak jak powinien. Na tych zdjęciach poprawiono jedynie balans bieli, kontrast i ekspozycję (została nieznacznie rozjaśniona) oraz usunięto kilka skaz cery, które iPhone zbyt dobrze uwiecznił. Włosy, szumy i cała reszta pozostała
bez zmian. Ponadto wszystkie zdjęcia, które możecie tutaj oglądać, były wykonane iPhone’em 7 Plus za pomocą 56 mm obiektywu.
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iPhone, jak każdy inny aparat, ma oczywiście swoje
ograniczenia, ale w odpowiednich rękach może
o wiele więcej, niż zdajemy
sobie z tego sprawę. Jestem
przekonany, że profesjonalny studyjny fotograf, ze
znacznie lepszym zapleczem sprzętowo-rekwizytowym, byłby w stanie zrobić
zdjęcia, których „zwykły
człowiek” nie odróżniłby od
tych wykonanych sprzętem
wielokrotnie droższym.
A jeśli chodzi o mnie… cóż,
niezwykle się cieszę z faktu,
że mam dwie ogniskowe
do wyboru. To był główny
powód, dla którego kupiłem 5,5” model i decyzji nie
żałuję w żadnej mierze.

morid1n
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#iPHONE 7
MACIEJ NOWAKOWSKI
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Z telefonów marki Apple korzystam od pierwszego modelu. iPhone 7 jest już moim dziewiątym telefonem tej marki. Co roku po zakupie zastanawiam się, czy kolejna generacja również
przekona mnie do przesiadki. W ostatnich latach zazwyczaj to aparat był głównym argumentem, dla którego wymieniałem roczny telefon na nowszy model. Nie inaczej w tym roku
– to zmiany dokonane w aparacie zrobiły na mnie największe wrażenie podczas prezentacji
i przekonały do przesiadki na iPhone’a 7.
Po raz pierwszy Apple wyróżniło większy model na tyle, że do samego końca nie wiedziałem, na który się ostatecznie zdecyduję. W poprzednich dwóch generacjach jedyną różnicą
w aparatach między mniejszym a większym modelem była optyczna stabilizacja obrazu. Przy
ogniskowej wynoszącej około 29 mm nie miało to jednak dla mnie znaczenia. Od większego
wyświetlacza wyżej cenię sobie wygodę obsługi telefonu jedną ręką. Jeszcze dwa lata temu
uważałem, że telefon z czterocalowym ekranem jest idealny. Od tego czasu doceniłem jednak zalety 4,7-calowego ekranu i jak u większości osób przesiadających się z iPhone’a 5/5S na
6/6S, moje palce z czasem do niego dorosły. Dwuobiektywowy aparat w iPhonie 7 Plus do
samego końca bardzo mnie kusił. Silnym argumentem za Plusem była także pojemniejsza
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bateria. Korzystam ze smartfona dość intensywnie. Mojemu iPhone’owi 6S zazwyczaj około
godziny 18 brakowało już energii i konieczne było ciągłe noszenie ze sobą powerbanka lub
etui z wbudowaną baterią. Podczas tegorocznej prezentacji Apple zapewniało, że iPhone
7 w mniejszym rozmiarze pozwoli na aż dwie godziny dłuższą pracę od swojego poprzednika. To ułatwiło mi odrobinę podjęcie tej trudnej decyzji. Początkowo
planowałem zakupić go spokojnie
w Polsce, po tygodniu od światowej premiery. W obawie przed niską
dostępnościa u polskich resellerów,
zdecydowałem się jednak, jak w ubiegłych latach, na wycieczkę do Drezna.
Używam go zatem już prawie od
dwóch tygodni.
Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego. O ile sama bryła telefonu
nie uległa większym zmianom, to
wreszcie z jego tylnej części zniknęły
okropne fugi, o których mówiono
w poprzednich latach, że muszą być,
gdyż inaczej nie da się tego rozwiązać. A jednak da się. Paski biegną
teraz wzdłuż górnej i dolnej krawędzi, a w czarnych wersjach kolorystycznych są praktycznie zupełnie
niewidoczne. Obiektyw aparatu jest
znacznie większy i został przesunięty
bliżej krawędzi. Niestety przez to niemal wszystkie etui przeznaczone do

Zmienił się przycisk „Home”. Obecnie ten
element jest nieruchomy. Działa on na
podobnej zasadzie jak gładziki w nowych
MacBookach czy Force Touch w Apple Watchu.

modeli 6 oraz 6S, które mam, są niekompatybilne z nowym telefonem.
Przedni panel nie zmienił się na
pierwszy rzut oka. Po założeniu szkła
3D przeznaczonego do iPhone’a 6S
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okazało się jednak, że automatyczne dostosowywanie jasności ekranu przestało
działać. Sensor badający natężenie światła został umieszczony w innym miejscu.
Zmienił się przycisk „Home”. Obecnie ten element jest nieruchomy. Działa on na
podobnej zasadzie jak gładziki w nowych MacBookach czy Force Touch w Apple
Watchu. Przyciśnięcie go wyzwala „wibrację” dzięki nowemu Taptic Engine, co
daje odczucie podobne do kliknięcia.
Ostatnią widoczną zmianą jest usunięcie analogowego złącza mini Jack z dolnej krawędzi. W przeciwieństwie do wielu osób nie widzę w tym żadnego problemu. Należy pamiętać, że nie oznacza to całkowitego usunięcia złącza audio
z nowego iPhone’a, ale jedynie zamiana jego analogowej wersji w cyfrową.
W zestawie z telefonem otrzymujemy nowe słuchawki Earpods zakończone
wtyczką Lightning, a także przejściówkę Lightning na mini Jack, która pozwala na
podłączenie dowolnych słuchawek przewodowych. W ostatnim czasie pojawiło
się sporo nowych słuchawek Bluetooth korzystających z kodowania apt-X, które
pozwala na przesyłanie dźwięku o jakości przewyższającej Audio CD. Spodziewam
się także wielu nowych słuchawek i audiofilskich wzmacniaczy słuchawkowych
wykorzystujących złącze Lightning, które pozwala na bezstratne przesyłanie
wysokiej jakości cyfrowego dźwięku.
Usunięcie złącza mini Jack pozwoliło na uzyskanie wodoodporności. Nie uważam
jednak, aby była to jakaś wielka zaleta. To dlatego, że z telefonem trzymam się
z dala od wody i jeszcze nigdy nie udało mi się żadnego utopić.
Kolejnym elementem, który na pierwszy rzut oka się nie zmienił, jest wyświetlacz.
Nadal ma on taką samą rozdzielczość, ale ogromnej poprawie uległo odwzorowanie
barw, a także jasność, która wzrosła o 25% względem poprzednika. Ekran w iPhonie
7 to według profesjonalych testów obecnie najlepszy ekran w jakimkolwiek urządzeniu mobilnym. Nie są to suche wyniki. W porównaniu z iPhone’em 6S wyświetlane na nim kolory są rzeczywiście bardziej naturalne i jest to wyraźnie zauważalne.
Aparat w iPhonie 7 ma wciąż 12 megapikseli, ale dzięki jaśniejszemu obiektywowi znacznie lepiej niż poprzednik radzi sobie ze zdjęciami w słabych warunkach oświetleniowych. Z pewnością wpływ na to ma także optyczna stabilizacja
obrazu, która pozwala na wydłużenie odrobinę czasów naświetlania.
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Nowy procesor w benchmarkach jest sporo szybszy, a mimo to względem modelu
6S obecnie różnica w szybkości działania nie jest odczuwalna. Możliwe jednak, że
podobnie jak w przypadku iPhone’a 6 i 6S będzie to zauważalne dopiero, gdy po
dłuższym czasie wrócimy do poprzedniego modelu.
Znacznej poprawie uległy głośniki. Obecnie iPhone odtwarza dźwięk stereo. Jeden
głośnik jak do tej pory znajduje się na dolnej krawędzi. Drugi zaś to głośnik znajdujący się na przednim panelu nad ekranem, który dotychczas służył jedynie do rozmów. Dźwięk jest zauważalnie głośniejszy i bardziej przestrzenny.
Najbardziej odczuwalną dla mnie zmianą w nowym iPhonie jest bateria. Apple
zapowiadało, że w przypadku mniejszego modelu czas użycia wydłuży się o około
dwie godziny. Rzeczywiście odczuwam znaczną poprawę i nie jestem w tym osamotniony. Najważniejsze jest to, że wychodząc z domu na cały dzień nie muszę już
zabierać ze sobą żadnych powerbanków i energii wystarcza mi do późnych godzin
wieczornych.
Na prezentacji Apple ogłosiło, że jest to najlepszy iPhone, jaki wyprodukowali.
Nie sposób się z tym nie zgodzić. Jest to produkt, który dojrzewa z roku na rok.
Porównując kolejne generacje, nie wywołuje on efektu „wow”. Z roku na rok jest
jednak coraz lepszy i choć zmiany nie są widoczne na pierwszy rzut oka, to stopniowo zmienia się w nim wszystko.

macnow
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iPHONE 6SS

PAWEŁ HAĆ

No i jest. Raczej nikogo nie zaskoczyło to, jak wygląda, no może z wyjątkiem nowych kolorów. Jęk
zawodu spowodowany brakiem gniazda słuchawek szybko ucichł, a sam telefon wyprzedaje się na
pniu. Jak zwykle. Czy jednak urządzenie tak podobne do poprzednika, na dodatek uboższe o złącze
mini Jack, faktycznie powinno być określane kolejnym numerem?
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Wydawać by się mogło, że ostatnio Apple odpuściło sobie wzornictwo, pozostając przy
sprawdzonych rozwiązaniach, wliczając w to kształty obudów flagowego smartfona. Różnice
są na tyle małe, że na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić, że mamy najnowszy model (chyba
że wybierzecie błyszczący Jet Black), ale i wystarczająco duże, by większość akcesoriów od
starszych wersji jednak nie pasowała. Nie wygląda to więc raczej na ukłon w stronę użytkownika – skorzystają na tym głównie producenci akcesoriów, którzy jedynie nieznacznie będą
musieli zmodyfikować projekty swoich produktów. Użytkownik nie zyska też na wyrzuceniu
mini Jacka – owszem, dostaje w komplecie przejściówkę, ale jest to kolejny adapter, który
musi ze sobą mieć, by podłączyć słuchawki. Gdy dodamy do tego brak nowości na miarę
wprowadzenia 3D Touch w 6S czy powiększenia ekranu w modelu 6, okaże się, że iPhone 7
jest tak naprawdę modelem 6S w wersji poprawionej. 6SS, jakkolwiek źle nie brzmi, to idealnie podsumowuje powyższy wywód.
Gdybym pisał dla portalu z „web” w nazwie, mógłbym właściwie w tym miejscu skończyć.
Pozwólcie jednak, że zajmę Wam jeszcze chwilę, bo powyższy tok myślenia, choć pozornie
trafny, nie zawiera choćby cienia analizy. A po dokładniejszym przyjrzeniu się sprawie 6SS
wcale nie jest tak oczywistą nazwą. Apple włożyło ogrom pracy w poprawienie wszystkich
elementów urządzenia, zaczynając od obudowy, na procesorze kończąc. Wreszcie udało
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się zminimalizować widoczność pasków zasłaniających anteny, ujednolicić wygląd obiektywu aparatu z resztą obudowy, a także nadać urządzeniu większą symetrię dzięki zamianie
gniazda mini Jack na atrapę drugiego głośnika. Wprowadzenie Taptic Engine i nieruchomego
przycisku Home również jest nie bez znaczenia, wyeliminowano bowiem kolejny mechaniczny element, który może się zepsuć. Haptyka jest też świetnym uzupełnieniem doświadczenia używania iOS, pojawia się nie tylko podczas wciskania Home, ale też przy przewijaniu
list, przełączania przełączników czy też wysuwania Centrum Powiadomień i rozwijania widżetów. Po raz pierwszy iPhone jest też wodoodporny, możemy go zachlapać lub zanurzyć na
niewielką głębokość, a pomimo to nic mu się nie stanie. Nowy ekran też wypada znacznie
lepiej w stosunku do poprzednika (wybaczcie brak precyzyjnego porównania, to nie jest
recenzja). Aparaty zasługują na osobny tekst, wspomnę tylko, że nawet w modelu 7, który nie
doczekał się podwójnego obiektywu, różnica w zdjęciach jest znacząca, zwłaszcza w kiepskich warunkach oświetleniowych. Daje radę nawet czterodiodowa lampa błyskowa, zdjęcia
robione z jej użyciem mają bardzo żywe kolory. Standardem jest też ogromne zwiększenie wydajności, które podczas zwykłej pracy nie jest może widoczne, ale daje o sobie znać
w aplikacjach pokroju iMovie.
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Rewolucji nie ma, ale i nikt jej się nie spodziewał. Apple poprawiło 6S z każdej strony i gdyby
zamknęło „siódemkę” w nowej obudowie, głosów o braku innowacyjności z pewnością
byłoby znacznie mniej. Jedynym radykalnym krokiem, na jaki zdecydowała się firma, jest
rezygnacja ze złącza mini Jack. Tak jak wcześniej wyrzuciła z komputerów napędy CD, stanowczo sprzeciwiła się stosowaniu Flasha, a ostatnio stworzyła laptopa bez tradycyjnych
portów USB-A, tak i teraz dokonuje stanowczej zmiany, uargumentowanej rezygnacją z przestarzałej technologii. Apple nie jest pierwsze – kilka miesięcy wcześniej smartfona bez mini
Jacka wypuściło Lenovo, pozostał on jednak... smartfonem bez mini Jacka. Nie miał żadnego
wpływu na rynek i kompletnie nikt nie przejął się tym, że akurat w tym modelu tego złącza
zabrakło. Z Apple jest inaczej – do tej pory sprzedało ponad miliard iPhone'ów i nic nie wskazuje na to, by nowy model miał być przyjęty gorzej. Fakt, nie daje to użytkownikowi na razie
żadnej korzyści praktycznej, pytanie jednak, w jakim stopniu ta zmiana jest teraz uciążliwa.
Czy faktycznie korzystanie z przejściówki przez te osoby, które nie przestawiły się na bezprzewodowe słuchawki, będzie aż taką udręką? Zepchnięcie na ubocze Flasha sprawiło, że sieć
stała się bezpieczniejsza i ładniejsza, oprogramowanie kupujemy teraz w internecie i stamtąd
je pobieramy, nie uzależniając się od nietrwałego, fizycznego nośnika. Wszystko wskazuje na
to, że z czasem wymiana danych również przejdzie całkowicie do chmury. Nadal uważacie, że
za pięć lat mini Jack będzie Wam potrzebny?

pawelhac

67

H5

ZMIENIAMY SIĘ. CODZIENNIE.
Wyrzuciliśmy kable. Dodaliśmy inspiracji. Rozkoszuj się wolnością wyboru dzięki nowym
słuchawkom Beoplay H5, które dostosowują się do Twojego otoczenia, w zależności
od tego, jak Twoja aktywność zmienia się w ciągu doby. Nieważne czy uprawiasz sport,
jedziesz do pracy czy po prostu spędzasz czas w domu - usłyszysz różnicę.
Jesteśmy przekonani, że poczujesz ją na własnej skórze.

Beoplay już dostępne na
www.salonydenon.pl

Poczuj różnicę dzięki Beoplay H5 na http://beoplay.com/H5
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LINUX DLA MAS

TOMASZ SZYKULSKI
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W marcu 2015 roku byłem jednym z fotografów prezentujących swoje prace na wystawie
organizowanej w Irlandii przez moją uczelnię – Trinity College Dublin. Podczas bankietu inaugurującego to wydarzenie zapoznano mnie z Artyomem i Kyrillem – braćmi, którzy opowiadali o rozwijanym przez siebie na podstawie Linuksa systemie operacyjnym. Przyznam, że
chociaż interesuję się nowymi technologiami, to do tamtego momentu nazwa Zorin OS nic
mi nie mówiła. Za sprawą studiów na tej samej uczelni w kolejnych miesiącach lepiej poznałem braci Zorin oraz ich główny projekt, który wydał mi się niezwykle interesujący.

Na temat Zorin OS rozmawiam z młodszym z nich – dwudziestoletnim Artyomem.
Tomasz Szykulski (TS): Cześć Artyom! Zanim przejdziemy do pytań dotyczących Zorin
OS, opowiedz mi coś więcej o sobie i Kyrillu.
Artyom Zorin (AZ): Cześć Tomasz! Dzięki za zaproszenie do rozmowy. Chociaż nasi rodzice
pochodzą z Ukrainy, Kyrill i ja od urodzenia mieszkamy w Irlandii. Studiowaliśmy tutaj informatykę i biznes na Trinity College Dublin. Odkąd pamiętam, obaj interesowaliśmy się nauką
i technologią, już na wczesnym etapie życia wiedzieliśmy więc, że to właśnie w tej branży
będziemy chcieli pracować w przyszłości.
TS: Zacznę nietypowo, by umieścić wszystko w odpowiednim kontekście. Z Waszego
bloga dowiedziałem się, że w grudniu 2011 roku, po zaledwie 2,5 roku działalności,
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Zorin OS osiągnął magiczną barierę miliona użytkowników. Czy możesz powiedzieć,
jak dziś wyglądają Wasze statystyki?
AZ: Zorin OS od kilku lat rozwija się niezwykle dynamicznie. W tym roku przekroczyliśmy
15 milionów pobrań wśród użytkowników na całym świecie.
TS: Pomysł na ten wywiad pojawił się, gdy przeczytałem, że władze włoskiego miasta
Vicenza zdecydowały się zainstalować Zorin OS na miejskich komputerach, zastępując
tym samym Windowsa.
AZ: Rozwój tego tematu jest dla nas bardzo interesujący. Zaczęło się od tego, że podczas
ubiegłorocznych wakacji jeden z rodziców ucznia z Vicenzy postanowił zainstalować edukacyjną wersję naszego systemu (Zorin OS Educational) na starzejących się szkolnych komputerach. Był to sposób na oszczędność, gdyż w przypadku kontynuowania korzystania
z Windowsa szkoła musiałaby wymienić te urządzenia na nowe, by cieszyć się płynnym działaniem i niezawodnością. Po przestawieniu się na Zorin OS użytkownicy byli bardzo zadowoleni z szybkiego i wydajnego działania; skorzystali także z dołączonego oprogramowania
edukacyjnego. Za sprawą intuicyjnego interfejsu, który przypomina Windows, Zorin OS nie
wymagał od nich uczenia się obsługi całkowicie nowego środowiska w przeciwieństwie do
produktów naszych konkurentów.
Projekt instalacji Zorin OS w szkole zwrócił uwagę tamtejszego ratusza, który zmagał się
z podobnym problemem, ale na znacznie większą skalę. Właśnie dlatego w kwietniu bieżącego roku władze miasta Vicenza ogłosiły uruchomienie pilotażowego programu, w którego ramach zaplanowano zainstalowanie Zorin OS na około tysiącu miejskich komputerów.
Proces migracji trwał przez całe lato, a my monitorowaliśmy go i pomagaliśmy, by przebiegł
pomyślnie i bezproblemowo. Wszystko wskazuje na to, że decydenci i użytkownicy z Vicenzy
są zadowoleni z wyboru Zorin OS. Mamy nadzieję, że ten sukces będzie przykładem dla
władz, szkół i organizacji w innych miejscach na świecie.
TS: Opowiedz o historii Zorin OS. Jak się to wszystko zaczęło?
AZ: Aby zrozumieć historię Zorin OS, musimy cofnąć się do lata 2008 roku, gdy miałem 12,
a Kyrill 13 lat. Niewiele wcześniej dostaliśmy nasz pierwszy komputer i bardzo spodobało nam
się instalowanie oprogramowania do modyfikacji interfejsu i pulpitu. W pewnym momencie
natrafiliśmy na system operacyjny o nazwie Linux – byliśmy nim zaintrygowani, gdyż wcześniej słyszeliśmy tylko o Windows i Mac OS X. Co najzabawniejsze, to właśnie ciekawe efekty
modyfikacji pulpitu były tym, co skłoniło nas do jego instalacji. Gdy tylko uruchomiliśmy
Ubuntu, wówczas najbardziej popularną dystrybucję Linuxa, szybko zorientowaliśmy się, że
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jest on nie tylko zorientowany na estetyczne środowisko, ale przede wszystkim stanowi niezwykle wydajne narzędzie pracy. Działał błyskawicznie szybko, był bezpieczny i odporny na
wirusy, a dzięki filozofii open source dawał nam możliwości modyfikacji, których nie mieliśmy
w żadnym innym systemie. Gdy jednakże pokazaliśmy Linuksa naszemu ojcu, szybko wyszły
na jaw braki i wady systemu. Przede wszystkim nie był łatwy w obsłudze, co według nas stanowiło największą przeszkodę w popularyzowaniu go wśród zwykłych użytkowników.
Mniej więcej w tym samym czasie rozważaliśmy udział w BT Young Scientist Technology
Competition (ogólnokrajowy konkurs dla uczniów irlandzkich odpowiedników gimnazjów).
Upatrywaliśmy w nim naszą szansę, by pokazać możliwości Linuksa masom. W ten sposób
zaczęliśmy prace nad Zorin OS. Był tylko jeden problem – nie wiedzieliśmy kompletnie nic
o programowaniu. By sprostać wyzwaniu, w wolnym czasie uczyliśmy się wszystkiego, co
było potrzebne do stworzenia naszego systemu. Po zaledwie dziewięciu miesiącach wydaliśmy Zorin OS 1.0, a bardzo pozytywne reakcje pierwszych użytkowników skłoniły nas do kontynuowania prac, by projekt finalnie stał się tym, czym jest dziś.
TS: To wszystko brzmi bardzo ciekawie, ale przeciętnemu użytkownikowi, który nie
miał styczności z Linuksem, mówi raczej niewiele. Czym zatem różni się Zorin OS od
najpopularniejszych komputerowych systemów operacyjnych? Co kierowało Wami
podczas procesu jego tworzenia?
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AZ: System Zorin OS został stworzony, by pozwolić użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości swoich komputerów – niezależnie od ich specyfikacji technicznej. Jest szybszy niż
inne systemy zainstalowane na przeciętnym pececie oraz wszechstronny, pozwalający zrobić
wszystko, co potrzebujesz. Zorin OS powstał na bazie Linuksa, czyli oprogramowania, które
napędza infrastrukturę taką jak serwery Google czy systemy Departamentu Obrony USA, co
potwierdza jego niezawodność i bezpieczeństwo.
Zorin OS w standardzie posiada wszystkie niezbędne programy i narzędzia, by być od razu
gotowym do pracy i ograniczyć czas potrzebny do jego dostosowania do indywidualnych
potrzeb. Projektując interfejs, skupiliśmy się na tym, by był on prosty, elegancki i przypominał
znane użytkownikom rozwiązania z innych platform. Dzięki temu nie wymaga długotrwałej
nauki i zmiany przyzwyczajeń.
TS: Zauważyłem, że istnieje kilka różnych wersji systemu.
AZ: Tak. Przeanalizowaliśmy wszystkie grupy użytkowników Zorin OS i staraliśmy się zapewnić każdej z nich najprostsze i najlepiej dostosowane do ich potrzeb narzędzie. Oferujemy
kilka wersji Zorin OS, które różnią się przede wszystkim instalowanym razem z systemem
oprogramowaniem.
Core Edition obejmuje niezbędne dla przeciętnego użytkownika narzędzia, które służą mu do
wygodnego i łatwego surfowania w internecie, tworzenia dokumentów, edycji zdjęć i wideo.
Zorin OS Lite skompresowany jest do superlekkiego systemu, który działa płynnie na starych,
nawet dwunastoletnich komputerach o bardzo słabej specyfikacji technicznej. Wersje edukacyjne zawierają wiele aplikacji i zasobów dla uczniów i nauczycieli, służących do nauki między innymi matematyki i astronomii. Są one bardzo popularne w szkołach na całym świecie.
Wersja premium systemu, Zorin OS Business, oferuje wszystkie narzędzia o funkcjonalnościach niezbędnych do zarządzania biznesem, takie jak prowadzenie księgowości, profesjonalna edycja dokumentów, obsługa kanałów sprzedaży itd. Na koniec zostawiłem Ultimate
Edition, czyli wersję stworzoną dla power userów, którzy chcą maksymalnie wykorzystać
potencjał swojego komputera. Cechuje ją rozbudowane oprogramowanie ze świata Linuksa,
między innymi aplikacje biznesowe, profesjonalne narzędzia do tworzenia cyfrowych treści,
ale również gry.
TS: Czy prace nad Zorin OS są obecnie Waszym głównym zajęciem? Ile osób liczy team?
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AZ: Przez większość swojej historii Zorin OS był dla nas dodatkowym projektem, którym zajmowaliśmy się w wolnym czasie. Ostatnio zakończyliśmy jednak naukę na uniwersytecie
– Kyrill uzyskał dyplom, a ja przerwałem studia, dzięki czemu możemy w pełni skoncentrować
się na rozwoju Zorin Group i Zorin OS. Większość czasu poświęcamy pracy nad systemem
i wsparciem dla niego, ale wkrótce ogłosimy także nasz nowy ekscytujący projekt, nad którym pracujemy od kilku miesięcy.
Odpowiadając na drugie pytanie, zaskoczę Cię – do dziś stały team to tylko my dwaj. Mimo
to dosyć często zatrudniamy deweloperów do wykonania konkretnych zadań, z którymi sami
nie możemy sobie poradzić, bo mają oni większą od nas wiedzę. Chcemy jednak znacząco
rozwinąć firmę w najbliższej przyszłości, dlatego planujemy stałe zatrudnienie kolejnych
osób.
TS: Jeżeli dobrze pamiętam, praca dyplomowa Kyrilla dotyczyła Zorin OS. Czy możesz
przybliżyć ten temat oraz opowiedzieć, w jaki sposób łączyliście studia na Trinity
College Dublin z rozwojem Waszego systemu?
AZ: Praca Kyrilla (dissertation) dawała podłoże pod większe zmiany wprowadzane w dwunastej, najnowszej wersji systemu. Implementacja tych zmian wymagała wykorzystania nowych
technologii i narzędzi, co nie byłoby możliwe bez odpowiedniego zaplecza oraz dokładnego
planowania. Kyrill przeprowadził znaczną część badań w ramach uniwersyteckich zajęć nakierowanych na przygotowanie do pisania pracy (na studiach w Irlandii dissertation to oddzielny
przedmiot – przyp. red.). Jesteśmy bardzo wdzięczni naszej uczelni, gdyż wspierała nas
i umożliwiała prace nad systemem w ramach standardowych zajęć i projektów. W ciągu kilku
lat studiów mieliśmy okazję nie tylko rozwinąć i sprawdzić w praktyce nasze umiejętności, ale
również poznać wiele ciekawych osób, które pomogły w rozwoju projektu Zorin OS.
TS: jaki jest Wasz model biznesowy?
AZ: Zorin OS generuje zyski ze sprzedaży wersji premium (Business i Ultimate), co pozwala
nam na finansowanie dalszego rozwoju systemu, ale również prace nad nowymi, długofalowymi projektami. Najważniejsze jest dla nas stworzenie społeczności skupionej wokół
systemu; chcemy sprawić, że gdy w przyszłości ogłosimy kolejne produkty, będziemy już rozpoznawalni i użytkownicy będą wiedzieć, że warto się nimi zainteresować.
Od początku istnienia Zorin OS nie poświęcaliśmy środków na tradycyjną reklamę czy marketing. Wierzymy, że świetny produkt mówi sam za siebie i obroni się na rynku, dlatego naszym
celem było zawsze tylko tworzenie najlepszych możliwych rozwiązań. Reklamę zapewniają
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nam nasi użytkownicy, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni – przeszliśmy drogę od 0 do
15 milionów pobrań, stosując tylko marketing szeptany.
TS: Na koniec opowiedz o Waszych planach na przyszłość.
AZ: Obecnie kończymy prace nad Zorin OS 12, naszym największym wydaniem do tej pory,
które prawdopodobnie udostępnimy jeszcze przed ukazaniem się tego wywiadu (wersja beta systemu Zorin OS 12 faktycznie pojawiła się jeszcze przed ukończeniem wywiadu
– przyp. red.). Traktujemy je jako podwaliny dla kolejnego rozdziału w historii firmy, który rozpocznie się wraz z premierą całkowicie nowego produktu.
Od pierwszego dnia działalności naszą misją było przekazanie najbardziej zaawansowanej, a jednocześnie przystępnej technologii w ręce bardzo szerokiego grona odbiorców.
Uważamy, że nasz nowy produkt idealnie ukaże tę ideę – tworzymy go z myślą o ludziach,
którzy nigdy wcześniej nie korzystali z komputera. Jesteśmy bardzo podekscytowani i nie
możemy doczekać się momentu, w którym podzielimy się naszą wizją ze światem.
TS: Dzięki za rozmowę! Życzę powodzenia w dalszej działalności.
AZ: Dzięki!

t_szykulski
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PERU

Z WIZYTĄ U INKÓW

MICHAŁ ZIELIŃSKI
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W szkole podstawowej nauczono mnie trzech rzeczy, które zmieniły mój światopogląd.
Pierwszą z nich było rozróżnienie stron – lewej i prawej. Drugą było mnożenie przez zero.
Trzecią była informacja, że na południowej półkuli woda spłukuje się w lewo, podczas gdy
na naszej, północnej – w prawo. Pewnie domyślacie się, co zrobiłem, jak wysiadłem z samolotu w Chile. Tak. Woda spłukuje się tu w drugą stronę. Nie spodziewałem się jednak, że
może to być najmniejsza z różnic dzielących nasze dwa, tak różne, światy.

Po nudnym dniu w Santiago pofrunęliśmy do miasteczka Cuzco w Peru. Tam – jak się
okazało – czekał na nas Maurice, lokalny taksówkarz. Znakiem rozpoznawczym Ameryki
Południowej są dziesiątki taksówkarzy koczujących przy wyjściu z terminalu przylotów
(kojarzycie ostatnią scenę „Love Actually”?) na lotniskach i oferujących swoje usługi. Maurice
był jednym z nich, ale miał wyróżniającą go cechę. Znał angielski. Na kontynencie opanowanym przez hiszpański coś takiego to rzadkość. Z miejsca został naszym lokalnym kierowcą.
Dowiózł nas do hotelu, zostawił wizytówkę i obiecał, że przyjedzie po nas rano. Bo rano
jechaliśmy do Machu Picchu.
Oczywiście, nie taksówką. Maurice dowiózł nas na pociąg PeruRail, który kosztował jak za
zboże, a jechał na tyle wolno, że dowolny skład TLK zostawiłby go w tyle i zdążył wrócić.
Ale tu nie o prędkość chodziło, a o podziwianie peruwiańskich widoków. Tego w TLK nie
doświadczycie. Górzysty teren przeplatany co jakiś czas małymi wioskami. W nich pasły
się osiołki, ludzie załatwiali swoje sprawy, niektórzy nawet robili pranie. Ręcznie. Daje do
myślenia. Po niecałych czterech godzinach w pociągu pozostało tylko kupić bilet wstępu
do parku, bilet na autobus, przeturlać się nim 30 minut i bam, jesteś u stóp jednego
z cudów świata.
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Dorwała nas przewodniczka Irene. Wtedy zauważyłem, że nie tylko taksówkarze rzucają się na
wszystkich potencjalnych klientów. Robi to każdy,
który może od Ciebie wyciągnąć pieniądze.
Restauratorzy, sprzedawcy pamiątek, masażyści (jest ich zaskakująco sporo na ulicach). Ale do
tego wrócimy. Teraz – Machu Picchu. Wystarczy
kilkunastominutowy spacer, by zbierać szczękę
z podłogi. Wchodzimy bowiem na wyżynę, z której widać całą panoramę osady. Zdjęcia z podręczników do historii nie kłamały, to naprawdę
jest spektakularne. Wrażenie potęgowały chmury
przykrywające góry w oddali. Byłem przekonany,
że zaraz przebiegnie obok mnie hobbit pędzący
do Mordoru, a za nim ruszą Nazgule. Samo Machu
Picchu nie jest duże. Mieszkało w nim 500 osób,
nie może więc takie być. Gdyby nie przewodnik,
po jakichś 45 minutach nie byłoby co tam robić.
Moja rada? Dopłać takiej Irene, żeby wyciągnąć
więcej z wyprawy.
Na mnie największe wrażenie zrobił sposób, w jaki
zaplanowano Machu Picchu. W jednej świątyni
okna wskazują dokładne kierunki geograficzne.
W innej jest kamień, który 23 czerwca nie rzucał
w ogóle cienia. Jeszcze inna miała kamień uformowany w połowę krzyża chakana. Gdzie jest
druga połowa? Pojawia się konkretnego dnia
w formie cienia. Mind. Blown. Spodobały mi się
też chodzące po osadzie lamy. Lamy są super.
Okazuje się, że lubią żelki Haribo. Kto by pomyślał.
Z Machu Picchu wróciliśmy do wioski, gdzie czekał na nas pociąg. Mieliśmy chwilę wolnego,
ruszyliśmy więc na poszukiwania tradycyjnej
peruwiańskiej kuchni. Jak się okazuje, ich głów-
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nym przysmakiem są świnki morskie. Zrezygnowałem. Ale Peruwiańczycy gustują
też w mięsie z alpaki (odmiana lamy) i kurczaków. A do tego wszystkiego można
wziąć świetny drink o nazwie pisco sour. Bazuje na lokalnym alkoholu pisco, czyli
brandy robionym z winogron, do którego dodaje się sok z cytryny, cukier, lód,
a na wierzchu – utrzepane białko z jajka kurzego. Zazwyczaj w knajpach mamy
też lokalne piwo (przepraszam, „piwo”) oraz świeżo wyciskane soki z ananasa,
mango i marakui. Jeżeli nie macie ochoty na peruwiańskie jedzenie, to praktycznie w każdej knajpie dostaniecie pizzę i makaron – Peruwiańczycy zdają się uwielbiać włoskie dania.
Do Cuzco wracaliśmy jeszcze dłużej, bo godzin aż siedem. Pod koniec trasy
pociąg postanowił się zepsuć, a mieszkańcy Ameryki Południowej raczej
nigdzie się nie spieszą, rozwiązanie problemu więc trochę potrwało. Całe
szczęście Maurice, mimo tak sporego opóźnienia, ciągle czekał ze swoją taksówką. Peruwiańczycy są bardzo mili, a przynajmniej ci, na których trafiliśmy.
Następnego dnia zwiedzaliśmy Cuzco. Wyszedłem rano porobić trochę zdjęć
i spotkałem starszego jegomościa. Chciał zagadać. Niestety, ja po hiszpańsku
znam tylko „ja nie mówię po hiszpańsku”. Jegomość wydukał po angielsku pytanie „gdzie idziesz”, a potem na migi pokazał mi jak dojść do świetnego punktu
widokowego. Wspaniale.
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Samo miasteczko to w dużej mierze sklepy z pamiątkami. Gdy już skończymy
podziwiać inkaski sposób budowania (ociosywania kamieni, a potem układanie
ich jak puzzle), możemy przejść do kupowania kapeluszy, toreb, magnesów, portfeli i innych gadżetów z napisem „Cuzco” bądź „Machu Picchu”. Kiedyś w Peru
można było uświadczyć ręcznie robione pamiątki. Dzisiaj wszystko pochodzi
z jednej fabryki w Chinach. Na każdym stoisku dostaniemy to samo, jedyną różnicą będzie cena. Chodząc po całym Cuzco, spotkałem jedną (!) sprzedawczynię,
która sama robiła oferowane bransoletki. Reszta to niestety produkt masowy.
Czuć, że Peruwiańczycy zrozumieli, na czym polega biznes turystyczny.
Wspomniani masażyści na każdym kroku, kelnerzy prawie wpychający Cię do
swoich restauracji. Swoją drogą, większość tych miejsc jest pustych. Ceny są
tak astronomiczne, że mieszkańców miasta nie stać na jedzenie w nich, a turystów znowu nie ma tak wielu, by zapełnić aż tyle knajp. I – tak jak wspominałem
– w każdej menu wygląda praktycznie identycznie. Te same peruwiańskie dania,
pizza, makarony, te same napoje.
To nie znaczy, że duch Peru zniknął. Wychodząc z turystycznej dzielnicy Cuzco,
trafiłem na starszą panią, wyciskającą sok z pomarańczy. Niby nic, mamy to
w Polsce, prawda? Ale sposób, w jaki go przyrządza i podaje… Zielone pomarańcze (dziwne, nie?) trzyma w wózku sklepowym. Sok wyciska do szklanek, które
później opłukuje i podaje kolejnemu klientowi. Całość kosztuje 2,50 soli, czyli
jakieś 3 złote. Obok niej stał inny starszy jegomość, który usilnie chciał z nami
porozmawiać, mimo bariery językowej. I wtedy poczułem, że Peru jest spoko.
Jedźcie tam, dopóki komercjalizacja nie w pełni dotknęła ten kraj. Dynamika,
sposób zachowania ludzi, ich życzliwość, a nawet wygląd miasta przenoszą do
innego świata. Warto.

mikeyziel
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POJECHAŁAM
DO KANGURÓW

MAJA JAWOROWSKA

Stało się – zaliczyłam trzeci w tym roku kontynent. Po odwiedzinach w Azji i zwiedzeniu
kolejnego kawałka Europy przyszedł czas na sprawdzenie, co w trawie piszczy po drugiej
stronie równika. Moją recenzję Australii da się zmieścić w jednym słowie: wow!
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Geneza
Pretekst? Kilka tygodni temu mój
chłopak wyjechał do Brisbane
w stanie Queensland w ramach
wymiany studenckiej. Przyznam,
że niewiele wiedziałam o tym
mieście, zanim kupiłam bilety,
tym razem jednak bardzo mi to
odpowiadało. Nie zawsze ma się
okazję pojechać w jakieś miejsce,
które nie dość, że znajduje się na
końcu świata, to jeszcze można je
odkrywać bez żadnych oczekiwań
i wyobrażeń. Zaplanowaliśmy, że
wpadnę na trzy tygodnie, kupiłam bilety i, cóż, pojechałam do
Australii.

Podróż
Wyrobienie wizy turystycznej
jest bezpłatne, bardzo szybkie
i do załatwienia przez sieć. Bilety
z kolei nabyłam za pośrednictwem Flighttix.pl. Do Australii
można dostać się na wiele sposobów, mieszając odcinki, lotniska
i czas przesiadek, ale szybciej niż
w 22 godziny raczej się nie doleci.
Kupowałam bilety z niewielkim
wyprzedzeniem i zapłaciłam za
nie 4200 złotych, czyli całkiem
przyzwoicie. Tym razem miałam
okazję przelecieć się Singapore
Airlines, które to linie polecam:
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bardzo dobre jedzonko i oszałamiające stewardesy. Tak, wyglądają jeszcze lepiej niż te, które
latają Emirates.
Zarówno w drodze z, jak i do Warszawy, moja podróż trwała około 27 godzin, składając się
z trzech odcinków. Niestety przystanki były zbyt krótkie, by wyjść poza lotnisko (czego bardzo żałuję w przypadku Singapuru), no ale – co się odwlecze, to nie uciecze. Azję dopadnę
jeszcze nieraz!

Koszty
Tu zaczynają się schody. Wiedziałam, że jest drogo, ale nie spodziewałam się, że wydatki
będą aż tak trudne do ograniczenia. Już sama droga z lotniska do hotelu kosztowała
w Brisbane ponad 60 złotych (kilka przystanków kolejką), a hotele, w których mieszkaliśmy
po około 250 złotych za noc. Z uwagi na brak dostępu do kuchni jedliśmy głównie na mieście – co ciekawe, ten element nie wpłynął mocno na koszty, ponieważ jedzenie w Australii
jest po prostu drogie, niezależnie, czy je się w knajpie, czy gotuje w domu. Coś, co jednak
rozbawiło mnie najbardziej, to fakt, że popularne także tam handrolle są tańsze od wody
mineralnej. Za rolkę z łososiem zapłacimy około 5 złotych, podczas gdy za półlitrową butelkę
wody – około 9 złotych.
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Turystyczny dzień średnio kosztował mnie od
150–300 złotych. I właściwie wszystko było warte
swojej ceny.

Atrakcje
Podczas pobytu odwiedziłam Brisbane, Sydney
i Gold Coast oraz pobliską Currumbin Beach
i sanktuarium koali Lone Pine. Gdybym miała
jednak wybrać elementy warte podium, to nie
byłoby to bardzo trudne.
Miejsce trzecie zajmuje punkt widokowy Tower
Eye w Sydney. Na wieżę wjechaliśmy w ciepły
sobotni poranek, zupełnie nie spodziewając się,
jak cudownie może wyglądać to miasto z wysokości. Cóż, pierwszego wrażenia nie zapomnę
nigdy. Sydney jest ogromniaste, ma przepiękną
architekturę, mnóstwo zieleni. Zatoka, która
zalewa centrum, CBD, cypelki, z których ludzie
obserwują codziennie piękne zachody słońca…
Widok nie z tej ziemi. Sydney skradło moje serce.
Miejsce drugie, także Sydney, tym razem Opera
House. Gdy byłam dzieckiem, bardzo często
wracałam do albumu o cudach świata, który
kupił przed laty mój tata. Album prezentował
nie tylko klasyczne cuda, ale także te naturalne oraz wzniesione przez współczesnego
człowieka. Opera była jednym z opisywanych
cudownych budowli. Gdy kilkanaście lat później stałam pod tym wielkim gmachem, przez
głowę przebiegała mi w kółko jedna myśl – to
możliwe! To możliwe, by zobaczyć na żywo gloryfikowany budynek, zabytek, znane miejsce
i zachwycić się jeszcze bardziej. Opera przebiła
absolutnie wszystko, co widziałam dotych-

85

/ PODRÓŻE / Pojechałam do kangurów

czas, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie. Każde późniejsze spotkanie z nią, czy
to w ramach spaceru, obserwowania zachodu słońca, czy podróży statkiem po
zatoce – niezmienne. Jest cudowna.
Miejsce pierwsze nie będzie zaskoczeniem. Nie darowałabym sobie przecież
wizyty w Australii bez odwiedzin jej rdzennych mieszkańców! Lone Pine to największy na świecie azyl dla koali, w którym mogłam odhaczyć przynajmniej trzy
punkty z mojej bucket list: głaskanie kangura, zobaczenie diabła tasmańskiego
oraz, przede wszystkim, tulenie koali.

Tak. Tuliłam koalę.
O obcowaniu z naturą muszę rzec jeszcze jedno – przebywając na wschodnim wybrzeżu, człowiekowi udziela się to czyste, lekkie, oceaniczne powietrze.
Pomimo często wietrznej i bardzo zmiennej pogody nie byłam w stanie nie
dostrzec wyjątkowego piękna Queensland. Woda, piasek, roślinność, zwierzęta…
wszystko wydaje się żyć powoli i w absolutnej zgodzie z otoczeniem.
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Negatywy
Bardzo subiektywna kategoria. Mój wyjazd nie był zwykłym urlopem – miałam
sporo pracy związanej ze zleceniami oraz szkołą, kilka godzin dziennie musiałam więc spędzić przy komputerze. Niestety, Australia chyba freelancerów nie
lubi, bo poszukiwanie kawiarni z internetem i prądem (serio) stało się naszym
wymuszonym sportem. Co więcej, kawiarenki zamykają się wczesnym popołudniem, a internetu nie doświadczy się na normalnych warunkach nawet w hotelu!
Ostatecznie, zanim nie odkryliśmy miejskiej biblioteki, trzeba było zjadać transfer
z telefonu, co nie należało do przyjemności, bo to także nietania impreza.

Co dalej?
Australii nie da się zobaczyć w trzy tygodnie. Na samą myśl o tym, ile jeszcze
przede mną, przechodzą mnie ciarki. Co z Melbourne? Co z wielką rafą koralową?
Co z Lord Howe Island? Na mojej liście jest także Perth, Alice Springs, spędzenie
nocy na pustyni, wyspy Oceanii…
Najważniejsze to mieć pretekst i odrobinę cierpliwości. Reszta jest do zrobienia.

jedzonelka
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WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

WIZYTA W DISCOVR – NAJWIĘKSZYM W EUROPIE
CENTRUM ROZRYWKI WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

ŁUKASZ MIROCHA

Jak wytyczyć własną drogę poznawania tajników rzeczywistości wirtualnej? Najlepiej byłoby
przetestować każde z dostępnych rozwiązań, porównać ofertę treści i wygodę użytkowania.
Nie każdy ma jednak do dyspozycji kilkanaście tysięcy złotych i... wolny pokój. Entuzjastom VR
przychodzi z pomocą Bogumił Jankiewicz, który razem z zespołem uruchomił na początku
września w Warszawie największe w Europie centrum wirtualnej rozrywki.
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Jak wytyczyć własną drogę poznawania tajników rzeczywistości wirtualnej? Najlepiej byłoby
przetestować każde z dostępnych rozwiązań, porównać ofertę treści i wygodę użytkowania.
Nie każdy ma jednak do dyspozycji kilkanaście tysięcy złotych i... wolny pokój. Entuzjastom
VR przychodzi z pomocą Bogumił Jankiewicz, który razem z zespołem uruchomił na
początku września w Warszawie największe w Europie centrum wirtualnej rozrywki.
Nawet sceptycy pogodzili się już z tym, że 2016 rok
należy do wirtualnej rzeczywistości. Premierę miała
wyczekiwana od kilku lat konsumencka wersja
gogli Oculus Rift, a także podobny produkt HTC
Vive. Sony wkrótce pokaże własne gogle – razem
z konsolą PlayStation Neo. Obok „dojrzałych” rozwiązań na rynku pojawiły się także takie produkty
jak Samsung Gear VR (gogle VR oparte na technologii Oculusa napędzane przez topowe smartfony koreańskiej firmy), a także Google Cardboard
– kartonikowe okulary współpracujące z większo-

W DiscoVR skorzystamy
z wszystkich
dominujących dziś
platform VR – HTC Vive,
Oculus Rift, Samsung
Gear VR i Google
Cardboard.
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ścią smartfonów. Centrum wirtualnej rozrywki posiada na stanie wszystkie wymienione
urządzenia.
DiscoVR mieści się w poindustrialnej przestrzeni na warszawskim Mokotowie. Do centrum
o powierzchni 500 m2 wchodzimy przez niczym niewyróżniające się blaszane drzwi z napisem „Druga strona lustra”. DiscoVR podzielone jest na dwie zasadnicze części – strefę inicjacji
(bar, sofy, fotele) i właściwą zonę VR, do której prowadzą przesuwne blaszane wrota. Wnętrze
centrum oświetlają stare monitory kineskopowe, przy ścianach znajdują się automaty do
gier, a bar jest wykończony kilkudziesięcioma klawiaturami pamiętającymi lata dziewięćdziesiąte. Estetyka strefy relaksu nawiązuje do technologii lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, chodniki, boksy i oświetlenie LED w części przeznaczonej na doświadczanie VR zaś
dają namiastkę świata z filmu „Tron”. „Miejsce powstało jako owoc mojej osobistej fascynacji
technologią VR, z którą zetknąłem się po raz pierwszy przed kilkoma miesiącami. Koncepcja
DiscoVR powstała dosłownie w cztery tygodnie, urządziliśmy halę, kupiliśmy sprzęt, zebraliśmy zespół i działamy” – opowiada Bogumił Jankiewicz, pomysłodawca centrum.
Po wejściu do strefy VR wzrok od razu przyciągają dwa samochody rajdowe z przełomu lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych – Mazda 323f i Toyota Celica – oba przerobione na
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stanowiska wyścigowe obsługiwane przez Oculus Rift. Kierownice pojazdów są
zsynchronizowane z pedałami i goglami VR, co tworzy przekonujące wrażenie
zanurzenia w świecie wyścigów. Na stacjach można grać między innymi w gry
Project Cars i Dirt. Nieco bliżej blaszanych wrót znajduje się strefa Samsung Gear
VR, gdzie w wygodnych fotelach możemy oglądać treści na młodszym bracie
Oculusa. Dla entuzjastów strzelanek, gier zręcznościowych i aplikacji kreatywnych
(mój faworyt to połączenie Painta i CorelDRAW w 3D – Tilt Brush) przygotowano
aż trzy boksy z HTC Vive. Urządzenie HTC dzięki współpracy z ponad 70 czujnikami, w tym z laserowymi emiterami rozmieszczonymi na stanowisku, odwzorowuje prawie 10 m2 realnej przestrzeni boksu w świecie wirtualnym. Użytkownik
gogli może zatem doświadczać treści nie tylko ze stałej perspektywy nieruchomego punktu (na czym kończą się możliwości Gear VR i Cardboard), ale także
poruszać się w przestrzeni. Namiastka Holodecku świetnie nadaje się do strzelanek, gdyż całym ciałem możemy wykonywać prawdziwe uniki, czy też do interaktywnych treści przygotowanych między innymi przez kultowe studio Industrial
Light and Magic (Lucasfilm). Ekscytację, której doznałem, gdy R2-D2 wyjechał
z Sokoła Millennium i podał mi „prawdziwy” miecz świetlny, będę pamiętać jeszcze długo. Szturmowcy nie mieli szans!
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„DiscoVR ma być prawdziwym centrum rozrywki, to jest miejscem, gdzie pod okiem
doświadczonego personelu można po raz pierwszy doświadczyć rzeczywistości wirtualnej – na wszystkich dostępnych dziś platformach konsumenckich, zaczynając
od prostych Google Cardboard, na goglach Rift i Vive kończąc” – wyjaśnia Marcin
Kuchno, PR Manager DiscoVR. Pomysłodawca centrum dodaje ponadto, że wizją
zespołu jest uczynienie z DiscoVR miejsca spotkań i integracji różnych środowisk
zainteresowanych rozwojem branży VR. „Nie chcemy zamykać się wyłącznie na działalność typowo rozrywkową, przymierzamy się także do sprzedaży rozwiązań VR
i współpracy z lokalnymi dostawcami sprzętu i treści” – przekonuje Jankiewicz.

Centrum przygotowuje również eksperymentalne instalacje VR – rower tandem,
na którym będziemy mogli przemierzać świat w goglach Vive, oraz bieżnię zsynchronizowaną ze stanowiskiem Oculus Rift. Ruchomy chodnik, który komunikuje
się z goglami, już dziś uprzyjemnia rozgrywkę w Counter-Strike i Wiedźmina 3.
DiscoVR jest również pomyślane jako centrum e-sportu. W ostatniej sali przygotowano dziesięć wydajnych stanowisk komputerowych, z których obraz jest transmitowany na ekrany rozmieszczone w różnych strefach centrum.
Od początku beta testów odwiedziłem DiscoVR czterokrotnie i za każdym razem
świetnie się bawiłem. Twórcy stale wzbogacają bibliotekę treści o najnowsze produkcje – gry, filmy, animacje. Centrum będzie także dokonywać regularnych aktualizacji sprzętowych: gdy tylko pojawią się na rynku kolejne generacje gogli VR
oraz potężniejsze komputery, które mogą wycisnąć z tej technologii jeszcze więcej, na pewno znajdziecie je w DiscoVR.

LukaszMirocha
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JAK SKUTECZNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ W ZESPOLE
ZA POMOCĄ NAJNOWSZYCH APLIKACJI
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Jak wiesz, moja firma – Nozbe - nie ma centralnego biura. Każdy z nas pracuje z domu.
Kiedy o tym opowiadam, ludzie patrzą na mnie z niedowierzaniem i powątpiewaniem.
Szczególnie jeśli dowiadują się potem, że trzon naszego zespołu stanowi ponad 20 osób
i dodatkowo współpracujemy jeszcze z kilkunastoma firmami. Wszystko na odległość
i wszystko przez internet.

I wszystko za pomocą najnowszych aplikacji.
Fakt, że pracujemy w pełni zdalnie, może wydawać się przeszkodą, ale nam
pomogło w nauce skutecznych form komunikacji. Jako że nie możemy „po
prostu podejść do kolegi z biurka obok”, musieliśmy nauczyć się komunikować w inny sposób. Pracując ze sobą na odległość, zdaliśmy sobie sprawę, że
skuteczna praca w grupie rozproszonej wymaga komunikacji na wielu płaszczyznach i dzięki najnowszym aplikacjom pomaga nam lepiej osiągnąć założone cele.
W tym felietonie przedstawię aplikacje, które wykorzystujemy
i pokrótce opiszę, jak z nich korzystamy.

Piramida komunikacji
W tradycyjnych biurach komunikacja albo odbywa się
werbalnie podczas wspólnych rozmów, albo pisemnie
za pomocą e-maili. Odkryliśmy, że tych sposobów
na komunikację jest więcej i tworzą one swoistą
piramidę:
• Poziom 1 – praca w skupieniu i komunikacja
przez pracę
• Poziom 2 – informacja zwrotna, feedback
• Poziom 3 – wymiana wiadomości
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• Poziom 4 – rozmowy głosowe
• Poziom 5 – spotkania twarzą w twarz lub video
Czyli poziom pierwszy jest tym najważniejszym, przy którym powinniśmy
spędzać jak najwięcej czasu. Jak już następnie zrobimy swoją robotę, musimy
poprosić o feedback inne osoby w zespole (poziom 2), aby potem z niektórymi
dograć szczegóły (poziom 3) lub doprecyzować tematy przez rozmowę (poziom
4) albo się po prostu spotkać (poziom 5).
Idea jest taka, że na poziomie pierwszym powinniśmy spędzać jak najwięcej
czasu, a na piątym jak najmniej, ale… niestety w wielu firmach jest dokładnie
odwrotnie.

Poziom 1 – skupiona praca
Do pracy na poziomie pierwszym używamy naszych ulubionych narzędzi. Każdy
w zależności od funkcji w firmie. Graficy w Nozbe używają narzędzi z Adobe
Creative Cloud, programiści – przeróżnych edytorów do pracy nad kodem,
takich jak Atom, Sublime Text czy po prostu Xcode na Macu lub Textastic na
iPadzie.
Do pisania tekstów używamy Scrivener lub AI Writer na Maku oraz 1Writer na
iPadzie lub iPhonie.
Po wykonaniu swojej pracy, zapisujemy ją na Dropboxie i załączamy jej efekty
do odpowiednich zadań w Nozbe.
Programiści wysyłają swój kod do naszych repozytoriów na GitHubie. Dzięki
temu widać zmiany, nowe funkcje i poprawki.

Poziom 2 – informacja zwrotna, feedback
Nie używamy e-maila wewnątrz firmy. Komunikujemy się przez komentarze
przy zadaniach we współdzielonych projektach w Nozbe albo właśnie przez
aplikacje, które umożliwiają komentowanie naszej pracy.
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Jak pisałem wcześniej, komentujemy kod prosto na GitHubie. Inne pliki wrzucamy często najpierw do Dropboxa, a potem dołączamy do komentarzy
w zadaniach w projektach w Nozbe.
Wtedy też delegujemy nasze zadania konkretnej osobie lub wzmiankujemy ją za
pomocą „@” w komentarzu, czyli na przykład: „@Magda, co o tym sądzisz?”.
Idea drugiego poziomu komunikacji jest taka, że ciągle pracujemy asynchronicznie, czyli wysyłamy naszą pracę do innych z prośbą o feedback, ale nie oczekujemy odpowiedzi od razu. Po prostu przechodzimy do dalszej pracy i ufamy, że
osoby nam niedługo odpiszą.
Teksty często wklejamy do Google Docs lub Confluence, aby dostać dokładny
feedback od reszty zespołu i móc od razu nanieść zmiany. Niestety, obie te aplikacje słabo działają na iPadzie. Generalnie fakt, że Google z „politycznych względów” podchodzi strasznie po macoszemu do platformy iOS nie powinno dziwić,
ale z drugiej strony po prostu mnie zraża.
Cała nadzieja w iOS10 i „real time collaboration” na platformie iWork. Mam
nadzieję, że to będzie w przyszłości działało sprawniej. Powstają też alternatywy
takie jak Dropbox Paper. Zobaczymy.
Tak czy owak, na poziomie drugim naszej piramidy komunikacyjnej skupiamy
się na feedbacku, czyli właśnie na komentarzach odnośnie do naszej pracy
wykonanej na poziomie pierwszym. Dlatego im więcej aplikacji będzie oferowało sprawny sposób komentowania treści, tym lepiej. Dla nas podstawę tutaj
stanowią Nozbe i Github.

Poziom 3 – wymiana wiadomości
To jest poziom czatowania, czyli wymiany wiadomości. Używamy tego w firmie,
jak potrzebujemy szybko się czegoś od kogoś dowiedzieć.
W Nozbe korzystamy z aplikacji Slack, w której możemy wysyłać bezpośrednie
wiadomości do każdej osoby pojedynczo lub pisać na prywatnych kanałach do
kilku wybranych osób, lub praktycznie do wszystkich na kanałach ogólnodostępnych. Dużym plusem Slacka jest to, że jest dostępny na wszystkie platformy,
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więc niezależnie od tego, jakimi urządzeniami kto dysponuje, z każdym można
czatować.
Oprócz Slacka korzystam też z iMessage z tymi współpracownikami, którzy,
tak jak ja, mają sprzęt z ekosystemu Apple. Prywatnie korzystam też z aplikacji
WhatsApp lub bardzo sporadycznie z Facebook Messengera.
Na tym poziomie komunikacji kluczem jest szybka informacja zwrotna. Fajne
jest to, że komunikując się tekstowo, mamy całą historię rozmowy, zawsze więc
można wrócić do jakiejś wymiany zdań i sprawdzić, czemu w jakimś momencie
została podjęta taka, a nie inna decyzja.

Poziom 4 – rozmowy głosowe
Tradycyjna rozmowa telefoniczna też się czasami przydaje, chociaż aplikacja
„telefon” jest coraz rzadziej wykorzystywana na moim iPhonie.
W firmie używamy tego poziomu komunikacji do szybkiego wyjaśnienia spraw.
Szczególnie jak czujemy, że na czacie piszemy dużo, ale nie możemy się dogadać. Wtedy lepiej zdzwonić się szybko i ustalić, co i jak.
Ale nawet jeśli chcemy wejść na ten poziom, pytamy się, kiedy możemy się
zdzwonić, żeby druga osoba mogła dokończyć swoją pracę. Nie chcemy sobie
nawzajem przeszkadzać, na poziomie 3 (czat) ustalamy zatem, kiedy zdzwaniamy się na poziomie 4 (rozmowa głosowa).
Tutaj także korzystamy ze Slacka, który też pozwala na rozmowy głosowe. Mnie
bardzo sprawdza się FaceTime Audio oraz, jak jestem w trasie, Skype, który ciągle trzyma poziom odnośnie jakości rozmów audio przez internet.

Poziom 5 – spotkania
Coś, co w wielu firmach i biurach jest plagą, u nas jest wykorzystywane najrzadziej, czyli spotkania lub w przypadku naszej firmy bez biura – rozmowy video.
Mamy kilka regularnych cotygodniowych spotkań i czasami wyznaczamy spotkania dodatkowe, ale zawsze pilnujemy tego, abyśmy byli do tych rozmów
przygotowani i mieli na nie plan. Czyli najpierw pracujemy na niższych pozio-
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mach komunikacji, przygotowując się do spotkań i dopiero potem je wyznaczamy. Jeśli spotkanie jest w kalendarzu, ale nie mamy przygotowanych na nie
tematów, spotkanie jest przekładane lub anulowane.
Do spotkań video używamy aplikacji Zoom, która świetnie się sprawdza w rozmowie w kilka osób i działa także na urządzeniach mobilnych, takich jak iPhone
czy iPad. Działa dużo bardziej stabilnie niż Skype video czy Google Hangouts.
Co więcej, używamy tej platformy także do prowadzenia Webinarów na kilkaset
osób i działa wyśmienicie.

Skąd ta piramida komunikacji w firmie Nozbe?
Ten koncept komunikacji w naszej firmie powstawał latami dzięki metodzie
prób i błędów. Przez świadomy wybór pracy #NoOffice, czyli w zespole w pełni
rozproszonym, bez centralnego biura, zostaliśmy niejako zmuszeni do znalezienia najlepszego sposobu na komunikację.
Z drugiej strony tworząc aplikację Nozbe, która w zespołach umożliwia współdzielenie projektów i delegację zadań i niejako nakłania do pracy asynchronicznej, odkryliśmy zalety takiego podejścia do zarządzania naszym czasem.
W końcu nie po to pracujemy, aby bywać cały dzień na spotkaniach. Aby dobrze
wykonywać naszą robotę, musimy mieć czas na własną robotę. Na swój czas
skupienia. I musimy mieć wyznaczony sposób wymiany informacji w firmie
i komunikacji na takich zasadach, aby jak najmniej wchodzić sobie w drogę.
Musimy szanować zarówno swój czas, jak i czas reszty członków zespołu.
Dzięki takiemu podejściu i ciągłemu usprawnianiu naszej pracy oraz dzięki coraz
to lepszym aplikacjom jesteśmy w stanie pracować skuteczniej i ogólnie stworzyć fajną atmosferę pracy w zespole. Mam nadzieję, że część z tych wskazówek
uda się też Tobie wdrożyć w Twoim zespole, bo są one uniwersalne i nadają się
do pracy z innymi, niezależnie od tego, czy pracujecie na odległość jak my, czy
dzielicie wspólne biuro.

MSliwinski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

PERFUMY CAROLINA
HERRERA – CENA
249–469 PLN
Każdy z nas lubi, jeżeli posiadane
przez nas rzeczy, oprócz spełniania
swojej funkcji, poprawiają humor
estetycznym wyglądem. Jeżeli
jeszcze dodatkowo kojarzą się
z piękną, pewną siebie kobietą, to
możemy mówić o pełni zadowolenia. Tak właśnie jest w przypadku
perfum Good Girl domu mody
Carolina Herrera, których kształt
do złudzenia przypomina czarną
szpilkę na bardzo kobiecym, wysokim obcasie. Już od samego patrzenia nasza pewność siebie pnie się
do góry.
Sam kształt to oczywiście nie
wszystko, kompozycja zapachów
bobu tonka, kakao, tuberozy oraz
jaśminu tworzy delikatny, nienachalny kobiecy zapach. Twórcą
tego dzieła jest Louise Turner, która
w swoim dorobku ma zapachy dla
takich firm jak Robert Cavalli czy
Dior. Ambasadorką zapachu jest
modelka Karlie Kloss, która idealnie
oddaje temperament perfum.
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PODPISANE.PL – RÓŻNE CENY
Każdy nowy etap w życiu zmusza nas do
zapoznania się z materią, która do tej pory
była nam obca. Idealnymi przykładami
takich momentów jest pójście dziecka do
przedszkola czy szkoły. Na początek stajemy przed koniecznością przygotowania wyprawki, a później dowiadujemy się
jeszcze, że wszystkie rzeczy mają zostać
podpisane. Zeszyty, książki to żaden kłopot, ale buty, ubrania, bidon, kredki i tym
podobne to już inna para kaloszy.
Wszystkie te czynności przestaną być pro-

IGNATOW REPAINT DOLLS – CENA OK. 100 PLN

blemem, jeżeli skorzystamy z usług serwisu podpisane.pl. Estetyczne naklejki,

Bardzo cenne jest, jeżeli mamy rzeczy, które przy-

które możemy wkleić do butów, wpraso-

gotowano z myślą o nas, a jeszcze lepiej, kiedy są

wać do ubrań czy obkleić nawet każdą

to rzeczy, z których wcześniej korzystały nasze

kredkę. Jeżeli nie chcemy kleić czy pra-

mamy albo babcie.

sować, to możemy skorzystać z bogatej

Z całą pewnością każda z nas ma w szafie starą

oferty stempli.

lalkę, w którą z chęcią tchnęłaby nowe życie, ale

W ten sposób czynności, które napawały

na przeszkodzie staje brak zdolności artystycz-

mnie przerażeniem, zamieniły się we

nych. W takich sytuacjach możemy zgłosić się do

wspaniałą zabawę, w którą zaangażowało

Ani Ignatów, znanej jako Ignatow Repaint Dolls,

się również dziecko.

która w pięknego łabędzia zamiteniła już niejedno
brzydkie kaczątko.
Na życzenie autorka jest w stanie stworzyć niemal
wszystko – najczęściej klienci oczekują odwzorowania podobieństwa do dzieci. Bardzo często
inspiracją dla artystki jest otaczający świat, stąd
lalka na wózku inwalidzkim lub z bliznami. Jedną
z najbardziej szalonych realizacji przeprowadzonych przez panią Annę była lalka – ulubiony youtuber gier komputerowych, jak widać, nie ma więc
rzeczy niemożliwych.

/ LIFESTYLE MACUSERA / Dla niego

LEGO PORSCHE 911 GT3 RS! – CENA 1350 PLN
Jeśli nie macie Porsche 911 GT3 RS – lub może właśnie wtedy, kiedy je macie – powinniście mieć zestaw
Lego składający się z 2704 klocków, z których powstanie realistyczne Porsche 911 GT3 RS. Jest w skali 1:10,
czyli ma 17 cm wysokości, 57 cm długości i 25 cm
szerokości. Pod otwieraną maską mamy działającą
skrzynię biegów i 6-cylindrowy silnik w układzie bokser z ruchomymi tłokami. Po otworzeniu drzwi zobaczymy kierownicę z łopatkami do zmiany przełożeń
czy schowek na rękawiczki, w którym umieszczono
niepowtarzalny numer seryjny. Mamy nawet podnoszoną pokrywę bagażnika, pod którą znajduje się
walizka. Samochód jest, oczywiście, w pomarańczowym kolorze.

WÓDKA MŁODY ZIEMNIAK 0,5 L
– CENA OD 99 PLN
Dorobiliśmy się już w Polsce dobrych browarów, ale
przecież polską specjalnością jest wódka. Na szczęście i tu zaczyna się zmieniać na lepsze i powstają
wyjątkowe wódki. Taką na pewno jest Młody
Ziemniak z destylarni Chopin. Zwyczajowo, jeśli
wódka produkowana jest z ziemniaków, to tych zbieranych pod koniec roku. Młody Ziemniak jest wyjątkowy, bo produkuje się ją z ziemniaków zebranych
już w czerwcu. Do wytworzenia jednej butelki 0,5 l
zużywa się około pięćdziesięciu młodych ziemniaków pochodzących z Podlasia. Każdy rocznik wódki
jest trochę inny, bo mają na niego wpływ warunki
atmosferyczne, w jakich rosły w danym roku ziemniaki. Każdy jednak smakuje trochę jak bimber, ale
rano nie ma kaca.
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KUBEK TERMICZNY EMBER – CENA 600 PLN
Nadchodzi jesień i zima, a więc czas, gdy
na wagę złota jest kubek termiczny z kawą
lub herbatą. Najlepszy zaś kubek termiczny
to Ember, który po wielu perypetiach
będzie ostatecznie dostępny w listopadzie.
Wykonano go ze stali i ma otwór do picia
360 stopni, czyli jakbyśmy go nie chwycili,
będziemy mogli się napić. Ponadto jest w stanie szybko schłodzić Waszą kawę do odpowiedniej temperatury, a tę potem utrzymać
przez dwie godziny. Na wyświetlaczu wbudowanym w kubek widzimy cały czas temperaturę napoju w środku oraz za pomocą
pokrętła możemy ustawić inną. Kubek ma też

MULTITOOL LEATHERMAN STYLE PS
– CENA 129 PLN
Style PS to mini wersja jednego z najnowszych modeli Leatherman – Skeletool.
Zastanawiacie się pewnie, po co taki mały
(75 mm) Multitool. Otóż Style PS nie ma
ostrza, zamiast niego ma nożyczki, czyli
może być zabierany na pokład samolotu
w bagażu podręcznym. Jest to tym samym
chyba jedyny multitool, który daje nam
taką możliwość. Jest wykonany ze stali nierdzewnej z zastosowaniem usztywniającej
wkładki z włókna szklanego i wyposażony
w karabinkowe zapięcie. Wśród funkcji
mamy sprężynujące kombinerki i nożyczki,
pilnik, otwieracz, śrubokręt płaski, pęsetę,
przecinak do drutu. Kupując go, otrzymujemy gwarancję na 25 lat.

wbudowany moduł Bluetooth, dzięki czemu
temperaturę sprawdzimy i będziemy mogli ją
zmienić na naszym iPhonie lub Apple Watch.

/ SPRZĘT / Master & Dynamic MW60

MASTER & DYNAMIC
MW60

JAROSŁAW CAŁA

iMagazine jak zawsze ma dla Was ciekawą propozycję i tym razem przedstawiamy właśnie coś,
jak to się mówi w Ameryce, „brand new”. Zza oceanu przypłynęły do nas słuchawki nieznanej
mi do tej pory firmy Master & Dynamic. Trudno sobie wyobrazić bardziej amerykańską nazwę,
ale tak serio bez podśmiewania się, brzmi ona dobrze.
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Ile to już razy pisaliśmy o tym, że rynek domowego Hi-Fi jest przeładowany, a zatem podjęcie
wyboru przed kupnem coraz trudniejsze? Sporo,
ale przecież taka walka konkurencji i powstawanie nowych produktów nam, czyli klientom,
przynosi same korzyści. W tym momencie jestem
pewny, że każdy jest w stanie znaleźć dla siebie
słuchawki idealne. Oczywiście szukanie może
zająć pół naszego życia, ale wybór jest tak duży,
jak nigdy. Oprócz coraz to nowszych modeli znanych nam producentów warto czasami rozejrzeć
się za czymś nowym i świeżym. iMagazine jak
zawsze ma dla Was ciekawą propozycję i tym
razem przedstawiamy właśnie coś, jak to się mówi
w Ameryce, „brand new”. Zza oceanu przypłynęły do nas słuchawki nieznanej mi do tej pory
firmy Master & Dynamic. Trudno sobie wyobra-
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zić bardziej amerykańską nazwę, ale tak serio

Model MW60 należy do tej grupy
produktowej, o której nasze kobiety
nie chcą nawet słyszeć. 2899 złotych
– taka kwota wydana na słuchawki
jest trudna do zaakceptowania dla
większości płci pięknej.

bez podśmiewania się, brzmi ona dobrze. Na
swoje usprawiedliwienie, że nic mi ten producent nie mówi, mogę podać rocznik powstania
firmy. Master & Dynamic to rocznik 2013, dlatego
dopiero zaczyna tworzyć swoją historię i walczyć
o dobre imię. Tym ciekawszy byłem produktu,
który do mnie trafił.
Szczerze mówiąc, do nowych tworów zajmujących się sprzętem Hi-Fi podchodzę z dużym
dystansem. Dlatego że przy tworzeniu przetworników dźwiękowych nie ma żartów i doświadczenie odgrywa dużą rolę. Oczywiście do sprawy
podszedłem z odpowiednim profesjonalizmem
i absolutnie bez uprzedzeń. Równie oczywiste
było wybranie do testów modelu słuchawek,
wzięliśmy na warsztat flagowca, czyli najdroższe
w ofercie. Model MW60 należy do tej grupy produktowej, o której nasze kobiety nie chcą nawet
słyszeć. 2899 złotych – taka kwota wydana na słuchawki jest trudna do zaakceptowania dla większości płci pięknej. Tym bardziej poprzeczka dla
nowej firmy powędrowała bardzo wysoko.
Już pierwsze wrażenie sprawiło jednak, że byłem
wyjątkowo spokojny o finalną ocenę. Takie rzeczy się po prostu czuje, wiecie, o co mi chodzi? Rozpakowujesz produkt, który ma idealną
otoczkę i wiesz, na co wydałeś swoje ciężko zarobione dolary, oj przepraszam – polskie złotówki.
Waga pudełka dała mi do myślenia, spodziewałem się, że w środku znajdę zestaw z 500-gramowym burgerem i wielką Coca-Colą. Niestety nie
znalazłem, ale to, co znajdowało się w środku,
wcale mnie nie rozczarowało. Bardzo klasyczne
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w formie słuchawki, które przypominają te z magazynów audiofilskich z lat siedemdziesiątych. Spora w tym zasługa wersji kolorystycznej, która do mnie trafiła.
Napiszę po prostu brąz, ale niezwykle kusi dopisanie, jaki jest odcień tego koloru.
Powstrzymam się i niech każdy z Was sobie dopowie to, co mam na myśli. Śmiało
można stwierdzić, że taki kolor kojarzy się z klasycznymi słuchawkami brodatego
audiofila zagrzebanego w stercie winyli i świecących wzmacniaczy lampowych.
Jednym słowem są piękne. Master & Dynamic dla młodszej grupy odbiorców albo
dla tych z innym gustem przygotował bardziej stonowaną wersję z czarną skórą.
No właśnie – skóra, to kluczowe słowo w tym
produkcie. Zacznę od detali, takich jak świetny
skórzany okrągły pokrowiec na przewody.
Swoim kształtem przypomina opakowanie na
zegarek, ale nic takiego w nim nie znajdziemy.
W środku są dwa równie dobrze wykończone
przewody parciane kompletnie niewiedzące,
czym jest skręcanie się. Chwała im za to.
Oprócz przewodów, które producenci dorzucają zawsze, jest jeszcze miła niespodzianka.
Za dokładanie do słuchawek przejściówki

Pewnie Amerykanie jak
zawsze myśleli o apokalipsie
i postanowili stworzyć słuchawki
niezniszczalne, które znajdą
się na wyposażeniu każdego
przydomowego bunkra.

/ SPRZĘT / Master & Dynamic MW60

na duże złącze Jack zawsze będę wręczał swój osobisty medal. Myślę, że jest on
dużo bardziej wartościowy od tych wręczanych przez obecny rząd (przepraszam
za politykę). Drugi pokrowiec w zestawie jest na same słuchawki, ale tym razem
producent postawił na inny materiał niż skóra. Bardzo dobrze, bo jest elastyczny
i dzięki temu słuchawki zajmują mniej miejsca podczas przewożenia. Z tym mniej
miejsca, to tak trochę naciągane, bo model MW60 jest duży i ciężki, a w związku
z tym bardziej sprawdzi się w domowym zaciszu.
Duże i ciężkie? No cóż, coś za coś, jak to w życiu bywa. Master & Dynamic mimo
tak krótkiego stażu w kwestii budowy wykonał olbrzymią pracę, co czuje się
dosłownie w każdym detalu. Pewnie Amerykanie jak zawsze myśleli o apokalipsie i postanowili stworzyć słuchawki niezniszczalne, które znajdą się na
wyposażeniu każdego przydomowego bunkra. Dlatego MW60 ważą tyle, co
opancerzony Hummer z uzbrojoną załogą. Trochę mnie poniosło, ale niewiele
się pomyliłem. Przez tę lekką nadwagę obawiałem się o komfort, ale muszę
przyznać, że całkowicie niepotrzebnie. W tym miejscu wracamy do słowa klucz,
czyli skóra. Za sprawą skórzanego wykończenia, które na pewno nie zaimponuje obrońcom zwierząt, słuchawki leżą perfekcyjnie. Wyobraźcie sobie, że
górna, zewnętrzna część super stabilnego pałąka jest pokryta bydlęcą skórą,
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a jego wewnętrzna strona to delikatna skóra jagnięca. Jest niezwykle przyjemna i posłużyła również do wykończenia nauszników.
Zaczynam się dziwnie czuć, pisząc o tym. Naprawdę, nie jestem fanem skóry i szkoda mi
tych biednych zwierząt. Muszę to jednak napisać, słuchawki są potwornie wygodne, a teraz
możecie rzucić we mnie kamieniem. Kompletnie nieznane jest uczucie zmęczenia, które
często pojawia się przy tak dużych zamkniętych konstrukcjach. Jestem bliski stwierdzenia,
że to jedne z najwygodniejszych słuchawek, które gościły na mojej głowie. Wyśmienity jest
też sposób regulacji rozmiaru, po prostu perfekcja. Na to wszystko wpływ mają użyte materiały,
nie ma tu nic plastikowego, wszystkie elementy
to zdecydowanie najwyższa półka. Obszycia,
mocowania i połączenia poszczególnych części
są wykonane jak w ekskluzywnych samochodach. Długo się przyglądałem tej precyzji i trzeba
pochylić czoła przed Amerykanami, MW60 to
jedne z najlepiej dopracowanych konstrukcji,
jakie widziałem.
Na koniec dodam jeszcze praktyczne cechy takie,
jak składanie się do podróży i proste w demontażu nauszniki, które możemy z czasem wymienić.
Wydawać by się mogło, że temat konstrukcji już
mocno wyczerpałem, ale w fajny sposób mogę
z niego wyjść i napisać o technicznych rozwią-

Wyobraźcie sobie, że górna,
zewnętrzna część super stabilnego
pałąka jest pokryta bydlęcą
skórą, a jego wewnętrzna strona
to delikatna skóra jagnięca. Jest
niezwykle przyjemna i posłużyła
również do wykończenia nauszników.

zaniach. Ponieważ ta fantastyczna konstrukcja
skrywa wielką niespodziankę dla wszystkich nadgryzionych fanów, a przecież to w końcu iMagazine. Przyglądając się lewemu nausznikowi, na
aluminium zauważymy dobrze znane z iPhone’ów
oddzielające paski. Już wiecie, o co chodzi? To rozwiązanie M&D ściągnęło od Apple i tym sposobem
poradziło sobie z problemem anten, który dobrze
jest znany wszystkim producentom bezprzewodowych słuchawek. Efekt? Chyba nie muszę
pisać? Dobra napiszę, jest super. Przechodzenie
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do pokoju obok bez żadnych zakłóceń jest w końcu możliwe. Dobrze wykorzystana technologia, która sprawdziła się już dawno i tyle. Sporym plusem jest również możliwość połączenia
przez Bluetooth dwóch sprzętów jednocześnie. Samo sterowanie wszystkimi funkcjami jest
rozwiązane w najprostszy z możliwych sposobów. Na prawym nauszniku sterowanie głośnością i odbieraniem połączeń; acha, zapomniałem wspomnieć o wbudowanym mikrofonie,
prawda? Lewy nausznik z kolei służy do uruchamiania bezprzewodowości. Może komuś brakuje wyciszenia szumów? Uważam, że jest całkowicie niepotrzebne. Po pierwsze zawsze zniekształca dźwięk i nie przekazuje muzyki tak, jak życzył sobie tego jej autor. Po drugie nauszniki
MW60 zdecydowanie wystarczająco izolują dźwięki z zewnątrz.

W ten sposób przejdźmy do dźwięku, jeśli w ogóle ktoś dotarł aż tak daleko w głąb tego tekstu.
Już dawno nie miałem słuchawek, którym musiałem poświęcić aż tak dużo czasu na odsłuch.
Zacznę mało zachęcająco: to nie jest produkt dla wszystkich i wcale nie chodzi o cenę. Bardzo
szybko można się zrazić i stwierdzić, że za tyle kasy grają średnio. Mam wrażenie, że Master
& Dynamic trochę przekombinował. Z jednej strony chciał zrobić produkt dla mas, którym
spodoba się bezprzewodowość i ogólnie nowoczesne podejście do tematu. Druga strona
medalu jednak to kwestia charakterystyki dźwięku, który jest zgoła odmienny od takiego, jaki
życzyliby sobie klienci, o których przed chwilą pisałem. MW60 grają bardzo naturalnie, przez
co dla większości mogą być za płaskie. Nie sprawdzają się we wszystkich gatunkach muzycznych, co również może wydawać się minusem. Nie zrozumcie mnie źle, nadal jest to górna
półka i dźwięk jest na odpowiednim poziomie cenowym. Chodzi mi o to, że takie słuchawki
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muszą trafić do odpowiedniego odbiorcy, który je w pełni doceni. Nie można wypowiadać się
o tym, jak grają, sprawdzając je tylko za pomocą iPhone’a i Bluetootha. W ten sposób są średniakami; podłączając je jednak za pomocą przewodu i tej cudownej przejściówki dużego Jacka
do analogu, moje zdanie zmienia się całkowicie. Nie spodziewałem się takiego efektu wow!
John Coltrane swoim saksofonem przedziera się do naszej głowy z taką dynamiką i czystością,
że nie ma szans, abym to jakoś mógł opisać. Nagle słuchawki przeniosły mnie na scenę koncertową i to w jej najlepsze miejsce. Być może, jakbym nie sprawdził ich w tak dogodnych warunkach, to napisałbym, że świetnie grają ze wspomnianym iPhone’em. Stało się jednak inaczej
i czuję niedosyt. Po prostu boję się, że po pierwszym krótkim spotkaniu wiele osób je odrzuci.
Największym plusem bez wątpienia jest wszystko w okolicach średnich częstotliwości. Każdy
wokal odzwierciedlają w punkt, równie dobrze odnajdują dźwięki, których wcześniej mogliśmy
nie słyszeć nawet w ulubionych utworach. Na poziomie urządzeń cyfrowych dobrze prezentuje
się bezprzewodowość, która w nie za dużym stopniu ulega przewodowi.
W podsumowaniu musimy wrócić do samego początku tekstu, gdzie pisałem o możliwości
wyboru. W tym upatruję ewentualnego sukcesu produktu firmy M & D. Jestem przekonany,
że są na świecie ludzie, którzy w pełni wykorzystają drzemiący potencjał modelu MW60.
Osoby wiedzące, czego wymagają od słuchawek i nastawione na konkretne brzmienie,
a przy tym otwarte na nowe rozwiązania. Dlatego strasznie się cieszę, że w tym wydawać by
się mogło przeładowanym już rynku, nadal jest miejsce na nowych producentów, takich jak
Master & Dynamic.
Ocena:

calamuzyka
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MALUTKI SOUNDBAR
PHILIPS FIDELIO B1

PAWEŁ OKOPIEŃ

Pragniemy idealnego dźwięku, ale nie zawsze możemy sobie pozwolić na kino domowe
w dużym pokoju. Co więcej, nawet soundbar w salonie może stanowić problem. Receptą jest
najnowszy głośnik Philipsa. Model B1 jest najmniejszym soundbarem, z jakim miałem okazję się
spotkać i była to miłość od pierwszego wrażenia.
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Philips Fidelio B1 trafił do mnie jeszcze przed europejską premierą na
targach IFA. Od prawie trzech tygodni jest w moim mieszkaniu i robi
swoje, czyli gra podczas filmowych seansów z Netflixem odpalanym
z Apple TV, a nawet muzyką z Apple Music. Tym, co go wyróżnia na
tle innych soundbarów, są wymiary. Philips Fidelio B1 ma raptem
40 centymetrów długości, jest wysoki na niecałe 6 centymetrów i szeroki na zaledwie 11 centymetrów. Jest tak mały, że zmieścił się u mnie
na niższej półce w szafce TV. Naprawdę trudno go zauważyć, a jednocześnie bardzo łatwo usłyszeć.
Jakość dźwięku względem głośników telewizora jest rewelacyjna,
dźwięk jest czysty i w miarę przestrzenny. Oczywiście daleko mu do
tego, co oferuje Yamaha YSP-5600 czy typowe zestawy kina domowego, ale z powodzeniem może konkurować z wieloma tradycyjnymi
soundbarami ze średniej półki, a na pewno z głośnikami od telewizora. Naprawdę z powodzeniem można z nim obejrzeć „Szeregowca
Ryana” i czuć się jak w środku bitwy. Jakość dźwięku zależy oczywiście od źródła dźwięku, filmy z Blu-ray brzmią ponadprzeciętnie.
Dużą rolę odgrywa bezprzewodowy subwoofer, który już nie jest taki
mały. Jest płaski, ale dość duży i to dla niektórych będzie mankament,
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można go jednak go ukryć na przykład pod kanapą lub ulokować w zupełnie innym miejscu
w dużym pokoju. Na brak basu naprawdę nie można narzekać.
Trochę brakuje natomiast większej liczby złącz. Urządzenie ma tylko jedno wejście HDMI
i jedno wyjście (z kanałem zwrotnym), wejście AUX (mini Jack), cyfrowe wejście optyczne
oraz USB. Poza tym – łączność Bluetooth. Brakło przynajmniej jednego wejścia HDMI oraz
analogowego wejścia audio. Do tego dochodzi jeszcze dość wysoka cena urządzenia. W polskich sklepach B1 powinien pojawić się wkrótce za około dwa tysiące złotych, u naszych
sąsiadów zza Odry kosztuje 499 euro. Ale powiedzmy sobie szczerze, że paru inżynierów
z Gibsona musiało popracować nad tym urządzeniem, aby osiągnąć taką jakość. To jest
sprzęt dla osób, które oczekują wysokiej jakości, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na
większe urządzenie.
B1 zaskakuje rozmiarami i możliwościami.
Dożyliśmy fajnych czasów, jeśli chodzi o technologie w dźwięku. Producentom udaje się zaoferować
naprawdę dobre brzmienie w kompaktowych urządzeniach. Do małego mieszkania Philips Fidelio B1
nie jest kompromisem, a dobrym wyborem.

paweloko

Tym, co go wyróżnia na
tle innych soundbarów, są
wymiary.
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CREATIVE SOUND
BLASTER FRee

PAWEŁ HAĆ

Sprzęt, który ma być do wszystkiego, zazwyczaj nadaje się… cóż, do niewielu
zastosowań. Creative tego nie wiedział i opracował głośnik, który jest dokładnie tym,
czego jego użytkownik aktualnie potrzebuje.
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Creative wsławił się produkcją niezbyt drogiego, ale porządnego sprzętu audio, głównie
do stosowania mobilnego i w grach. Sound Blaster FRee to niepozorny, choć przykuwający wzrok przenośny głośnik, z wbudowanym akumulatorem i Bluetooth do komunikacji
z odtwarzaczem. Wiele produktów zatrzymuje się dokładnie w tym miejscu, oferując użytkownikowi możliwość odtwarzania muzyki ze smartfona, FRee umie jednak znacznie więcej.
Zdecydowanie bliżej mu do innej konstrukcji Creative’a, głośnika Roar, który jest wyposażony w liczne funkcje dodatkowe, takie jak podbicie dźwięku, mikrofon do rozmów czy
odtwarzanie muzyki z karty pamięci. Wszystko to trafiło też do FRee, dzięki czemu jest nie
tylko dodatkiem do smartfona czy komputera, ale i całkowicie samodzielnym urządzeniem.
Tak samo jest też z jakością materiałów – plastik ma lekko chropowatą fakturę i jest bardzo
dobrej jakości, nie powinien się rysować, podobnie jak metalowa obudowa głośnika. Moje
wątpliwości budzą jedynie gumowe podstawki na obu końcach FRee (jedna to właściwie
panel sterujący), bardzo łatwo się brudzą, użycie miękkiej gumy może też doprowadzić do
nadmiernie szybkiego zużywania się tego elementu.
Bardzo trudno jednoznacznie sklasyfikować doce-

Głośnik jest na tyle mały i poręczny,
że można go zabrać w podróż.

lowy obszar stosowania FRee. Głośnik jest na tyle
mały i poręczny, że można go zabrać w podróż (za
używaniem na zewnątrz przemawia też odporność na zachlapania), ale jednocześnie da się
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podłączyć go do komputera przez USB bądź mini Jack i używać jako zewnętrznego audio.
Świetnie radzi sobie też jako zestaw głośnomówiący, a dzięki możliwości sparowania go jednocześnie z dwoma telefonami jest idealny do postawienia w gabinecie. Mnie najczęściej
służy w kuchni – podczas gotowania mogę odebrać połączenie, a także sterować odtwarzaczem bez konieczności sięgania po telefon. Akumulator wystarcza na około 8–9 godzin
odtwarzania przez Bluetooth, co jest zadowalającym, ale też nie nadzwyczajnym wynikiem.
Zakres zastosowań jest jeszcze szerszy dzięki wbudowanemu czytnikowi kart micro SD (maksymalna obsługiwana pojemność to 32 GB). O ile w dobie streamingu przerzucanie na nie
muzyki może być dla wielu użytkowników kłopotliwe, to już grono osób, które stale korzy-

stają z dokładnie tych samych plików audio (choćby prowadząc zajęcia czy prezentacje), na
pewno doceni taką możliwość. Warto też pamiętać, że odtwarzanie z karty uniezależnia kompletnie od telefonu, można w ten sposób oszczędzić baterię i zniwelować konieczność trzymania obu urządzeń w odpowiedniej odległości od siebie. Sterowanie za pomocą przycisków
na obudowie nie jest niestety zbyt komfortowe przy dużej liczbie plików. Mamy tylko możliwość przełączania na następny lub poprzedni utwór, zapauzowania bądź wznowienia odtwarzania, a także włączenia trybu losowego. Trudno jednak zrealizować to lepiej bez ekranu
pokazującego choćby podstawowe informacje o ścieżce lub albumie.
FRee może odtwarzać muzykę, zarówno stojąc w pionie, jak i w poziomie. Rozmieszczenie
przycisków sterujących tak na bocznym panelu, jak i na jednej z podstawek powoduje, że
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w każdej pozycji mamy do nich dość wygodny dostęp. Co prawda korzystanie z regulacji
głośności i przycisku odbierania połączeń umieszczonych na jednym z końców głośnika
jest średnio komfortowe, ale uważam to za lepsze wyjście niż wrzucenie wszystkich przycisków na jedną stronę. Przy obecnym rozmieszczeniu na ustawionym pionowo głośniku
można odebrać połączenie jednym palcem; gdyby przycisk był na bocznym panelu, musiałbym dodatkowo przytrzymać urządzenie (oczywiście, gdy FRee leży poziomo, jest już mniej
wygodnie). Ponadto wyjście mini Jack oraz microUSB znajdują się, niezależnie od ustawienia
urządzenia blisko blatu, co znacznie upraszcza ustawienie go.
Niejeden głośnik zaskoczył mnie już tym, jak głośny dźwięk potrafi wygenerować i nie inaczej jest
w przypadku FRee. Z powodzeniem wystarczy
do słuchania muzyki w dużym pokoju, przebija
się też przez hałasujący okap w kuchni. Tryb Loud
dodatkowo zwiększa głośność bez utraty jakości
dźwięku, co więcej, mam wrażenie, że zazwyczaj
wychodzi muzyce na dobre. Scena staje się trochę
szersza, choć nie ma mowy o znacznej poprawie
jakości – fizyki nie da się oszukać. Brzmienie FRee
nawet bez Loud jest dobre, z przeważającym
środkiem, niezbyt nachalnymi wysokimi tonami
i wyraźnym, aczkolwiek nieprzesadnie mocnym
basem.

Creative Sound			
Blaster FRee
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• odtwarzanie z kart pamięci
• dobra jakość dźwięku przy
wysokiej głośności
Minusy:
• problematyczna obsługa
Cena: około 300 PLN

Wybór urządzenia do konkretnego zakresu zastosowań jest dość prosty – możemy zrezygnować
z części funkcji, a tym samym szybko zawęzić listę
odpowiadających nam produktów. Z uniwersalnymi urządzeniami jest gorzej, bo zazwyczaj nie
radzą sobie na każdym polu równie dobrze. FRee
jest zadziwiająco „równym” sprzętem, który wszędzie daje sobie radę równie dobrze. Trudno zarzucić cokolwiek temu, jak brzmi, przemyślano też
jego obsługę. Cieszy mnie też możliwość odtwarzania z kart pamięci, choć brak ekranu skutecznie utrudnia nawigację po obszernej bibliotece.
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JBL REFLECT
AWARE

NORBERT CAŁA

Apple wprowadzając do sprzedaży iPhone’a 7, zabija złącze mini Jack w iPhone’ach, otwiera
jednak sporo innych możliwości. Jeśli producenci słuchawek zdecydują się na wykorzystanie
złącza Lightning, mogą robić naprawdę ciekawe konstrukcje. Na razie jest ich bardzo mało, ale
jak pokazuje JBL – jest potencjał.
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JBL Reflect Aware to pierwsze aktywnie tłumiące hałas słuchawki wyposażone w złącze
Lightning. Są to dość małe słuchawki douszne, wykonane z czarnego plastiku o wysokim połysku, w połączeniu z matowoczarnym, gumowanym materiałem. Ich kształt może
się podobać, co zostało nagrodzone laurem Red Dot Award 2015. Ze słuchawkami dostajemy trzy gumowe wkładki douszne w różnych rozmiarach oraz wkładki utrzymujące słuchawki w uszach w czasie ćwiczeń, także w trzech rozmiarach. Jako że JBL Reflect Aware
przeznaczono do uprawiania sportu, są odporne na
pot. Kabelek, na którego końcu znajdziemy złącze
Lightning, jest gumowy i dwukolorowy. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że się nie plącze i jest dostatecznie
długi. Na kablu znajdziemy dość sporej wielkości pilota
do sterowania funkcjami słuchawek. Wielkość pilota
wynika z faktu, że w środku umieszczono elektronikę
odpowiedzialną za aktywne wyciszanie odgłosów
otoczenia.
Te słuchawki mają dość jasne przeznaczenie: mamy
ich używać podczas aktywności fizycznej, czyli rzecz
najważniejsza, nie mogą wypadać z uszu podczas bie-
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gania, ćwiczenia, wskakiwania, robienia burpeesów

Te słuchawki mają dość
jasne przeznaczenie:
mamy ich używać podczas
aktywności fizycznej, czyli
rzecz najważniejsza, nie
mogą wypadać z uszu
podczas biegania, ćwiczenia,
wskakiwania, robienia
burpeesów itp.

itp. Dlatego właśnie w pudełku znajdujemy wspomniane opcjonalne wkładki, które utrzymają słuchawki w odpowiednim miejscu w małżowinie usznej.
Musiałem to przetestować, bo jednym z powodów, dla
których nie lubię używać słuchawek na siłowni, jest to,
że łatwo wypadają z uszu. Zabrałem wiec mojego iPhone’a 7 plus, któremu nie straszny pot, oraz słuchawki
JBL Reflect Aware na ostry trening siłowy połączony
z mocną aerobową rozgrzewką. Po poświęceniu dłuższej chwili na dopasowanie wkładek do uszu efekt mnie
totalnie zaskoczył. Słuchawki idealnie leżą w uszach,
a ja w tym momencie zmieniam końcową ocenę słuchawek i dodaję im pół punktu. Z jednej strony leżą
pewnie i nie miałem obaw, że wypadną z uszu, a z dru-

giej strony – praktycznie ich nie czuć. Z większością słuchawek dokanałowych mam ten
problem, że po kilkunastu minutach czuję dyskomfort w uszach. Z drugiej strony słuchawki douszne bardzo łatwo mi wypadły z uszu. W tych od JBL nie mam ani jednego, ani
drugiego problemu, nawet kiedy jestem totalnie spocony – to wieki plus dla nich.
Pora podłączyć słuchawki do telefonu. Przy pierwszym podłączeniu dostaniemy propozycję zainstalowania aplikacji do zarządzania słuchawkami. Oczywiście powinni-

122

/ SPRZĘT / JBL Reflect Aware

śmy się na to zgodzić. W aplikacji będziemy mogli
przede wszystkim zrobić update słuchawek. Tak, tak
– update słuchawek! Dla mnie to jedna z ważniejszych funkcjonalności, jeśli jednak nie jesteście aż
takimi geekami jak ja, to pewnie bardziej zainteresuje Was bardzo dokładna (10-stopniowa) regulacja
equalizera. Mamy kilka predefiniowanych ustawień,
ale możemy wybrać swoje. Dzięki temu możemy
dostosować słuchawki dokładnie pod swoje gusta.
Niezależnie jednak od ustawienia, słuchawki mają
bardzo ciepły obraz dźwięku. Bardzo dobrze wypada
na nich wokal, jest mocny, bardzo klarowny. Wokal
uzupełniają bardzo miękkie tony wysokie, brzmiące
zupełnie jak ze słuchawek nausznych. Podobnie jest
z basem, w podstawowym ustawieniu są bardzo
miękkie i zupełnie nie kojarzą się z brzmieniem sportowych słuchawek dousznych. Żeby nie było wątpliwości, to komplement. Na szczęście wspomniany
wcześniej equalizer pozwala w bardzo dużym stopniu ustawić je pod siebie.

Po poświęceniu dłuższej
chwili na dopasowanie
wkładek do uszu efekt
mnie totalnie zaskoczył.
Słuchawki idealnie leżą
w uszach, a ja w tym
momencie zmieniam
końcową ocenę słuchawek
i dodaję im pół punktu.

Za pomocą aplikacji możemy ustawić też stopień
aktywnego wyciszenia dźwięków otoczenia. Tu ciekawostka: dzięki temu, że słuchawki są podłączone
przez Lightning, nie wymagają żadnego innego
zasilania do działania modułu wyciszania otoczenia.
Energia potrzebna do działania systemu jest brana
z iPhone’a przez złącze Lightning. Nie musimy więc
pamiętać o dodatkowym ładowaniu słuchawek.
Zwiększenie poboru prądu z baterii telefonu jest
praktycznie niezauważalne, oceniam je na maksimum 5%. Za pomocą pilota możemy włączyć wyciszenie dźwięków otoczenia, a za pomocą aplikacji
na iPhonie możemy dostosować siłę jego działania.
Ustawienie tej funkcji jest płynne, ale tak naprawdę
sprowadza się do czterech ustawień: wyłączone, lek-
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kie, średnie i duże. Jak dla mnie sens ma tylko duże, każde inne wycisza zbyt mało, aby
być przydatne.
JBL Reflect Aware to dość wyjątkowe słuchawki. Z założenia są w niszy, bo działają tylko po
Lightning – możecie je podłączyć do dowolnego iPhone’a z tym złączem, czyli od piątki
w górę, a nie tylko do siódemki. Oprócz tego są słuchawkami sportowymi. To naprawdę
już bardzo głęboka nisza. Ja bym ich jednak nie definiował jedynie jako słuchawki sportowe – jak dla mnie sprawdzały się też idealnie w podróży. Jeśli macie 700 złotych do
wydania na słuchawki lepsze niż dostarczane z iPhone’em, to decydujcie się na ten model.

norbertcala

JBL Reflect Aware
Specyfikacja techniczna:
• Dynamiczne przetworniki: 14,8 mm
• Pasmo przenoszenia: 10 Hz–22 kHz
• Złącze: Lightning
Cena: 749 PLN
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HOMEKIT NA START
ELGATO EVE ENERGY

NORBERT CAŁA

HomeKit, czyli wymyślony przez Apple sposób na sterowanie wieloma urządzeniami prostej automatyki
domowej, to nic nowego. Zadebiutował w iOS 8 – to już dwa lata temu. Był przez ten czas ciągle
rozwijany, żeby wreszcie na poważnie pojawić się w iOS 10 oraz watchOS 3. Dopiero w tych wersjach
systemów mamy bowiem możliwość łatwego sterowania tymi urządzeniami za pomocą natywnej
aplikacji, centrum powiadomień lub Siri – jeśli nie przeszkadza nam brak w niej języka polskiego.
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Pierwszy problem z HomeKit zatem jest rozwiązany, mamy dobre wsparcie systemowe.
Czas rozwiązać drugi problem, czyli dostępność urządzeń zgodnych z HomeKit. Z tym też
jest coraz lepiej, pełna listę znajdziecie na stronach Apple – https://support.apple.com/
pl-pl/HT204903. Urządzeń całkiem sporo, ale jeśli zaczniecie szukać najprostszego włącznika
wkładanego w gniazdko, do którego można podpiąć na przykład lampkę lub wentylator, to
okaże się, że dla naszych polskich gniazdek mamy dostępne tylko jedno urządzenie zgodne
z HomeKit. Jest to Elgato Eve Energy. Wtyczka jest bardzo mała, sporo mniejsza niż podobne
urządzenia choćby od Belkina lub TP-Link. Jej włożenie

Wtyczka jest bardzo
mała, sporo mniejsza
niż podobne urządzenia
choćby od Belkina lub
TP-Link. Jej włożenie
w gniazdko nie zajmuje
tych obok, to ważne, bo
nie zawsze mamy przy
kontakcie miejsce na
większe urządzenie.

w gniazdko nie zajmuje tych obok, to ważne, bo nie zawsze
mamy przy kontakcie miejsce na większe urządzenie. Inny jest
też sposób komunikacji, Elgato Eve Energy korzysta bowiem
z Bluetooth 4.0. Gniazdko możemy obciążyć maksymalnie do
2500 W, czyli z podłączeniem żelazka nie będzie problemu,
ale z piłą tarczowa może być już problem.
Do podstawowej pracy nie potrzebujemy nic innego niż
tylko samej wtyczki za 249 złotych. Po jej podłączeniu do
naszej sieci HomeKit będziemy mogli nią sterować, czyli włączyć i wyłączyć, jeśli jesteśmy w zasięgu BT – choć istnieje
możliwość sterowania na większe odległości, ale do tego
przejdę za chwilę.
Proces dodawania urządzenia do sieci HomeKit jest bardzo
prosty, wystarczy uruchomić aplikację Dom z iOS 10 i wpisać
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kod podany na samej wtyczce. Drugim sposobem na dodanie gniazdka do sieci HomeKit jest skorzystanie z aplikacji
dostarczanej przez Elgato. W tym przypadku sama konfiguracja jest tak samo prosta, ale aplikacja daje nam więcej możliwości. Oprócz prostego sterowania włącz/wyłącz mamy też
dostęp do informacji o zużyciu energii podłączonego do tego
gniazdka urządzenia oraz o tym, ile kosztowała zużyta energia. Dane o średniej taryfie w naszym kraju są pobierane bezpośrednio z serwisu urządzenia.
To w sumie tyle: podłączamy gniazdko do sieci i możemy sterować wentylatorem z iPhone’a – jeśli jesteśmy blisko (bo to
Bluetooth) – oraz dowiedzieć się, ile nas to kosztowało. Fajne,
ale nie robi wrażenia. Wrażenie za to będzie robiło, gdy mocniej zintegrujemy je z całym HomeKit. Po pierwsze sterowanie zdalne. Sam moduł Eve Energy, jak i reszta linii Eve, działa
po Bluetooth, czyli z zasady nie da się tym sterować zdalnie.
Ale to tylko z zasady, jeśli mamy w domu Apple TV trzeciej
lub czwartej generacji albo jakiegoś iPada obsługującego
Bluetooth 4.0, to możemy zrobić z niego swojego rodzaju
HUB-a. W sumie to ten HUB robi się sam i nie wymaga od nas
żadnej absolutnie żadnej akcji. Wystarczy, że na urządzeniu,
które jest HUB-em, mamy zalogowane to samo konto iCloud,
co na naszym iPhonie, oraz jest ono podpięte do internetu.
Najwygodniejsza będzie tu trzecia lub czwarta generacja
Apple TV. Na naszym iPhonie, z którego chcemy sterować
zdalnie urządzeniami HomeKit, musimy mieć też zazna-

Oprócz prostego sterowania włącz/wyłącz
mamy też dostęp do informacji o zużyciu energii
podłączonego do tego gniazdka urządzenia
oraz o tym, ile kosztowała zużyta energia.
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czoną opcję Dom w ustawieniach iCloud. To tyle – od tej pory

Fajne, ale nie robi wrażenia.
Wrażenie za to będzie robiło,
gdy mocniej zintegrujemy je
z całym HomeKit.

gniazdkiem możemy sterować zdalnie.
Teraz Was zaskoczę, bo to jednak znowu nie wszystko.
HomeKit pozwala na tworzenie prostej automatyzacji, czyli
możemy na przykład uruchomić nasze gniazdko, kiedy czujnik ruchu wykryje kogoś w domu. I zupełnie nie przejmujemy się, że w ofercie Elgato nie ma czujnika ruchu. Może być
to dowolny czujnik, dowolnej innej firmy, byle był zgodny

z HomeKit – choć i to wcale nie jest regułą, bo są sposoby na to, aby dodać do HomeKit
urządzenia teoretycznie z nim niezgodne, to temat jednak na inny artykuł.
Na koniec dodam jeszcze, że sporo aplikacji do obsługi konkretnych urządzeń zgodnych
z HomeKit jest w stanie także obsługiwać urządzenia innych firm. Jeśli więc nie pasuje Wam
aplikacja do świateł Philips HUE, to zawsze możecie je obsługiwać z aplikacji do urządzeń
Eve, która jest bardzo dobra.
Sam nie wiem, czy wyszedł z tego test gniazdka Elgato Eve Energy, czy minitest HomeKit.
Wiem, że w końcu ktoś – czytaj: Apple – to ogarnął. Nie trzeba już kilku różnych aplikacji.
Wszystko można zrobić przy użyciu jednego programu, z Apple Watch lub nawet z centrum
powiadomień na iPhonie.
Ocena iMagazine

norbertcala
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GARMIN FORERUNNER
735XT

PAWEŁ HAĆ

Seria Forerunner Garmina od zawsze była przeznaczona dla biegaczy, ale jej wyższe
modele służyły też triathlonistom. Niedawno dołączył do niej 735XT – zegarek, który
jest wyceniany dokładnie tak samo, jak dwuletni 920XT, ale stara się oferować więcej
(przynajmniej gdzieniegdzie).
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Wzornictwo Garmina ostatnio lekko odświeżono. Ekrany stały się większe względem otaczających je ramek, przyciski mają wyraźniejszy skok, a stylistyka pozwala dopasować urządzenia nawet do codziennego stroju. Początkowo sądziłem, że 735XT będzie właśnie takim
liftingiem modelu 920XT, przeniesieniem go w lżejszą wizualnie obudowę z zachowaniem
dotychczasowych funkcji. Garmin wyraźnie jednak kładzie nacisk na mierzenie nie tylko
treningów, ale i codziennej aktywności, stąd też zegarek dostał kilka dodatkowych widżetów i optyczny czujnik tętna Elevate, znany choćby z FR225 czy Fenixa 3 HR. Plastikowa obudowa robi znacznie lepsze wrażenie niż ta w FR920XT, nie dość, że zdecydowanie bardziej
przypomina klasyczny zegarek (ważne, jeśli zamierzacie nosić go na co dzień), to dodatkowo plastik wydaje się lepszej jakości. Ekran z zaokrąglonymi bokami również wpływa
korzystnie na odbiór sprzętu, zarówno wizualnie,
jak i pod względem użytkowym. Gumowy pasek
jest miękki, a dzięki temu wygodniejszy, bliżej mu
do tego z Fenixa niż z FR920XT. Przy okazji recenzowania każdego zegarka Garmina narzekałem
na odmienne złącze ładowania, tu jednak nie
mogę tego zrobić. Dołączona do FR735XT ładowarka pasuje też do modelu 630, którego używam równolegle (jest też kompatybilna z FR230XT
oraz FR235XT). Jej konstrukcja sprawia, że nie jest
mocno zależna od kształtu obudowy urządzenia,

Dołączona do FR735XT
ładowarka pasuje też
do modelu 630, którego
używam równolegle
(jest też kompatybilna
z FR230XT oraz FR235XT).
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istnieje więc szansa, że nowy Forerunner nie będzie ostatnim modelem, który do niej pasuje.
Sporym problemem może natomiast okazać się brak zestawu do szybkiego przepinania
zegarka z nadgarstka na kierownicę roweru (co w triathlonie jest naprawdę istotne) – Garmin
nie oferuje takiego dodatku do FR735XT.
Nowość Garmina doczekała się najprawdopodobniej odrobinę mocniejszych podzespołów,
menu działa zdecydowanie płynniej niż w FR920XT czy Feniksie 3, sprawniejsze jest też zapisywanie treningów. Niestety, jakość ekranu wciąż pozostawia wiele do życzenia, kolory są
mało nasycone, wszędzie dominuje niebieski. Nie można odmówić mu jednak czytelności
zarówno w całkowitej ciemności (z podświetleniem), jak i w pełnym słońcu. Na pochwałę
zasługuje automatyczne podświetlanie ekranu po podniesieniu nadgarstka, działa zazwyczaj prawidłowo, a w momentach, gdy tak nie jest, można wywołać je również przyciskiem.
Bateria urządzenia jest odrobinę słabsza niż w FR920XT, wystarcza na 14 godzin pracy z włączonym GPS. Antena jest dobrej jakości i stabilnie trzyma sygnał, jednak złapanie go trwa
zastanawiająco długo. W najlepszym przypadku było to 20 sekund, ale przy pochmurnym
niebie czas wydłużył się nawet do 40 sekund. Wszystkie próby przeprowadzałem w dokładnie tym samym miejscu, na otwartej przestrzeni, z kilkoma czteropiętrowymi blokami
z jednej strony, w odległości około 50 metrów ode mnie, włączałem też GLONASS. W tych
samych warunkach Fenix 3 radził sobie zdecydowanie lepiej, ale należy mieć na uwadze, że
zastosowano w nim lepszą antenę EXO. Zastanawiającą decyzją jest brak wysokościomierza
barometrycznego – pomiary w podsumowaniu treningu bazują wyłącznie na danych GPS,
co oznacza, że nie zmierzymy choćby wejścia po schodach.
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Zestaw funkcji FR735XT prezentuje się standardowo. Garmin idzie w stronę integracji ze
smartfonami, dlatego też z głównego ekranu
przejdziemy do widżetów pogody, kalendarza,
sterowania muzyką czy też powiadomień z telefonu. Nie oferują one co prawda tyle, co analogiczne aplikacje w smartwatchach, ale pokazują
podstawowe informacje, przydatne choćby do
przygotowania się do biegu. Odświeżanie danych
trochę kuleje, często spotykałem się z komunikatem o braku połączenia z telefonem (pomimo że
ikona Bluetooth wskazywała co innego). Wybór
programów jest całkiem spory, wszystkie można
zainstalować bezpłatnie z platformy Connect IQ.
Podobnie jest też z tarczami zegara oraz polami
danych w aplikacji treningu. Do dyspozycji użytkownika oddano cztery podstawowe tryby:
triatlhon, bieg, jazdę rowerem oraz pływanie,
podzielono je też na trening w plenerze (z użyciem GPS) i na hali (wtedy GPS jest wyłączony).
Na jednym ekranie jest wyświetlanych do czterech różnych parametrów, od czasu okrążenia,
przez średnie tempo biegu, po aktualne tętno.
Do tego ostatniego pomiaru zegarek nie wymaga
opaski na klatkę piersiową, niemniej jednak jest
ona dokładniejsza od czujnika Elevate, a w dostosowanej do tego wersji pokazuje również tętno
podczas pływania. Różnice w pokazywanym tętnie są widoczne głównie na początku treningu,
gdy gwałtownie wzrasta. Później pomiary z opaski i z czujnika optycznego są bardzo zbliżone.
Przewagą opaski jest też dostarczanie dodatkowych informacji o dynamice biegu. Oczywiście
FR735XT może być sparowany z takim akcesorium, działającym w standardzie ANT+.
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Nowością w oprogramowaniu jest Strava Suffer Score oraz Live Segments. Suffer Score analizuje nasz trening i na podstawie wyników, w tym tętna, ocenia jego intensywność oraz
porównuje do podobnych aktywności wcześniej. Pozwala to oszacować, jak bardzo przyłożyliśmy się do treningu – u mnie wynik ze Stravy odzwierciedlał moją subiektywną ocenę.
Live Segments to natomiast możliwość rywalizacji z innymi użytkownikami Stravy na określonych trasach (bądź ich odcinkach). Segmenty są wykrywane automatycznie, w momencie, gdy zaczynamy je przemierzać, na zegarku pojawiają się informacje o rekordzie odcinka,
urządzenie informuje też, gdy zakończymy dany segment. Z FR735XT dostajemy też aż pięcioletni abonament Strava Premium, by móc korzystać z dodatkowych funkcji.
Wprowadzenie do oferty FR735XT jest dla mnie wciąż lekko niezrozumiałym posunięciem
Garmina. Owszem, to solidny zegarek sportowy, zintegrowany z platformą Connect i wprowadzający kilka dodatków ze Stravy, ale sprzętowo nie wykazuje się niczym nowym względem dwa lata starszego FR920XT. Owszem, wygląda klasyczniej i z pewnością będzie chętniej
wybierany przez osoby, które chcą nosić go na co dzień. Jeśli jednak ma być wykorzystywany
wyłącznie do treningów, to może okazać się gorszym zakupem niż FR920XT. Starszy model
może i nie wygląda tak dobrze, ale oferuje dłuższą pracę, wysokościomierz barometryczny
i akcesoria, dzięki którym jego obsługa podczas zawodów będzie wygodniejsza.

pawelhac
Garmin Forerunner
735XT
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• lekka obudowa
• bardzo wygodna obsługa
• podsumowania treningów
Strava Suffer Score
Minusy:
• brak wysokościomierza
• długi czas ustalania sygnału GPS
Cena: około 1900 PLN
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SAMSUNG GEAR VR:

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W KIESZENI
ŁUKASZ MIROCHA

Całą recenzję Samsung Gear VR mógłbym sprowadzić do jednego zdania: jest to najbardziej
przystępny konsumencki produkt VR dostępny dziś na rynku. Gogle nie są także bezpośrednią
konkurencją dla Oculus Rift i HTC Vive – iPad nie gra przecież w tej samej lidze, co MacBook Pro.

VR kontratakuje
W portfolio konsumenckich rozwiązań VR – stan na wrzesień 2016 roku – znajdziemy dwa
typy akcesoriów. Z jednej strony mamy do czynienia z prostymi okularami, a właściwie
soczewkami, które w odpowiedni sposób integruje się ze smartfonem odpowiadającym za
generowanie treści VR w formie aplikacji mobilnych, z drugiej – z zaawansowanymi, „aktywnymi” goglami podłączanymi do wydajnego komputera PC. Gear VR sytuuje się mniej więcej
w 3/4 drogi między Google Cardboard a Vive czy Rift – jest równie mobilny, co „analogowe”
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gogle, mając przy tym udogodnienia, których nie znajdziemy nawet w produktach Oculus i HTC.

Mały, ale wariat
Produkt Samsunga wyróżnia się na tle konkurencji kilkoma cechami, choć podobnie jak w przypadku Google Cardboard silnikiem napędzającym Gear VR jest
smartfon. Po pierwsze z goglami współpracuje jedynie kilka topowych modeli
koreańskiego producenta – Galaxy serii S6 i S7 oraz Note 5 i 7, co gwarantuje optymalny zapas mocy obliczeniowej i bardzo dobrą jakość ekranu. Po drugie, produkt powstał w ścisłej współpracy z firmą Oculus. Gogle wyposażono między
innymi w ten sam czujnik IMU, który montuje się w Rift. Inertial Measurement
Unit odpowiada za dokładny pomiar wektorów ruchu (przyspieszenia) urządzenia, wykorzystując do tego współpracujące ze sobą akcelerometry i żyroskopy.
Mówiąc krótko – rozwiązanie to zapobiega opóźnieniom i zacięciom w wyświetlanym obrazie, jest do tego o wiele dokładniejsze od wewnętrznego układu
smartfona. W ciągu dwóch tygodni użytkowania zestawu doświadczyłem poważniejszych lagów jedynie kilkukrotnie, a ich przyczyna była prawdopodobnie
inna – do czego wrócimy w sekcji „Wady Gear VR”. Połączenie sprzętu Samsunga
z Oculus Store daje użytkownikowi dostęp do dziesiątek aplikacji, z których wiele
powstało także z myślą o starszym bracie gogli. Mowa tu o kultowych już strzelankach, takich jak EVE: Gunjack, grze Minecraft i świetnych interaktywnych materiałach wideo oraz filmach sferycznych 360 stopni.

Gear VR sytuuje się mniej więcej w 3/4 drogi między Google
Cardboard a Vive czy Rift.
Gogle są dobrze wykonane; gładzik, za pomocą którego nawigujemy po wirtualnym menu, jest praktycznie niezawodny. Ukłonem w stronę power userów
jest możliwość ładowania smartfona umieszczonego we wnętrzu okularów. Jako
krótkowidz nie mogę pominąć istotnego faktu – Gear VR są jedynymi testowanym przeze mnie goglami, w których zamontowano proste pokrętło do regulacji
ostrości. Podobnej funkcji zabrakło w produktach Oculusa i HTC.
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Mobilność, głupcze!
Umieszczenie Gear VR na półce razem z aktywnymi goglami, takimi jak Rift czy
Vive, byłoby nieporozumieniem. Trudno przeprowadzić benchmark MacBooka
Pro i iPada według tych samych kryteriów. W twardej rywalizacji sprzętowej produkt Samsunga nie ma szans – cechuje go wolniejsze odświeżanie ekranu (60 Hz
wobec 90 Hz w Vive i Rift), podobnie z polem widzenia – 96 stopni w porównaniu
do 110 w sprzęcie Oculusa. Analogia do portfolio
urządzeń Apple nie jest tu przypadkowa, Gear VR
wygrywa bowiem przede wszystkim mobilnością.
Jeśli planujecie przedstawić rodzinie VR podczas
spotkania na świeżym powietrzu – zabierzcie Gear.
Długa podróż – Gear. Nagła potrzeba obejrzenia
wideo sferycznego – Gear.
Aktywne gogle VR wymagają dziś bardzo wydajnego komputera PC, przewodowego połączenia
HDMI i specjalnego pomieszczenia, w którym rozstawimy dodatkowe czujniki wspomagające ich
pracę (na przykład HTC Vive). Sytuacja ta zmieni

Gear VR wygrywa bowiem
przede wszystkim
mobilnością. W kategorii
przenośnych urządzeń
VR w 2016 roku produkt
Samsunga nie ma
konkurencji.
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się w najbliższych latach – w sieci pojawiają się już zapowiedzi laptopów „VR
ready” i kolejnych generacji gogli wireless, w kategorii przenośnych urządzeń VR
w 2016 roku produkt Samsunga jednak nie ma konkurencji. Rozwiązanie hybrydowe, czyli topowy smartfon i akcesorium Gear VR, także będzie wiązać się
z mniejszym wydatkiem niż zakup wydajnego komputera i gogli. Jeśli zdecydujemy się na przykład na Galaxy S6 Edge+ i starszą edycję Gear VR (2015), skompletujemy swój zestaw VR za około trzy tysiące złotych, czyli połowę najniższej kwoty,
za jaką uda nam się złożyć przyzwoity system VR (gogle aktywne + komputer).

Grzejnik VR
Uczynienie ze smartfona serca systemu VR jest świetnym rozwiązaniem, ale już
po kilkunastu minutach użytkowania wymagających aplikacji dają o sobie znać
bolączki każdego telefonu – urządzenie się przegrzewa i dosłownie pożera baterię. W przypadku przekroczenia krytycznej temperatury aplikacja wyświetla użytkownikowi stosowne powiadomienie, burząc jednocześnie wrażenie zanurzenia
w wirtualnym świecie. Mnie przydarzyło się to w kulminacyjnym punkcie zwiedzania Układu Słonecznego, w aplikacji Titans of Space. Lepsze to niż uszkodzony
smartfon. Po kilku przegrzaniach przestały mnie dziwić pojawiające się w sieci
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zdjęcia z chłodzącymi wentylatorkami przyczepionymi do gogli. O konstrukcjach
oklejonych powerbankami nie wspomnę.
We znaki daje się także mniejsze pole widzenia, niepozwalające widzowi/graczowi
na pełną immersję w świat wirtualny. Bliscy tłumaczyli mi, że czuli się „jak w tunelu”.
W kolejnej wersji produktu Samsunga chętnie widziałbym także kontroler lub pad,
który podobnie jak w przypadku HTV Vive będzie odwzorowywany także w wirtualnym polu widzenia. Korzystając z tradycyjnego pada, czułem się, jakbym chciał
zgasić światło w drugim pokoju, a nie bardzo mógł sprawdzić, czy faktycznie udało
mi się to zrobić. Każdy dodatkowy czynnik sprawiający, że użytkownik nie może
w maksymalnym stopniu zanurzyć się w doświadczeniu VR, psuje całą zabawę.

Przyszłość (nie) jest teraz
Ten i zapewne przyszły rok będzie burzliwym czasem dla konsumenckich rozwiązań VR i każdy kwartał przyniesie wiele nowości. Najlepszym rozwiązaniem
wydaje się korzystanie z oferty centrów wirtualnej rozrywki, takich jak na przykład DiscoVR, o którym piszę w innym artykule w tym numerze. W czasie kilkugodzinnej wizyty możemy tam przetestować najnowsze materiały VR na wszystkich
dominujących platformach i nie będzie nas to kosztować wiele więcej niż wizyta
w kinie. Jeśli zaś koniecznie chcemy mieć pod ręką przyzwoity portal do wirtualnego świata, na który nie przeznaczymy wszystkich naszych zaskórniaków, rozwiązanie zaproponowane przez Samsunga oceniam jako dobry kompromis.
Testowany zestaw: Samsung Galaxy S6 edge +, Samsung Gear VR (2015), Samsung
Smartphone Game Pad.

LukaszMirocha
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AUKEY

SZYBKIE ŁADOWARKI
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

PAWEŁ HAĆ

Używanie pionierskich rozwiązań wymusza stosowanie dużo mniej innowacyjnych sposobów,
by żyć z nimi, zanim nie przyjmą się szeroko na rynku. Tak jest choćby z USB-C, które, choć
oferuje wiele, to na razie nie jest jeszcze zbyt powszechne.
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Aukey nie należy do marek rozpoznawalnych
w Polsce. Jest to o tyle zaskakujące, że firma oferuje produkty na europejski rynek, a jej portfolio
jest wręcz imponujące. Nie dość, że obejmuje
bardzo zróżnicowane ładowarki, to dodatkowo
wspierają one najnowsze standardy ładowania.
Firma nie stroni też od opracowywania własnych
rozwiązań, dzięki którym obsługa jej akcesoriów
jest prostsza. W moim domu, plecaku i samochodzie zagościły trzy ładowarki tego producenta
i bardzo szybko zastąpiły mi praktycznie wszystkie urządzenia stosowane dotąd do zasilania
przenośnej elektroniki.
Pod nazwami PA-Y6, PA-Y4 oraz CC-Y3 kryją się
dwie ładowarki domowe (wpinane do gniazdka)
oraz jedna samochodowa, podpinana do zapalniczki. Każda z nich ma zarówno porty USB-C,
jak i USB-A, wykorzystują też te same technologie. Urządzenia są wykonane z porządnego
matowego plastiku, odpornego na zarysowania
(co jest szczególnie istotne w przypadku mobilnej PA-Y4), a ich wzornictwo stawia na prostotę
i aspekty praktyczne. Nie ma tu żadnych jaskrawych diod sygnalizujących stan pracy, które
tak upodobali sobie chińscy producenci (mamy
tylko delikatnie świecący wskaźnik), a wymiary
ładowarek sprowadzono do absolutnego minimum. Nie zapomniano też o komforcie używania i pozostawiono pomiędzy portami rozsądne
odstępy, by wygodnie podpinać kable. Gniazdka

Wszystkie testowane ładowarki są
kompatybilne ze standardem Quick
Charge 3.0 Qualcomma.

nie są opisane żadnymi parametrami elektrycznymi, nie ma to jednak znaczenia (co wyjaśnię
za chwilę), co dodaje tym niepozornym urządzeniom elegancji. Widać, że ktoś zastanowił się
chwilę nad tym, co w ładowarkach się sprawdza,
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a co przeszkadza ich użytkownikom, a następnie bezwzględnie pozbył się tych uciążliwych
rzeczy.
Wszystkie testowane ładowarki są kompatybilne ze standardem Quick Charge 3.0
Qualcomma, co z pewnością ucieszy właścicieli nowych smartfonów z Androidem.
Obsługują go wyłącznie gniazda USB-C, w pozostałych portach ładowanie jest natomiast
inteligentnie kontrolowane przez AiPower Adaptive Charging Technology. Brzmi skomplikowanie, ale działa banalnie prosto: nieważne, do którego portu podłączymy urządzenie,
ładowarka sama dobierze odpowiednią moc, z jaką będzie je ładować. To właśnie dlatego
opis gniazd jest zbędny – telefon podłączony pod dowolne gniazdo jest ładowany w optymalny sposób. Testowałem to na iPhone’ach, kilku powerbankach, słuchawkach i smartfonie z Androidem – iPhone ładował się z odrobinę niższą prędkością niż wtedy, gdy używam
do tego 12-watowej ładowarki Apple, niemniej jednak różnica nie była ogromna (rzędu
około 20 minut przy ładowaniu od 20% do pełna).
Do każdej z ładowarek jest dołączany metrowy przewód USB-C. To bardzo przydatny dodatek, który pozwolił mi zostawić ładowarkę do komputera na stałe przy biurku, a w drodze
używać kabli od Aukey. Największe z urządzeń, model PA-Y6, ma w komplecie też sieciowy
kabel zasilający, jest to bowiem urządzenie stacjonarne, sprawdzające się przy biurku czy
też stoliku nocnym, na którym ładujemy całą elektronikę. Nie mam, co prawda, urządzenia
korzystającego z Quick Charge, ale wykorzystywałem porty USB-C do zasilania MacBooka.
Ten ładował się sporo wolniej niż w przypadku użycia standardowego zasilacza o mocy
29 W – w każdej z ładowarek Aukey na wyjściu USB-C mamy tylko 18,5 W. Ładowanie komputera było jednak możliwe i to nie tylko za pomocą największej z ładowarek, ale i z przenośnego modelu PA-Y4 ze zintegrowaną wtyczką sieciową, a także w samochodzie,
z najmniejszej CC-Y3.
Różnice pomiędzy ładowarki dotyczą przede
wszystkim zakresu zastosowań. Wyposażona
w cztery porty USB-A oraz dwa USB-C
PA-Y6 zagościła pod moim biurkiem, podpiąłem do niej doki i kable do ładowania
peryferiów. Będę ją też najprawdopodobniej zabierał na dłuższe wyjazdy. Na co dzień
(a także na krótsze wypady) zacząłem natomiast nosić w plecaku PA-Y4. Ta ma już dwa

Nieważne, do którego portu
podłączymy urządzenie,
ładowarka sama dobierze
odpowiednią moc, z jaką
będzie je ładować.
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porty USB-A i jeden USB-C, co w zupełności wystarczy do naładowania podstawowych
urządzeń w ciągu dnia, w tym komputera. Choć MacBook ładuje się za jej pomocą powoli,
to jedno urządzenie do ładowania zastępuje mi jednak dwa, nie muszę bowiem zabierać
ze sobą dodatkowego zasilacza, by zasilić też smartfona. Zakładam też, że komputer ładuję
do pełna w domu, właśnie standardowym zasilaczem. CC-Y3 trafił natomiast do schowka
w moim samochodzie, mam w nim bowiem dwa porty USB, z których korzystam do ładowania telefonów. Ładowarka Aukey jest jednak znacznie szybsza, ponadto również naładuje mojego laptopa.
Jeszcze przez długi czas urządzenia z USB-C nie będą na tyle popularne, by móc je naładować na każdym kroku. Aukey tego problemu nie rozwiązuje, ale pozwala sobie z nim
poradzić i to bardzo skutecznie. Nie ukrywam, że kupiło mnie najbardziej niepozorne urządzenie, jakim jest mała ładowarka PA-Y4, która daje mi możliwość nie tylko zasilenia smartfona, ale i komputera, i to właściwie wszędzie – wystarczy gniazdko. A te spotkać o wiele
łatwiej niż zasilacz ze złączem, które dopiero zdobywa rynek.

Aukey
• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• wysoka mobilność
• inteligentne zarządzanie mocą
Minusy:
• spora cena
Ceny:
PA-Y6: około 199 PLN
PA-Y4: około 129 PLN
CC-Y3: około 99 PLN
Dostępne w CSOP
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UAG URBAN ARMOR GEAR
APPLE IPAD PRO 9.7"

NORBERT CAŁA

Po niedawnej zmianie mojego workflow zdecydowanie ważniejsze miejsce zajmuje
w nim iPad. Konkretniej to iPad PRO 9,7”. Zabieram go zawsze tam, gdzie zabieranie
MacBooka nie jest zbyt wygodne, czyli na wszelkiego rodzaju wyjazdy wakacyjne, ale
również spotkania zawodowe. Warunki nie zawsze są wtedy idealne, zacząłem więc
szukać obudowy, która zapewni iPadowi pełne bezpieczeństwo.
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Mój wybór padł na UAG Urban Armor Gear w kolorze
czarnym. Są jeszcze czerwone i niebieskie. Składa się
ona jakby z dwóch części, z samego etui – wykonanego z dość lekkiego materiału przypominającego
gumę, dzięki czemu nie wyśliźnie się przypadkowo,
nawet jeśli mamy spocone dłonie. Zakładamy go na
iPada metodą na wcisk. Ma industrialny wygląd i od
razu buduje poczucie bezpieczeństwa. Drugim elementem jest odłączana przykrywka na ekran, służąca jednocześnie jako podstawko. Z zewnątrz jest
pokryta gumowanym materiałem, a od środka miękkim – aby nie porysować ekranu.
iPad ubrany w UAG Urban Armor Gear sprawia wrażenie dobrze chronionego. Potwierdza to zaliczony
wojskowy drop-test MIL STD 810G 516,6, czyli iPad
w tej obudowie musiał przeżyć minimum 26 upadków z wysokości 1,2 m. Sam zrzuciłem go na ziemię
kilka razy, ale z wyższego poziomu – jakichkolwiek
śladów na iPadzie brak. Mimo że obudowa ideal-
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nie chroni iPada, to ciągle mamy swobodny dostęp do wszystkich złączy, przycisków, głośników,
kamery czy mikrofonów. Jest też dostęp do złącza Smart Connector, a do iPada uzbrojonego w tę
obudowę można podpiąć i normalnie użytkować Apple’owe Smart Keyboard.
W takim przypadku możemy odpiąć przykrywko-stojak od etui i jako ochronę ekranu wykorzystywać właśnie klawiaturę. Co ciekawe, wcale nie musimy tego robić, bo choć producent o tym
nie informuje w oficjalnych materiałach, to bez większego problemu uda się zamknąć iPada wraz
z doczepioną Smart Keyboard za pomocą przykrywki od etui. Może nie wygląda to wtedy szczególnie pięknie, a sam taki zestaw jest już dość ciężki i gruby, ale swoje zadanie wypełnia w pełni.
Do etui przymocowano także niezwykle przydatny uchwyt na Apple Pencil, niestety jest on przymocowany do przykrywki, którą możemy odpiąć, jeśli używamy go z klawiaturą. Trochę szkoda,
bo pewnie można by to było lepiej rozwiązać i mieć możliwość przypięcia Apple Pencil w każdych okolicznościach.
Ocena iMagazine:
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WBREW SUPERPOZYCJI:

JCPAL LINX DUAL LIGHTNING

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Firma JCPAL słynie z proponowania wysokiej jakości niestandardowych rozwiązań.
Nie inaczej jest w przypadku nylonowego przewodu Lightning LINX Dual, który na tle
konkurencji wyróżnia jedna, zbawienna wręcz, cecha. O niej jednak za moment.
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Przewód o długości 1,5 m wykonano ze splatanych białych nici nylonowych. Jego końcówki są
aluminiowe. Jest to ten sam odcień materiału, który występuje w produktach Apple. Testowany
przeze mnie egzemplarz w kolorze Silver był identyczny z odcieniem aluminium MacBooka Pro
(dostępne są także inne kolory, między innymi Gold). Końcówka złącza USB typu A jest dodatkowo pozłacana, co stanowi kolejny atut, jeśli mówimy o wysokiej jakości wykonania produktów.
To właśnie wspomniana końcówka stanowi zwycięską cechę produktu JCPAL. Znajdujące się
w jej wnętrzu złącze jest cieńsze niż w przypadku standardowej konstrukcji USB typu A. Co to
daje? Przewód LINX Dual można podpiąć w dowolny sposób do portu USB. Nie ma on tak zwanej superpozycji. To znaczy, że nie ma znaczenia, w którym kierunku będzie zwrócona jego
wtyczka. Ta – w odróżnieniu od standardowej – ma po obu stronach po dwa puste prostokątne nacięcia. Normalnie dwa z nich zawsze są nieprześwitujące (widoczny jest w nich pasek
– czarny, biały lub niebieski, zależy od wersji i producenta przewodu) i to one mają być dla nas
niewidoczne podczas wkładania przewodu do portu. Skomplikowane? LINX Dual Lightning to
rozwiązuje. Wtyczkę USB możesz włożyć dowolną stroną do portu w Twoim urządzeniu.
Dodatkowo producent załącza w komplecie elastyczny magnetyczny organizer (spinkę,
chwytak – jak kto woli) do tego przewodu, który ułatwia jego transport i wspomaga organizację miejsca pracy. Może on służyć również (po odpowiednim wymodelowaniu) jako
podstawka pod iPhone’a. Oczywiście JCPAL LINX Dual Lightning zapewnia maksymalną
z dostępnych prędkość przesyłu danych i jest kompatybilny z każdym urządzeniem posiadającym porty Lightning i USB typu A.
Dystrybutorem sprzętu JCPAL w Polsce jest ZGSklep.pl.

kolaczkrzysztof
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MIEJSKIE
LOWEPRO

NAPOLEON BRYL

Jestem, kiedy się przemieszczam.
Specyfika pracy tego wymaga ode
mnie i zarazem pozwala mi na częste
podróże, a na pewno nie daje mi
prowadzić biurowego trybu życia.
Ciągły ruch na krótkich miejskich
oraz na długich międzymiastowych
i międzynarodowych dystansach
wymaga dobrego zestawu toreb/
plecaków/walizek. Szczególnie kiedy
nosi się ze sobą dużo sprzętu. Sprzęt
się zmienia, toreb przybywa.
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Ostatnio do mojej kolekcji dołączyła nieduża torba foto Lowepro, nie pierwsza tej marki
u mnie, ale o tym innym razem. Od jakiegoś czasu staram się ograniczać noszenie ze sobą
MacBooka Pro 15’’ – dość często zastępuje mi go iPad, obecnie Air 2. Na razie nie znalazłem
godnego* mniejszego zastępstwa dla lustrzanki, a jak pisałem w iMag Weekly 18 – przyzwyczajenie do noszenia aparatu bierze górę.
Szukałem czegoś, w czym zmieści się duży DSLR,

Szukałem czegoś, w czym zmieści
się duży DSLR, dodatkowy obiektyw
lub dwa, iPad 9,7", dodatki typu
zapasowa bateria, ładowarka
do iPada itp. Tak trafiło do mnie
Lowepro ProTactic SH AW 180.

dodatkowy obiektyw lub dwa, iPad 9,7", dodatki
typu zapasowa bateria, ładowarka do iPada itp.
Tak trafiło do mnie Lowepro ProTactic SH AW 180.
Zestaw d800 z założonym obiektywem 50 mm
i dodatkowym obiektywem lub dwoma, w tym
jednym większym, mieści się bez problemu.
Wnętrze jest modelowane – jak w prawie każdej
torbie foto – za pomocą przegródek na rzepy, bez
trudności można je zatem dostosować. Choć iPad
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idealnie pasuje do kieszeni, to mogłaby ona być
troszeczkę większa. Jeżeli wkładamy tam iPada 9,7’’
to zostaje miejsca na długopis i kilka wizytówek.
Zaczep na klucze staje się bezużyteczny, chyba że
mamy jeden uniwersalny klucz do wszystkiego.
Z tyłu torby znajduje się płaska kieszeń zabezpieczona rzepem; idealnie mieści mi się tam notes
lub kalendarz. Górna klapa jest zapinana dużą
zatrzaskową klamrą oraz dookólnym zamkiem błyskawicznym, który dodatkowo zabezpiecza część
przeznaczoną na aparat i obiektywy. Kieszeń na
iPada jest zamknięta tylko na klamrę. Jeżeli potrzebujemy szybko się dostać do aparatu, to w górnej części klapy znajduje się zamek umożliwiający
dostęp do jej wnętrza – bez potrzeby odpinania
klamry i zamka otaczającego. Niestety, to rozwiązanie średnio się sprawdza, jeżeli używamy
dużego korpusu, jakim jest właśnie mój d800/810.
Ciężko się go wyciąga przez taką szparę. O większym – typu d4/d5 czy wspomniane d800 z gripem
– możemy zapomnieć. Nie wyjmiemy łatwo, ale
też taki duży sprzęt nie wypadnie przypadkiem.
Sama góra klapy jest mocno usztywniona i kojarzy
mi się ze skorupą żółwia.
Torba, jak cała seria Lowepro ProTactic, jest na
zewnątrz opleciona systemem pasków, które
służą do mocowania dodatkowych akcesoriów.
Otrzymujemy wraz z nią dopinaną małą saszetkę
i dwa paski do mocowania na przykład małego

W małej kieszonce na spodzie znajduje się pokrowiec chroniący przed
deszczem, bardzo intensywnym słońcem lub inną złą pogodą.
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statywu. W ofercie producenta znajdują się dodatkowe akcesoria kompatybilne z całym systemem ProTactic, choćby futerały na obiektywy.
W nazwie jest oznaczenie AW, czyli All Wather Cover™, spotykane w wielu produktach
Lowepro. W małej kieszonce na spodzie znajduje się pokrowiec chroniący przed deszczem,
bardzo intensywnym słońcem lub inną złą pogodą. Znam to rozwiązanie z innych produktów Lowepro i kilka razy uratowało mój sprzęt przed zamoknięciem podczas kilkugodzinnego deszczu w górach. Tutaj osłona AW ma dodatkową zaletę: po jej założeniu nadal mamy
dostęp do wnętrza torby. Opanowanie jej zakładania wymaga treningu, żeby nauczyć się,
gdzie góra, gdzie dół – warto więc zrobić trening na sucho, dosłownie! Oczywiście średnio
intensywny deszcz nie jest straszny torbie bez założonej osłony, ale podczas dłuższego spaceru w ciągłym deszczu na pewno się przyda.
Torba jest wykonana bardzo solidnie, z nylonu taktycznego. Wewnętrzna wyjmowalna
wkładka na sprzęt z grubej pianki obszytej materiałem, do którego przegródki na rzepy
możemy wpinać w dowolnej konfiguracji; dobrze zabezpiecza nasz cenny sprzęt. Wydaje się
na tyle mocna, że zaabsorbuje nawet silne uderzenie. Zamki i przeszycia są wykonane bar-
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dzo dokładnie i sprawiają wrażenie bardzo mocnych. Mam nadzieję, że okaże się prawie niezniszczalna, jak moja torba biodrowa Lowepro, która ma już piętnaście lat.
Ta niewielka torba sprawdza się bardzo dobrze jako kompan codziennych miejskich wędrówek. Mieści wszystko, czego potrzebuję, kiedy nie biorę ze sobą komputera. Na dalsze
wyjazdy, jako podręczna torba, także sprawuje się idealnie, a dzięki paskom można ją zaczepić o wysuwaną rączkę walizki.
Właśnie czegoś takiego szukałem i, okazuje się, nie musiałem specjalnie się rozglądać, bo
mój ulubiony producent toreb/walizek/plecaków foto Lowepro miał produkt spełniający
moje potrzeby i wymagania. Torba na stałe zagości w mojej kolekcji wyrobów tej firmy.
Dystrybutorem produktów Lowepro jest Foto-Plus, a torba kosztuje 419 złotych.
*do tej roli pretenduje Sony RX1 mk2.

napoleonbryl
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RECENZJA KAWASAKI
HOVERBOARD

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, jak wygląda ta mała platforma na dwóch kółkach, którą
magia porusza po ziemi, to wiedziałem, że chcę mieć takie urządzenie. Przecież korzystałbym
z niego wszędzie, przede wszystkim do miasta. Prawda? Ucieszyłem się niesamowicie, gdy
dowiedziałem się, że do biura jedzie urządzenie popularnie zwane hoverboard, a konkretnie
Kawasaki KX-PRO 6.5A.￼
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Jest to deska, z dwoma kółkami po bokach, przypominająca w zachowaniu Segwaya. Tylko
znacznie bardziej niebezpiecznego. Waży około 10 kilogramów, raczej więc na spacer się
z tym hoverboardem pod pachą nie wybierzemy. W odróżnieniu od wszystkich chińskich
modeli, które zapewne wielokrotnie widzieliście, Kawasaki sprawia wrażenie bardzo porządnego i znacznie większego jeździdełka.
Z przodu nie ma żadnych istotnych funkcji, a z tyłu znajduje się jedynie port do ładowania
oraz przycisk On/Off. W pudełku była jeszcze ładowarka oraz instrukcja obsługi, która jednak
nie zawierała najważniejszej informacji:

NIE DAJ SIĘ ZABIĆ!
Jako że mam 37 lat i szczyt sprawności fizycznej prawdopodobnie dawno za sobą (niezależnie od moich starań), to ściągnąłem jeansy, założyłem dres, poszedłem szukać ochraniaczy (których nie znalazłem) oraz kasku (również nie) i udałem się w miejsce, w którym nikt
nie nakryje mnie na wyłożeniu się jak długi przy pierwszej próbie wejścia na to ustrojstwo.
W swoim domostwie znalazłem korytarz, ciemny i długi, z dala od szyderczych śmiechów,
w którym przystąpiłem do pierwszych prób.

Nauczyłem się kilku rzeczy, których się nie spodziewałem. Po pierwsze, najtrudniej jest
na Kawasaki wejść i zejść. Po drugie, nie należy myśleć podczas jazdy ani patrzeć na nogi/
stopy. Jak tylko wyłączyłem myślenie, to poszło mi znacznie lepiej (co niekoniecznie widać
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na filmie, ale moje uczucie z panicznego strachu zamieniło się w delikatne podniecenie). Po
trzecie, Kawasaki jest znacznie większe i solidniejsze niż te hoverboardy, które widziałem
dotychczas. Koła również mają większą średnicę, dzięki czemu lepiej sprawdzą się na ulicy.

Ale jak to się sprawuje „na mieście”?
Jeśli lubicie być w centrum uwagi, to jest zabawka dla Was. Nie ma osoby, która by nie spojrzała. Jak pierwszy raz wyszedłem z domu z Kawasaki, to planowałem udać się do samochodu celem pojechania z nim do centrum. Niestety, na dole przypomniałem sobie, że moje
auto stoi dosyć daleko, długo się więc nie zastanawiając, wsiadłem na hoverboarda i przemierzyłem niskim lotem ze dwie brukowane ulice. Myślałem, że mi wszystkie plomby wypadną!
To nie ma zawieszenia! A nasze chodniki niestety są w większości takie, a nie inne. Do kitu!
Oczywiście od wstrząsów buty mi się ześlizgiwały z miejsc przeznaczonych na ich trzymanie,
a ja, unikając wzroku przechodniów, patrzących na mnie jakbym był nagi, wlepiłem wzrok
w chodnik przede mną. Wspominałem już, że nie należy patrzeć pod nogi? No właśnie. Po
jakimś czasie udało mi się dotrzeć do samochodu, na szczęście tylko z bolącą pupą.
Z czasem odważyłem się też osiągać na Kawasaki jego prędkość maksymalną, oscylującą
pomiędzy rozwianymi włosami a przeraźliwym wrzaskiem „JAK TO ZATRZYMAĆ?!?”. Lot,
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prawie ponaddźwiękowy, zakończył się na szczęście szczęśliwie, ale wtedy postanowiłem,
że nie będę ryzykował życia na ścieżce rowerowej – ta, o której myślałem, znajdowała się
zbyt blisko drogi z samochodami pędzącymi po 50–70 km/h. Dużym plusem jest oczywiście
spory zasięg tego hoverboarda – powinien z powodzeniem wystarczyć na cały dzień jazdy
po mieście. Tylko co z nim robić, jak trzeba podjechać pod krawężnik? Albo wejść do sklepu
na chwilę? Frustrujące.
Pomimo to, że miałem sporą dozę zabawy, to nie uważam, aby było to praktyczne urządzenie do jazdy na co dzień, na przykład do i z pracy. Nie w Polsce, nie przy naszych temperaturach wiosną, jesienią i zimą. No i nie ryzykowałbym podczas deszczu… Niestety
podejrzewam, że mój plan alternatywny na miejski środek komunikacji – Boosted Board
– ma przed sobą dokładnie te same przeszkody.
Kawsaki KX-PRO 6.5A kosztuje 1890 złotych i możecie je kupić tutaj.

morid1n
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KUPUJEMY TELEWIZOR
NA JESIENNE WIECZORY

PAWEŁ OKOPIEŃ

Za nami targi IFA 2016, największa impreza w Europie poświęcona nowym technologiom.
Przed nami długie wieczory, które można spędzić na różne sposoby. Dobierając odpowiednie
treści, nie zmarnujemy czasu nawet przed telewizorem. Jak zawsze jednak pozostaje dylemat:
jaki model wybrać? IFA 2016 była dobrym wskazaniem trendów.
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Większość telewizorów zadebiutowała w sklepach wiosną tego roku, po targach IFA w sklepach pojawi się jeszcze kilka nowych modeli. Jesień to dobra pora na wybór telewizora,
kolejne generacje pojawią się za ponad pół roku, ceny w sklepach topnieją, a ja i moi koledzy
z branży zdążyliśmy przetestować najpopularniejsze urządzenia. Dzięki temu można wybrać
sprawdzony model i cieszyć się dobrym obrazem. Telewizor to zakup na lata, nie ma więc co
przejmować się tym, że za rok wyjdzie lepszy model – musimy się pogodzić z myślą, że ktoś
będzie miał większy, nowocześniejszy sprzęt, bardziej Smart, z innym designem. Kupimy go
dziś i wymienimy za pięć, osiem, a może nawet dziesięć lat. Warto jednak podjąć rozsądny
wybór, by już na starcie nie kupić modelu przestarzałego. Niestety, to oznacza, że musimy
liczyć się z pewnymi wydatkami. Jeśli chcemy cieszyć się dobrym obrazem, nowoczesnym
sprzętem i świeżą technologią, to na telewizor musimy wydać przynajmniej pięć tysięcy.
Jakie telewizory wybrać w roku 2016? Lista jest stosunkowo krótka: to Panasonic DX900, Sony
ZD9, ekrany OLED (z czego najciekawszy to debiutujący na IFA Philips z Ambilight) oraz LG z serii
E6, a także wszystkie telewizory Samsung SUHD ze szczególnym uwzględnieniem modelu
KS9500. Dlaczego właśnie te? Przede wszystkim Samsung KS9500, Sony ZD9 i Panasonic DX900
posiadają tylne podświetlanie LED, to topowe ekrany LCD oferujące bardzo równomierny
rozkład światła, a co za tym idzie – świetną czerń. Podobnie jest z ekranami OLED. Pozostałe
modele SUHD to już lekki kompromis, ale wciąż dobry obraz, choć nie ze smolistą czernią.
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Wszystkie te telewizory oferują wsparcie dla HDR i oferują ponadnormatywną jasność. Jest
ona niższa w przypadku technologii OLED, natomiast w telewizorach KS9500 i ZD9 przekracza tysiąc nitów. HDR to szeroki zakres tonalny, sprawiający, że obraz jest jeszcze bardziej
rzeczywisty. Tylko telewizory z obsługą HDR, jasnością powyżej 1000 nit i poszerzoną paletą
kolorów są w stanie poradzić sobie z najnowszym formatem filmów na płytach UltraHD Bluray, a także treściami HDR z takich serwisów VOD, jak Netflix. Kupując tańszy i uboższy w te
rozwiązania telewizor, od razu jesteśmy skazani na brak takowych efektów. A w ciągu najbliższych lat HDR pojawi się w innych treściach, lada moment będzie na konsolach do gier,
a później także w telewizji.
HDR i poszerzona paleta kolorów w połączeniu z 4K dają nam prawdziwy obraz zmian, jakie
zaszły w telewizorach względem rozdzielczości FullHD. Zobaczenie tego na dobrej klasy
wyświetlaczu pozwala dostrzec różnicę. Jeśli do tej pory byliście posiadaczami dobrej plazmy,
to po przejściu na jeden z wymienionych modeli nadal będziecie zadowoleni z jakości obrazu.

Wymienione urządzenia cechują się też dobrym wykończeniem i ciekawym designem.
Panasonic DX900 to raczej solidna konstrukcja typowo telewizyjna, natomiast pozostałe telewizory można traktować jako ozdoby salonu.
Jednocześnie warto zwrócić uwagę na rozmiar samych ekranów. Za niecałe pięć tysięcy
złotych kupimy KS7000 w wersji 49-calowej, natomiast za 18 tysięcy – już 75-calowy ekran
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Samsunga KS8000. To spora kwota, ale porównywalna do 65-calowych ekranów OLED i niższa niż w przypadku 65-calowego Sony ZD9. W roku 2016 można naprawdę mieć olbrzymi
ekran w swoim salonie. Jednocześnie dobre 65-calowe telewizory kosztują mniej niż dziesięć
tysięcy złotych, co było nie do pomyślenia jeszcze dwa lata temu.
Dużą zmianą w ostatnich czasach jest podejście producentów do Smart TV. Funkcje internetowe nadal są dostępne w telewizorach, ale nie są już tak promowane i dynamicznie rozwijane jak w latach ubiegłych. U Philipsa i Sony znajdziemy Android TV, który jest już w miarę
stabilny i pełny aplikacji. LG kusi prostym w obsłudze WebOS, który niestety nie oferuje zbyt
wielu aplikacji. Panasonic ma nieco problem z tożsamością i nie wiadomo, czy ma to być
interfejs opracowany przez inżynierów z Japonii, czy delikatny FireFox OS, ale zdecydowanie
da się go lubić. Natomiast Samsung w kolejnej odsłonie Tizena stawia na szybkość działania
i to również się sprawdza.
Przy wyborze dobrego telewizora nie jesteśmy skazani na produkty jednego producenta.
Sam mam swoich faworytów w walce o miano najlepszego telewizora, ale na takie podsumowania przyjdzie czas. Większość firm natomiast ma do zaoferowania bardzo ciekawe
modele, kosztowne, ale zarazem warte tych pieniędzy. Wam pozostaje wybór zarówno
sprzętu, jak i treści, jakie będziecie na tak dużym ekranie oglądać.

paweloko
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RENAULT MÉGANE
JAN URBANOWICZ

Nowe modele samochodów Renault zdecydowanie zachęcają do tego, by zawiesić na nich
oko. Czy to jednak wystarczający powód, by brać je pod uwagę przy zakupie nowego auta?

161

/ SPRZĘT / Renault Mégane

Mieliśmy już okazję testować kilka modeli ze stajni Renault, między innymi nowość, jaką
jest Talisman, oraz kolejną generację Espace’a. Tym razem spędziliśmy kilka dni z nową – już
czwartą – odsłoną modelu Mégane. Auto jest utrzymane w nowej stylistyce Renault, którą
doskonale znany z poprzednio testowanych modeli. Charakterystyczne przednie i tylne
reflektory wyglądają pięknie i nadają niezwykłego charakteru temu kompaktowi. Zresztą
cała linia Mégane jest niezwykle atrakcyjna i sprawia, że jest to jeden z najładniejszych kompaktów obecnych na rynku – jeśli nie najładniejszy, ale to oczywiście indywidualna ocena
każdego z nas.
Kiedy już skończymy się zachwycać się zewnętrzną stylistyką, powinniśmy zajrzeć do
środka. Tutaj podobnie: jeśli już siedzieliśmy w innych modelach francuskiego producenta,
nie powinno nas tu nic zaskoczyć. Doskonale znany kokpit, wygodne fotele i sporo miejsca na nogi, a przynajmniej z przodu. Z tyłu jest z tym już nieco gorzej, gdyż osoby wyższe
mogą mieć problem z wygodną podróżą, zwłaszcza przy dłuższych trasach. Nie ma oczywiście z tym problemu, jeśli zarówno kierowca, jak i pasażer z przodu mają nie więcej niż
175 cm wzrostu. Powyżej zaczynają się kłopoty. Skoro już jesteśmy przy dłuższych trasach,
to na pewno przyda nam się do nich bagażnik. Dostępne mamy tu 434 litry, które możemy
zwiększyć, składając tylny rząd siedzeń. Wyjściowa pojemność w zupełności wystarczy na
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codzienną jazdę po mieście, robienie zakupów
i weekendowe wypady za miasto. Tylne siedzenia się składają, ale niestety nie na płasko, co tak
naprawdę nie daje nam zbyt wielu możliwości
włożenia większych gabarytowo rzeczy.
Kiedy przyjdzie nam zasiąść za kierownicą,
możemy się cieszyć wygodną pozycją, przede
wszystkim dzięki dobrym fotelom, które pewnie nas trzymają, a także są wygodnym oparciem
dla naszych pleców. Tym, co szybko zauważymy,
jest nieco mała widoczność, głównie jeśli chodzi
o tylną szybę, która jest dość mała sama w sobie,
a do wszystkiego dokładają się jeszcze masywne
słupki oraz naprawdę spore zagłówki pasażerów
na tylnej kanapie. Oczywiście podczas jazdy aż
tak bardzo to nie przeszkadza, a przy parkowaniu
wspomóc może nas kamera cofania (jeśli mamy
ją w wyposażeniu). Reszta słupków nie sprawiała
problemów związanych z widocznością. Sam kokpit, kierownica i obsługa multimediów są znane
z innych modeli Renault. Przede wszystkim w oczy
rzuca się duży tablet do zarządzania systemem
R-LINK 2 – chwaliłem już nawigację dostępną
u francuskiego producenta i po raz kolejny to zrobię, choć w tym modelu nie była ona chyba aktualna, gdyż zabrakło na niej między innymi nowego
odcinka obwodnicy Janek pod Warszawą.
Oczywiście wyposażenie samochodu zależy od
zakupionego pakietu. Testowaliśmy auto wyposażone w wersję Bose i było w nim właściwie
wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać aktualnie
od auta, które byłoby głównie przeznaczone do
jazdy po mieście. Mnie osobiście bardzo przypadł
do gustu system ruszania na wzniesieniu. Dzięki
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niemu można praktycznie zapomnieć o umiejętności „ruszania z ręcznego”. Czy to dobrze?
Na pewno wygodnie, choć hamulec ręczny w postaci klasycznego drążka bardzo się w niektórych momentach przydaje. Tu go oczywiście brak. Nazwa Bose to również system nagłośnienia. Za jego sprawą w bagażniku, w miejscu koła zapasowego znajdziemy subwoofer.
Całość gra tak, jak przyzwyczaić nas do tego zdążyło Bose.
Zmuszony jestem ponarzekać na jedną rzecz. W Renault nie znajdziemy teraz tradycyjnych
kluczyków do auta. Otwiera się je za pomocą karty. Uruchamianie pojazdu odbywa się za
pomocą guzika START/STOP – trzeba mieć tylko przy sobie wspomnianą kartę. To rozwiązanie nie jest żadną nowością i ma zarówno wady, jak i zalety. Ja jednak o czymś innym. Mamy
tutaj system Hands Free, który polega na automatycznym otwieraniu się samochodu, gdy
do niego podchodzimy i zamykaniu, gdy odchodzimy. W teorii to bardzo fajne i szczerze
powiedziawszy, jestem fanem tego rozwiązania. W praktyce jednak często kończyło się to
tak, że wysiadałem z samochodu i zanim doszedłem do klapy bagażnika w celu otwarcia go
i wyjęcia zakupów, auto automatycznie się zamykało. Podobnie było, gdy otwierałem drzwi
pasażera, by wpuścić Panią, a po zamknięciu ich i udaniu się do drzwi kierowcy, ponownie
samochód się zamykał – tym razem z kobietą w środku.
Nowe Mégane prowadzi się naprawdę bardzo przyjemnie. Zawieszenie jest miękkie (ale nie
za miękkie), dzięki czemu jazda po naszych polskich drogach nie jest mordercza dla kręgosłupa. Układ kierowniczy również nie sprawiał problemów i sprawnie reagował na nasze
polecenia. Ogólnie wszystko było dobrze, gdyby nie to… że auto nie daje zbytniej frajdy.
Owszem, jeśli szukamy ładnego kompaktu na miasto i okazjonalne trasy, to ten samochód
nam się sprawdzi niemal idealnie, ale przy chęci drobnego szaleństwa, odejdziemy kwitkiem. Nie dla wszystkich jednak zabawa jest najważniejsza. Wiele osób przy zakupie samochodu patrzy przez pryzmat ekonomii. Testowany model miał pod maską silnik benzynowy
TCe o pojemności 1.2 litra, o mocy 130 KM. Spalanie
(na papierze) miało w nim wyglądać następująco:
6,9 l//100 km w mieście, 4,6 l w trasie i 5,5 l w cyklu
mieszanym. Gdyby tak faktycznie było, to byłyby
to osiągi bardzo dobre w przypadku silnika benzynowego. Niestety, jak to zwykle bywa, dane te
ładnie wyglądają, ale na papierze. Przy mojej jeździe po mieście (staram się jeździć dynamicznie,
ale nie jestem ani demonem prędkości, ani nie szaleję jakoś specjalnie) średnie spalanie utrzymywało

Zawieszenie jest miękkie
(ale nie za miękkie), dzięki
czemu jazda po naszych
polskich drogach nie jest
mordercza dla kręgosłupa.
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się na poziomie 8,5–9,2 l/100 km. Tragedii nie ma, ale nie jest to obiecane 6,9 l. Niestety nie
byłem autem w dalszej trasie, ale na krótkich odcinkach spalanie wyszło mi około 7 litrów. To
już jest dalsze od obiecanych 4,6 litra.
Rzeczą, której cały czas nie jestem w stanie zrozumieć, to silnik. 130 KM z silnika 1.2 litra?
Moda na pesudoECO trwa. Wyciąganie takiej mocy z tej pojemności bardzo skraca żywotność motoru, pewnie powyżej 100 tysięcy kilometrów przebiegu, będziemy musieli więc
myśleć o serwisie. Spalanie? Wcale nie jest mniejsze. Moc? Moment obrotowy pozostawia
nieco do życzenia, przez coś wyprzedzanie nie jest tak efektywne, jak być powinno. Kwestia
takich silników to nie jest jednak problem tylko Renault. To moda powszechna, która nieco
zabija te samochody w przedbiegach. Gdybyśmy wrzucili do tego auta silnik dwulitrowy
o podobnej mocy, to jeździłoby się tym znacznie lepiej, a samo spalanie pozostałoby na
podobnym poziomie. Dodam jeszcze, że ze wszystkich nowych Renault, które miałem okazję testować Mégane jeździło mi się najlepiej, a już o niebo lepiej od nowego Espace’a.
Podsumowując, nowe Mégane to naprawdę piękny samochód, który nawet w podstawie
jest przyzwoicie wyposażony, dobrze się prowadzi i idealnie spełni się jako miejskie auto,
którym pojedziemy też na mniejsze wakacje. Renault konsekwentnie trzyma się swojej
nowej stylistyki i wychodzi im to naprawdę dobrze. Z zewnątrz to auto rzucające się w oczy
i pozwalające się podziwiać. W środku jest przestronnie, wygodnie i naprawdę dobrze jakościowo. System multimedialny R-LINK 2 jest chyba jednym z ciekawszych na rynku, choć
nie jest idealny, przede wszystkim przez
niekiedy nieintuicyjną obsługę niektórych
funkcji. Minusem będzie silnik i uleganie
modzie pseudoECO, czyli wciskanie na siłę
dużej mocy, do małych pojemności. Nie
umiem tego zrozumieć i o wiele bardziej
od takiego rozwiązania cenię sobie auta
elektryczne.
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Renault Mégane
Plusy:
• zewnętrzny design
• wygodna pozycja za kierownicą
• bogate wyposażenie
• dobra jakoś wykonania
• bogaty pakiet bezpieczeństwa
Minusy:
• silnik
• system Hands Free
Cena: od 59 900 PLN; testowana
wersja – 95 850 PLN

Skuteczna współpraca.
Gdziekolwiek jesteś.
Nozbe

-

13:07

Prezentacja firmowa
Przygotowanie sesji fotograficznej
U 12 z 7h k Dzisiaj

Koncept Layoutu
U 69 z 10h k Dzisiaj

Typografia i kolorystyka
U 14 z 2h k Jutro

Teksty (różne wersje)
U 27 z 3h k Jutro

Ikony i piktogramy
U 35 z 10h k 19 maj

í
ì

Nozbe

4

37

PROGRESS

13

ì
ì
é

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

Feedback od działu Marketingu
U 78 z 7h k 16 maj

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)
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Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE,
aby otrzymać 10% zniżki!
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

PROCAMERA
iPhone 7 w obydwu wersjach jest w stanie wykonywać
zdjęcia w RAW. Ten format to zrzut z matrycy aparatu, czyli
nieprzetworzone dane naszego zdjęcia. Taki format pozwoli nam
w postprodukcji zrobić ze zdjęciem wszystko, co tylko będziemy
chcieli. Niestety, systemowa aplikacja aparatu nie pozwala na
robienie zdjęć w tym formacie. Trzeba się posiłkować aplikacjami
zewnętrznymi. Chyba najlepszą jest ProCamera. Może robić
zdjęcia w formacie RAW obydwiema kamerami w iPhonie 7 Plus,
można w niej dowolnie ustawić ostrość, IOS oraz większość innych
parametrów dostępnych zazwyczaj dla posiadaczy lustrzanek.
Cena: 4,99 EUR						

NA WYPADEK
Ta aplikacja została udostępniona przez Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny. Dzięki niej będziecie wiedzieli, jak się zachować,
gdy przydarzy się Wam wypadek samochodowy. W aplikacji
sprawdzicie, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym jest
zarejestrowany samochód drugiego uczestnika, czy ma ważną polisę
ubezpieczeniową i jakich dokumentów po wypadku/kolizji wymaga
dany ubezpieczyciel. Aplikacja pomaga także w udokumentowaniu
zdarzenia, w którym braliśmy udział. Często w takich nerwowych
momentach zapominamy o najprostszych rzeczach, podstawowa
lista rzeczy do zrobienia będzie więc pomocą na miejscu zdarzenia.
Cena: 0,00 EUR							 Pobierz

Pobierz
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CARDBOARD CAMERA
Cardboard to tekturowe okulary, w które wkładamy
telefon i otrzymujemy obraz 3D. Google, które
je stworzyło, coraz to dodaje różne aplikacje do
wykorzystywania razem z nimi. Tym razem jest to
Cardboard Camera, która na Androidzie była od dawna,
a na iOS pojawiła się kilkanaście dni temu. Aplikacja
pozwala na rejestrowanie własnych zdjęć 360 stopni,
dzielenie się nimi oraz oglądanie zdjęć udostępnionych
przez innych. Co ciekawe, w czasie rejestrowania zdjęcia
nagrywa się też głos otoczenia. Ma to w zamyśle
twórców oddać klimat miejsca, w którym zostało
zrobione. Niestety, zdjęcia nie są w pełni sferyczne, czyli
rozglądać możemy się tylko na prawo i lewo.
Cena: 0,00 EUR					 Pobierz

GEEKBENCH 4
Ten program jest na pewno znany wszystkim maniakom
cyferek, lubiącym sprawdzać, kto ma większego. Geekbench
to bowiem multiplatformowy program do testów wydajności
urządzeń. Działa na iOS, macOS, Androidzie, Windows i Linux.
Dzięki temu dowiedziałem się, że mój MacBook 12” jest
wolniejszy od mojego iPhone’a 7. Nowa wersja 4 to lekko
zmieniony interfejs, ale również, co ważniejsze, poprawione
testy obciążeniowe procesora. Teraz podobno jeszcze bardziej
wiarygodnie oddają naturalne używanie komputera oraz lepiej
odwzorowują wyniki uzyskiwane na różnych platformach.
Cena: 0,00 EUR		
norbertcala

				

Pobierz
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PODSTAWY OS X – 6 – PDF
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

OS X (lub macOS, jeśli już jesteście na Sierze) natywnie wspiera tworzenie PDF-ów. Funkcja ta
jest zintegrowana w systemie, dzięki czemu w bardzo prosty sposób można pracować nad
nimi bez dodatkowych płatnych narzędzi.

Tworzenie PDF-ów

Każda aplikacja wykorzystująca wbudowany silnik OS X do drukowania ma opcję zapisu
treści do PDF-a, zamiast do przelania ich na papier. Wystarczy znaleźć opcję drukowania
(zazwyczaj pod skrótem klawiszowym Cmd+P), w której na dole jest odpowiednie rozwijane
menu. Wystarczy wybrać w nim opcję Zapisz jako PDF… (ang. Save as PDF…) oraz podać
miejsce, w którym chcemy ten plik zapisać.
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Podczas wybierania docelowego miejsca zapisania pliku
jest też kilka zaawansowanych
opcji, w których można plikowi
nadać hasła do różnych czynności – otwierania, wyciągania
z niego zdjęć oraz innych treści
lub nawet do drukowania.

Podgląd PDF-ów
Jak już wspominałem, OS X
natywnie wspiera PDF-y, a to
oznacza, że można podejrzeć
zawartość bez ich otwierania.
Wystarczy skorzystać z funkcji
Quick Look poprzez zaznaczenie pliku i wciśnięcie klawisza
Spacji. PDF otworzy się w oknie,
w którym możemy go przewijać, a w prawej kolumnie
otrzymujemy podgląd całych
stron. Na górze tego okna
jest też ważna podpowiedź:
możemy go otworzyć w aplikacji Podgląd (ang. Preview).
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Zmiana kolejności stron
Po otworzeniu pliku PDF
w aplikacji Podgląd (ang.
Preview), otrzymujemy
możliwość manipulowania kolejnością stron.
Domyślnie otrzymujemy
widok z dwoma kolumnami
– pełne strony po lewej, a po
prawej podgląd wybranej
strony (więcej opcji znajdziemy w menu Widok).
Kolejność stron w danych
PDF-ie możemy zmieniać
za pomocą tych miniaturek
w lewej kolumnie – wystarczy złapać myszką którąkolwiek z nich i przesunąć ją na
inne miejsce.

Co więcej, możemy
w ten sposób też dołączyć
strony z innych PDF-ów
i stworzyć w ten sposób
swój własny dokument.
Aby to zrobić, wystarczy
otworzyć dwa lub więcej
PDF-y i przenosić strony
pomiędzy oknami.
Nie zapomnijcie ich zapisać pod nową nazwą po
dokonaniu modyfikacji!

morid1n
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QNAP I ODTWARZANIE
FILMÓW NA APPLE TV I KODI
MACIEJ SKRZYPCZAK

Część urządzeń firmy QNAP jest wyposażona w wyjście HDMI, dzięki czemu można je
bezpośrednio podłączyć do telewizora, by uzyskać dostęp do multimediów. Jeśli jednak tego
portu brakuje, nic straconego, gdy w domu macie Apple TV lub urządzenia obsługujące na
przykład Kodi (zwane wcześniej pod nazwą XBMC).
Obsługa QNAP-a jest bardzo łatwa, co już niejednokrotnie podkreślałem w swoich tekstach.
Podobnie sprawa przedstawia się z konfiguracją NAS-a, by pracował z najpopularniejszymi
rozwiązaniami multimedialnymi na rynku.

Apple TV
Od lat Apple stara się, by korzystanie z ich urządzeń nie sprawiało większych problemów.
Podobnie jest z konfiguracją QNAP-a, która jest banalnie prosta. Żeby odtworzyć film na
Apple TV, wystarczy, że skorzystamy z tych dwóch sposobów:

Strona www
Pierwszy sposób polega na zalogowaniu się do systemu QNAP-a dostępnego przez przeglądarkę. Tam uruchamiamy jedną z dwóch aplikacji: File Station lub Video Station. W przypadku tej pierwszej musimy przejść do folderu zawierającego filmy, kliknąć któryś prawym
przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Transmisja strumieniowa na → Apple TV.

Podobnie jest z Video Station. Wskazujemy
film, klikamy prawym przyciskiem myszy
i z menu kontekstowego wybieramy
Strumieniuj do → Apple TV.
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Aplikacja Qmanager
Drugim sposobem uruchomienia filmu
na Apple TV jest skorzystanie z aplikacji
Qfile (dostępnej dla iOS, również dla iPada
i Androida). Po zalogowaniu do naszego
QNAP-a przechodzimy do folderu z filmami,
gdzie oprócz wybranego dotykamy ikony
informacji (1.), następnie z menu wybieramy
Transmisja strumieniowa na (2.) i z listy wskazujemy Apple TV (3.).

To tyle! Od tej chwili film zacznie się odtwarzać na Apple TV. Musimy jednak wziąć pod
uwagę jedną rzecz. Apple TV jest w stanie
domyślnie odtwarzać tylko określony format plików – M4V. Jeśli takie filmy chcecie
odtwarzać z QNAP-a, to nie będzie problemu. W przypadku, gdy mamy do czynienia z innym formatem (jak AVI lub MKV)
wszystko zależy od możliwości naszego
NAS-a. Jeśli ma mocne podzespoły, będzie
najprawdopodobniej wspierał transkodowanie na żywo. Oznacza to, że bez względu na format pliku QNAP będzie w stanie przerobić go na zgodny z Apple TV. Słabsze QNAP-y nie
mają niestety takiej opcji. Owszem, są w stanie transkodować, ale zajmuje im to sporo czasu.
Dopiero po takiej operacji możliwe będzie odtworzenie filmu na Apple TV.

Kodi
Jeszcze bardziej rozpowszechnionym systemem jest Kodi. Działa niemal na wszystkich
urządzeniach. Sam mam Raspberry Pi z dystrybucją OpenELEC, która jest specjalną wersją Kodi. Co ciekawe, również Kodi w łatwy sposób pozwala na strumieniowanie filmów.
Wystarczy tylko upewnić się, że włączymy jedną opcję, którą znajdziemy do zakładki
System -> Ustawienia -> Usługi -> UPnP / DLNA i tam zaznaczymy Zezwalaj na zdalne
sterowanie przez UPnP.
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Kiedy już to zrobimy, będziemy mogli odtwarzać filmy na Kodi tak samo, jak na Apple TV:
• za pomocą strony www z poziomu File Station, gdy po wskazaniu filmu prawym przyciskiem wybierzemy z menu Transmisja
strumieniowa na -> Kodi;
Kiedy już to zrobimy, będziemy mogli odtwarzać filmy na Kodi tak samo, jak na Apple TV:

• za pomocą strony www z poziomu Video
Station, gdy po wskazaniu filmu prawym
przyciskiem wybierzemy z menu Strumieniuj do -> Kodi;

• za pomocą aplikacji Qfile, gdy po wskazaniu ikony informacji obok filmu (1.) z menu
wybierzemy Transmisja strumieniowa na
-> Kodi.

Poza tym Kodi oferuje możliwość stałego
podłączenia zasobów QNAP-a do biblioteki
multimediów. Konfiguruje się to bezpośrednio
w Kodi w następujący sposób:
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1. Na ekranie głównym przechodzimy do
zakładki Wideo i wskazujemy Pliki.

2. Pojawi się lista, na której wybieramy Dodaj
źródło wideo….

3. W kolejnym oknie klikamy Przeglądaj.

4. Pojawi się kolejna lista, tym razem z różnymi sposobami połączenia. By nawiązać
je z QNAP-em, możemy wybrać Otoczenie
sieciowe Windows (SMB), Przeglądarka
Zeroconf czy Urządzenia UPnP. W zależności od zabezpieczenia NAS-a być może trzeba
będzie zalogować się do niego.
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5. Wskazujemy następnie folder z filmami
(samych plików z filmami nie będzie widać)
i klikamy OK.

6. W kolejnym oknie możemy zmienić nazwę
źródła mediów (opcjonalnie) i również klikamy OK.

7. Następnym krokiem będzie określenie zawartości folderu. Możemy wybrać jedną z czterech
opcji: Brak (jeśli są to filmy nagrane przez nas),
Filmy (dla kopii filmów innych twórców), Seriale
oraz Teledyski. Na podstawie trzech ostatnich
opcji Kodi postara się pobrać na ich temat informacje oraz okładki lub plakaty.

Po kliknięciu OK możemy zezwolić Kodi na przeskanowanie dodanego folderu w celu znalezienia wspomnianych informacji. Dzięki dodaniu do Kodi zawartości folderu, nie będziemy
musieli stosować wcześniejszych sposobów, a bezpośrednio uruchamiać filmy z poziomu
tego multimedialnego systemu.
Po raz kolejny widać, że NAS-y QNAP doskonale sprawdzają się w roli centrum multimedialnego w domu. Bez względu na model pozwalają niemal komfortowo odtwarzać filmy na
naszych telewizorach.

mcskrzypczak
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UNCHARTED:
FORTUNE HUNTER

PATRYCJA RUDNICKA

Gra Uncharted: Fortune Hunter pojawiła się w AppStore przed premierą wielkiego hitu
Uncharted 4: A Thief’s End. Miała być swego rodzaju reklamą głównej gry. Według mnie jednak
idealnie się sprawdza jako zupełnie osobny twór.
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Naszym zadaniem jest pomoc głównemu bohaterowi, którym jest nikt inny
niż Nathan Drake, w odnalezieniu ukrytych skarbów – droga do nich prowadzi
przez labirynty naszpikowane różnymi
pułapkami. Gra oferuje ponad 200 plansz
z puzzlami, sześć unikalnych przygód,
a wszystko to odbywa się w bardzo dobrze
opracowanej graficznie scenerii między
innymi w dżungli, na pustyni oraz w zaśnieżonych górach.
Uncharted: Fortune Hunter to propozycja
nie tylko dla fanów gier z tej serii. Każdy
miłośnik gier logicznych ją pokocha. Jest to
idealny pochłaniacz czasu zarówno podczas jazdy autobusem lub tramwajem, siedzenia na nudnym wykładzie, jak i stania
w kolejce na przykład w urzędzie czy do
lekarza. Rozwiązywanie kolejnych plansz
z zagadkami strasznie wciąga. Na plus liczy
się tu także brak jakichkolwiek reklam.
W grze zaszyte są wprawdzie mikropłatności, lecz nie trzeba z nich korzystać by
grę ukończyć. A jeśli gracie w „Uncharted
4: A Thief’s End”, to koniecznie ją zainstalujcie! Po połączeniu jej z Waszym kontem
w PlayStation Network zdobędziecie nowe
wyglądy postaci, skórki broni i umiejętności
do trybu wieloosobowego gry na PS4.

LINK
iPatrycjaR
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MACIEJ SKRZYPCZAK

MACOS SIERRA, OBRAZ W OBRAZIE I YOUTUBE
Jedną z nowości zaprezentowanych w najnowszym systemie desktopowym od Apple jest Picturein-Picture, czyli zdolność wyświetlania wideo w osobnym oknie, znajdującym się na wierzchu
pozostałych okien. Po polsku ta funkcja nazywa się Obraz w obrazie. Aby jednak można było z niej
korzystać, witryny takie jak choćby YouTube muszą ją wspierać. W przypadku tego najbardziej
popularnego serwisu już teraz istnieje sposób, żeby włączyć wyświetlanie PiP. Oto co trzeba zrobić:

W YouTube uruchamiamy wybrane przez
nas wideo. Gdy zacznie się już odtwarzać,
klikamy je prawym przyciskiem (lub klikamy dwoma palcami) – pojawi się menu
podręczne YouTube’a.

Znowu klikamy prawym przyciskiem
(lub dwoma palcami) – pojawi się wtedy
menu systemowe, a jedną z opcji będzie
Włącz Obraz w obrazie.

I już! Wideo otworzy się w nowym okienku.
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USTAWIENIE OBRAZU W OBRAZIE W DOWOLNYM
MIEJSCU
Jak pewnie zauważyliście, po włączeniu funkcji Obraz w obrazie wyświetlane wideo zawsze przylega do jednego z rogów ekranu. Kiedy przesuniemy okno w dowolne miejsce i je puścimy, błyskawicznie zostanie przyciągnięte do najbliższego rogu. Z jednej strony jest to zaleta, gdyż nie musimy
się martwić o ręczne ustawienie pozycji wideo. Z drugiej jednak czasami przydałaby się możliwość
umiejscowienia wideo w dokładnie wybranym przez nas miejscu.

Oczywiście jest taka możliwość! Wystarczy, że przed przeniesieniem okna, wciśniecie klawisz
Command. Trzymając go, przesuńcie wideo, a gdy je upuścicie, pozostanie na swoim miejscu.

mcskrzypczak
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#LIFEHACKER

JAK PODEJMOWAĆ TRUDNE DECYZJE
KINGA OCHENDOWSKA

Decyzje podejmujemy codziennie. W każdym momencie naszego życia. Czy pójdziemy
w prawo, czy w lewo, jaką kawę wypijemy rano, czy wstaniemy od razu na dźwięk budzika, czy
też naciśniemy „snooze” i pozwolimy sobie na pięć dodatkowych minut snu. Decyzji nie da się
uniknąć, z nich składa się nasze życie. Ale nie wszystkie decyzje są takie same – nie wszystkie
mają jednakową wagę. O ile część z nich jest prostych, niektóre przysparzają nam problemów.
I takimi decyzjami zajmiemy się dzisiaj.

Przede wszystkim musimy ustalić, jakie decyzje zaliczamy do gatunku trudnych. Mam swoją definicję, która może Wam pomóc, ale nie musi. Możecie
stworzyć własną, którą będziecie się kierować w procesie decyzyjnym. Dla
mnie decyzja ważna to taka, która dominuje moje myśli. Kiedy myśli, w sposób
naturalny, w każdej wolnej chwili wracają do rozważania jakiejś decyzji, to jest
to decyzja ważna. Wszystko jedno, czy dotyczy zmiany pracy, przeprowadzki,
czy zakupu nowego iPhone’a. Każdy ma własne priorytety, własny system wartości, własne problemy. Co jest dla kogoś mniej lub bardziej istotne ma prawo
określać tylko sam zainteresowany.

Dla mnie decyzja ważna to taka, która dominuje moje myśli.
Kiedy myśli, w sposób naturalny, w każdej wolnej chwili
wracają do rozważania jakiejś decyzji, to jest to decyzja ważna.
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Podejmowanie decyzji ma wielką moc, chyba że sami ją dewaluujemy. Istotą
podejmowania decyzji powinno być to, że raz przyjęta, nie powinna podlegać
żadnym zmianom. Wtedy ma moc, dzięki której wiedzie nas ścieżką, prowadzącą do jej realizacji. Jeśli zaczniemy odbierać jej moc, relatywizując wynik,
nigdy nie będziemy pewni tego, co robimy i będziemy poruszać się niepewnie i na ślepo.

JAK WIĘC POWINIEN WYGLĄDAĆ PROCES
DECYZYJNY?
1. Trzeba uznać konieczność podjęcia decyzji
Bardzo często zdarza się, że zaburzamy proces, uciekając przed przyznaniem
się, że nadszedł czas podjęcia decyzji i odwlekamy ją w nieskończoność. O ile
często chcielibyśmy, żeby decyzje podejmowały się same, tak się nie dzieje.
Czasem ktoś podejmuje je za nas, zdejmując z nas poczucie odpowiedzialności, ale wtedy nie mamy wpływu na końcowy efekt. Nie jest naszą winą, ale
również nie jest naszą zasługą.

2. Usuwanie szumu
Podejmując decyzję, musimy wybrać aspekty, które są dla niej ważne.
Naturalną skłonnością ludzkiego umysłu jest dryfowanie w obszary mniej
istotne i skupianie się na szczegółach zamiast na głównych założeniach.
Ustalamy więc bazę do podjęcia decyzji przez wynotowanie – na kartce lub
w głowie – jej założeń.

3. Bilans zysków i strat
Mając już podstawę decyzyjną, zajmujemy się jej możliwymi konsekwencjami.
Konsekwencja to słowo, które zazwyczaj wywołuje grymas na naszej twarzy,
ponieważ zakładamy, że konsekwencja jest czymś złym. Nie jest to prawdą.
Konsekwencja to po prostu produkt działania. Coś, co wynika z naszego
postępowania. Konsekwencja może być zarówno dobra, jak i zła. Na tym etapie zastanawiamy się więc, jakie wyniki może mieć nasza decyzja w różnych
wariantach.
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4. Decyzja właściwa
Mając bazę i zestaw potencjalnych wyników, zastanawiamy się, jakie są nasze
oczekiwania w stosunku do podjętej decyzji i jakie konsekwencje z niej wynikające jesteśmy w stanie zaakceptować. Zazwyczaj każda decyzja ma nie tylko
pożądany przez nas wynik, ale również generuje okoliczności dodatkowe.
Na przykład, w przypadku zmiany pracy możemy zetknąć się z konsekwencją w postaci podwyżki i okolicznością dodatkową – koniecznością dłuższych
dojazdów. Mając przed oczami wszystkie wyniki, analizujemy je i wybieramy tę
opcję, w której czujemy się dobrze. Ilość wyborów jest ograniczona, nie wszystkie są w 100% zgodne z naszymi oczekiwaniami. Wybieramy tę, która jest najbliższa pożądanym rezultatom.

5. Nadanie mocy
Jak pisałam wcześniej, podjęcie decyzji ma olbrzymie, psychologiczne znaczenie. Zdejmuje z nas ciężar zastanawiania się i przemyśleń, pozostaje tylko realizacja. Dlatego decyzja musi mieć klauzulę wykonalności, zupełnie jak wyrok
sądowy. Podjęliśmy decyzję i będziemy się jej trzymać. Nasz wyrok jest prawomocny, pozostaje jedynie egzekucja.
Właściwie przeprowadzony proces decyzyjny wprowadza w myślach ład, uspokaja i przedstawia wytyczne postępowania. Podejmowania decyzji nie należy
się bać. Każdy z nas czasem się myli, nie ma wystarczających danych, żeby
ocenić sytuację, czy po prostu popełnia błąd w kalkulacjach. Zła decyzja jest
również decyzją – pozwala się nam czegoś nauczyć, zdobyć doświadczenie
i ustrzec się przed podobnymi błędami w przyszłości.
Każda decyzja jest lepsza niż żadna. Trzeba tylko pamiętać, by nie podejmować
jej w pośpiechu, bez oceny sytuacji czy pod wpływem emocji. Wtedy mamy
szansę na to, że nasze decyzje będą bardziej trafne i przyniosą nam oczekiwany poziom satysfakcji.
Powodzenia!

santee76
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WRACAJĄC DO ŻABY

D

KINGA OCHENDOWSKA

Zastanawia mnie, kiedy ludzie zaczną kumkać i rechotać.

Do jednego z archiwalnych numerów iMagazine napisałam felieton o żabie.
A konkretnie o żabie Heinzmanna z 1872 roku, która umieszczona w stopniowo
i ostrożnie podgrzewanej wodzie nie próbowała uciekać, bo powolne podwyż-

szanie temperatury nie wyzwoliło u niej instynktu samozachowawczego. Wtedy
ugotowałam żabę w komputerach, dzisiaj mogłabym ugotować ją w dowolnym
temacie. W internecie, w polityce, w dzieciach, w religii. Co tam sobie chcecie.
Ci z Was, którzy regularnie czytują moje felietony, dobrze wiedzą, że nie odwie-

dzam portali newsowych. Irytują mnie te wszystkie click baity. Wyglądam rano
przez okno i widzę, że słońce świeci, ludzie idą do pracy i nikt nie krzyczy z bólu
i przerażenia. Czyli normalnie, bez zmian. Nic istotnego mnie nie ominęło.
Ostatnio pokarało mnie za pchanie łap tam, gdzie nie trzeba. Siedziałam sobie na
progu domu, z poranną kawą i odrobiną wolnego czasu. I z iPhone’em. Zawsze
piję poranną kawę z iPhone’em. Wszystkie feedy w mediach społecznościowych
mam profesjonalnie wyczyszczone tak, żeby żadne śmieci nie psuły mi humoru.
A tu nagle widzę #CzarnyProtest. I w przypływie szaleństwa kliknęłam. Moja
wina, ale na swoje usprawiedliwienie dodam, że dzień był ładny, ptaszki śpiewały
i nikt nie krzyczał. Z bólu i przerażenia. Wiem, że natychmiast, kiedy tylko zdałam
sobie sprawę z popełnionego błędu, powinnam była przestać. Ale nie przestałam, bo najwyraźniej mam w sobie coś z masochistki. W głowie zobaczyłam żabę.
Żabę pływającą crawlem w menzurce, pod którą skwierczy radośnie laboratoryjny palnik. Żaba ubrana była w modny, neonowy kostium kąpielowy i co chwila
z szerokim uśmiechem na żabim pyszczku strzelała sobie selfika. Ładnie, prawda?
Wrócimy jeszcze do tej żabki, niech sobie na razie pływa.
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W komentarzach znalazłam sobie jeszcze kilka innych żab. Na przykład artykuł profesora Stawrowskiego o klapsach. Ten z Rzeczpospolitej. A potem kilka
wtrętów politycznych i religijnych a w końcu – trailer filmu o Smoleńsku. Tak, to
wszystko po linkach od czarnego protestu. Niezbadanymi drogami podążają
myśli komentatorów.
Wygasiłam telefon, który zamknął się z tym uroczym miękkim kliknięciem, które
wprowadzono w iOS10. Wzięłam do ręki kubek, przeszłam się po domu ze spokojem, który wcale nie był dobry. Z takim spokojem, pod którego pokrywką jak
w ciśnieniowym szybkowarze gotuje się coś bardzo wybuchowego.
Za chwilę ktoś pewnie zauważy, że w tym akapicie brakuje „mięsa”, czyli mojej
opinii na powyższe tematy. Nie o moją opinię tu chodzi, jej więc nie uświadczycie.
Bo mi się nie chce. Bo nie czas i miejsce na to. Bo piszę o żabie, palniku laboratoryjnym i internecie. I modnych, neonowych kostiumach kąpielowych. Wróćmy
więc do tego pozornego spokoju. Przeszłam się po domu. Z kubkiem kawy
w ręku. Weszłam na górę, postawiłam kubek na biurku, usiadłam i wyrwało mi się:
„A czego się <brzydkie słowo> spodziewaliście?!”. Wyobraźnia pofolgowała sobie
i cały internet zamienił się w wielką menzurkę, w której kilkutysięczne stado żab
(w żarówiastych kostiumach kąpielowych) podskakuje nerwowo i rechocze, że
parzy je w stópki. Auć, auć, auć.
To ja jeszcze raz zapytam: Czego się Szanowni Państwo spodziewali? Gdzie
Szanowni Państwo byli, kiedy trzeba było spełnić obywatelski obowiązek? Było
coś ważniejszego do zrobienia? Tak? To siup żabki do menzurki, siedzieć grzecznie
i dawać się gotować na miękko. W sosie ze swoich sprzecznych, niekonsekwentnych poglądów, doprawionych szczyptą soli i 500+.
Wydawało mi się kiedyś, dawno, dawno temu, że internet będzie wybawieniem
ludzkości. Że będzie takim kompendium wiedzy, w którym każdy będzie mógł
znaleźć wszystko. Każdą informację. Wszelkie możliwe dane, na których podstawie będzie mógł zbudować własny ogląd świata. Ale gdzież tam! Internet zamienił się bagno, w którym kwitnie komercja, click baity i artykuły rodem z Pudelka.
Kto, komu, gdzie wsadził i co, komu, skąd wystawało. Serio? O taki internet nam
chodziło? O rozwodnioną, rzadką treść zamkniętą w trzech zdaniach i broń cię
panie – tylko nie intelektualną, bo czytelnik nie zrozumie i źle się z tym poczuje?
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Co gorsze, jeśli gdziekolwiek pojawi się szczypta inteligencji i tekst napisany
zgodnie z dobrymi zasadami wyniesionymi ze szkoły (nie, nie dzisiejszej, dzisiaj się wypełnia testy wyboru), to pod nim pojawia się trzy i pół tony komentarzy (albo komętarzy) od żabek, którym żar z palnika ujął nie tylko ogłady, ale
i inteligencji.
Wiem, że frustracja się ze mnie wylewa. Wiem, sama to czuję. Ale jakby to wziąć
na rozsądek, to taka właśnie jest rola felietonisty. Wziąć coś, co wkurza, dmuchnąć
hiperbolą, żeby dobrze uwidocznić żabę i posłać w świat, żeby dać ludziom do
myślenia. Więc daję do myślenia. Nie bądźcie żabą. Nie dawajcie się robić w menzurkę. Płakać po fakcie każdy potrafi, to nawet bardzo wygodne, bo płacze się
z kolegami czy koleżankami, a nie samotnie. Poczucie wspólnoty jest i przynależności. Ale zapewniam Was, że mimo to, że to trudniejsze i bardzo niepopularne,
lepiej jest zapobiegać. Łatwiej nie dopuścić, niż potem naprawiać. Zawsze tak
było, zawsze tak będzie.
U każdego z Was w domu stoi komputer. Komputer podłączony do wielkiej
biblioteki. Zdaję sobie sprawę z tego, że jak się kończy szkołę, to człowiek się cieszy, że nie będzie już nigdy musiał się uczyć. Tej znienawidzonej matematyki,
języków, historii. Ale trzeba się troszeczkę przełamać. Odrobinkę. Zajrzeć do tej
biblioteki nie tylko w rozrywkowe rejony, ale i w te, w których znaleźć można
informacje. Wiecie, jak wyglądał Afganistan w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych? Wiecie, co zrobiły islandzkie kobiety w 1975 roku? Nie? Może warto się
dowiedzieć? A przede wszystkim – wysnuć wnioski. Historia ma to do siebie, że
się powtarza. Pozwala przewidzieć, co się stanie, jeśli podejmiemy taką czy inną
decyzję. I celowo nie mówię, jak wyglądał Afganistan ani co zrobiły islandzkie
babki. Bo ci, którzy będą chcieli się dowiedzieć, użyją Google. Nikomu rączki do
pupy nie przyrosły. Wszyscy mamy głowy. Nie do tego, żeby ładnie wyglądały,

Nikomu rączki do pupy nie przyrosły. Wszyscy mamy głowy. Nie
do tego, żeby ładnie wyglądały, tylko po to, żeby ich używać.
A zwłaszcza mózgu, który w nich siedzi. Bo jak wiadomo – narządy
nieużywane zanikają.
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tylko po to, żeby ich używać. A zwłaszcza mózgu, który w nich siedzi. Bo jak wiadomo – narządy nieużywane zanikają.
Zalewanie się pianą w internecie niczego nie naprawia. Owszem – „głos ludu” ma
wielkie znaczenie i akcje organizowane w sieci mogą być wielką pomocą w trudnych sytuacjach. Tak, wiem, że #czarnyprotest, od którego zaczęłam ten felieton,
nie dotyczył tylko internetu. Piszę to na wszelki wypadek, gdyby ktoś nie zrozumiał, w którym miejscu czytać między wierszami. Zachęcam tylko do tego, żeby
używać internetu w celu zdobywania informacji. Bo jeśli żaba będzie wiedziała,
na czym polega eksperyment Heinzmanna, to nie będzie taka skora, żeby wleźć
do menzurki. Internet jest ciepły i wygodny – pozwala nam siedzieć w fotelach
i nie zgadzać się z rzeczywistością na odległość, trzymając w dłoniach kubek
herbaty i paczkę chipsów z Lidla. Ale to wszystko nie na tym polega. Za czasów
naszych ojców i dziadków nie było internetu. Ba! Nawet telefon był luksusem,
a TPSA przyjmowała zamówienia na linie z terminem realizacji za 15 lat. I właśnie
przez ten brak, a może dzięki niemu poprzednie pokolenie wiedziało, że sprawy
załatwia się nie na infostradzie, tylko na podwórku. Mieli w tym celu odpowiednie narzędzia – taczki i oporniki. I były dużo skuteczniejsze niż wieszaki, które
trudno na co dzień wpiąć sobie w klapę marynarki. A przy tym klasa rządząca jest
za stara, żeby skumać, o co chodzi z tym całym internetem. Za to taczki i oporniki
znają i rozumieją.
Nikt za Was, Szanowni Państwo, nie zdobędzie informacji, nie wyciągnie wniosków i nie naprawi świata. Za to wielu jest takich, którzy wykorzystają brak wiedzy
i nieuwagę, żeby świat popsuć. Będą mydlić, zaciemniać, odwracać uwagę żaby
tak długo, aż żabka myśląc, że szykuje się ciepła kąpiel, w bardzo trendy kostiumie kąpielowym i z wybuchowym Samsungiem 7 w łapce, wpakuje się do menzurki. A potem już tylko wesołe migotanie laboratoryjnego palnika, a na deser
żabie udka. Niby tak światowo, jak w dobrej restauracji, ale ugotowanej żabie już
wszystko jedno, na jakim talerzu ją podadzą.
Nie róbcie bagna z internetu. Czytajcie ze zrozumieniem. I bądźcie zmianą, jaką
chcecie zobaczyć w świecie.
Nie tylko tym wirtualnym.

santee76
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Niektóre rzeczy się nie zmieniają.
Czy zdarza Ci się otwierać stronę
sklepu Apple i konfigurować komputer w wolnych chwilach? A podczas
pracy, kiedy szef nie patrzy?
Łapiesz się na tym, że konfigurujesz 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 uratować zdrowie psychiczne, stosunki
z teściową i szefem, i ograniczy rachunki od psychologa.
Daj mu szansę.
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A JAK NIE iPHONE, TO…

SAMSUNG GALAXY S7 iPHONE!
PATRYCJA RUDNICKA

Jak co roku przed premierą nowego iPhone’a mam dylemat. Zmienić 6S Plus na nowy model
czy poczekać jeszcze rok? A może jest coś innego, lepszego, co powinnam kupić? Może
przesiąść się na Androida, który będzie miał lepszy aparat, będzie równie dobrze wykonany
oraz którego równie wygodnie będzie się używało?

N

Niecały miesiąc przed premierą nowego iPhone’a wpadł w moje ręce Samsung Galaxy
S7. Przesiadłam się na niego z iPhone’a 6S Plus. Miał to być taki zastępczy zestaw na czas
oczekiwania na iBerlin (czyli wycieczkę w dniu premiery po nowego smartfona firmy
Apple). Przyzwyczajenie się do Androida zajęło mi dosłownie jeden dzień. Rok temu,
podczas próby polubienia tego systemu, największym problemem dla mnie był brak niektórych aplikacji, na przykład Total Baby (pisałam o niej we wrześniowym iMagazine),
lecz teraz prawie wszystkie w końcu doczekały się zielonorobocikowych wersji, tak więc
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przewaga iOS zaczęła się zmniejszać. Android 6.0 z nakładką TouchWiz używa
się dość wygodnie. Nie jest tak intuicyjny, jak system Apple, ale naprawdę da
się do niego bardzo szybko przyzwyczaić. Tym bardziej że mamy dostępnych
tysiące tematów, widżetów i innych bajerów, dzięki którym można dopasować wygląd menu do własnych wymagań. Wyświetlacz w Samsungu S7 jest
bardzo wyrazisty, kolory żywe, aż czasami miałam wrażenie, że jest zbyt kolorowy. Ekran bardzo dobrze reaguje na dotyk, jest niezwykle czuły i, niestety, na
początku zdarzało mi się coś przypadkowo przycisnąć. Samo wykonanie smartfona jest bardzo dobre. Nic nie trzeszczy, materiały są wysokiej jakości. Jedyna
wada to… zarówno tył, jak i ekran strasznie się rysują. Po dwóch tygodniach
używania cały S7 był w drobnych rysach.
Niewątpliwą zaletą Samsunga S7 jest aparat. Nie będę się za bardzo na ten
temat rozpisywać, ponieważ w poprzednich wydaniach iMagazine więcej
o aparacie pisali, a nawet robili fototesty, Michał Zieliński i Tomek Szykulski.
Napiszę tylko, że jest rzeczywiście genialny. Bardzo szybko łapie ostrość, dzięki
czemu łatwo zrobić zdjęcie ruchliwemu dziecku lub zwierzęciu. W trybie automatycznym zdjęcia nie odbiegają raczej od tych, które robi mój iPhone 6S Plus,
lecz w trybie profesjonalnym, czyli na ustawieniach manualnych, S7 miażdży
nawet aparaty kompaktowe. Zdjęcia makro oraz robione w nocy nie mają sobie
równych. I właśnie głównie to przekonywało mnie do zakupu Samsunga.
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Nie kupiłam jednak S7. Czekałam
cierpliwie na Apple Special
Event i prezentację iPhone’a 7/7
Plus. Tak jak się spodziewałam
– wielkich innowacji nie było.
Ale… Aparat w iPhonie 7 Plus
miło mnie zaskoczył. A właśnie
na tym najbardziej mi zależy.
Niestety, nadal nie ma ustawień
manualnych, jakie znajdujemy
u konkurencji. Z tego, co już
zdążyłam zobaczyć, to zdjęcia portretowe oraz robione
w dzień mogą jednak jakościowo przewyższać te robione
Samsungiem. Zdjęcia nocne
niestety nadal trochę kuleją,
ale to jest nieuniknione, skoro
nie możemy sami ręcznie ustawić chociażby ISO… iPhone’a 7
Plus nie kupię w Berlinie w dniu
premiery. Poczekam, aż tydzień
później pojawi się w Polsce
i najpierw porównam różnice
w zdjęciach pomiędzy nim
a 6S Plus. I wtedy zadecyduję,
czy zmienić mojego Plusa, czy
poczekać jeszcze rok*.
* Ci, którzy mnie dobrze znają,
pewnie już robią zakłady, czy
iPhone’a 7 Plus kupię w dniu
polskiej premiery, czy trzy dni
później.

iPatrycjaR
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SIEDEM
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Z jednej strony jestem usatysfakcjonowany ilością i jakością nowości, które Apple zaprezentowało 7
września – z drugiej, mam nieodparte wrażenie, że Tim Cook powoli odpuszcza rynek komputerów.
Zapewne odbędzie się jeszcze jeden, niepubliczny keynote dla wybranych mediów, na którym opowiedzą
o nowościach sprzętowych, a my dowiemy się o nich odpowiednio: przed premierą, gdy Apple Store
Online zostanie zamknięty i tuż po jego ponownym otwarciu. O Macach pogadamy jednak na końcu.

A

Apple Watch Series 2: Odrobiona lekcja
Apple doskonale odrobiło lekcję i wyciągnęło wnioski po dwóch latach obecności pierwszej generacji swojego zegarka na rynku. Jednocześnie jest drugim producentem zegarków na świecie (!), zaraz po Rolexie. To naprawdę niesamowite dane, aż trudno mi w nie
uwierzyć. Co dla mnie zyskał Apple Watch? Przede wszystkim wodoszczelność i GPS.
Mierzy aktywność fizyczną wykonywaną w wodzie. Tyle by naprawdę wystarczyło, a tymczasem dostałem jeszcze wersję dla biegaczy. To właśnie ją kupię. Bardzo podoba mi się
kierunek, w jakim idzie Cook. Jego umiejętność nawiązywania partnerstwa z najlepszymi
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w swoich branżach podmiotami to jedna z tych przesłanek, które świadczą
o obecnym kształcie Apple. Widać także, że cykl pracy nad nowym modelem
wynosi więcej niż dwa lata. Prawdopodobnie już pracują nad trzecią generacją Apple Watch a może i nawet czwartą (na poziomie koncepcyjnym). To na
tyle zaawansowany produkt, że biorąc pod uwagę tylko samo zaangażowanie
grup testerskich, czas potrzebny na prototypowanie jest spory. Moja recenzja
Apple Watch Series 2 pojawi się zapewne w listopadowym iMagazine. Już dziś
zapraszam.
Idealnym układem dla mnie byłaby możliwość kupna stalowego Apple Watch
i dokupienia do niego sportowego paska. Nie da się. Paski Nike+ nie będą sprzedawane osobno. Dodatkowo wersja watchOS 3 będzie się różniła na zegarkach
Nike+ od podstawowej, zainstalowanej na pozostałych modelach. Podobnie jak
to jest w przypadku modeli sprzedawanych pod marką Hermès. Szkoda.
Od pierwszego wejrzenia zakochałem się natomiast w nowym modelu Edition,
wykonanym z ceramiki. Białym. Jest doskonały. Cena również dla większości
zaporowa, choć nie ukrywam, że w mojej opinii decyzja Apple o zakończeniu przygody ze złotymi wersjami Edition za prawie sto tysięcy złotych – była
słuszna. Ceramiczny Apple Watch Series 2 w rozmiarze 42 mm to koszt rzędu
siedmiu tysięcy złotych. Jedno jest pewne: Apple Watch Series 2 jest najlepszym
z dostępnych na rynku smart watchy, posiadającym nie tylko czujniki, lecz całe
zaplecze analityki medycznej, zdrowotnej czy sportowej. Świat tych trzech dziedzin skupił się tylko na jednym produkcie i tak już pozostanie. Jest to
właśnie Apple Watch.
Firma pokazała także nowe paski.
Tutaj się rozczarowałem – podobnie
jak w przypadku etui do iPhone’a 7.
Kolory są po prostu mdłe, nieciekawe. Mam wrażenie, że jest tak
zawsze, w co drugą premierę nowej
wersji urządzeń. Właściwie dla mnie
nie ma wśród nich nic poza Product
RED i nowym, oceanicznym błękitem.

To właśnie ją kupię. Bardzo podoba
mi się kierunek, w jakim idzie Cook.
Jego umiejętność nawiązywania
partnerstwa z najlepszymi w swoich
branżach podmiotami to jedna
z tych przesłanek, które świadczą
o obecnym kształcie Apple.

/ FELIETONY / Siedem

Siódemka
Nowe iPhone 7 i 7 Plus (zwłaszcza ten drugi) dostarczyły fanom marki chyba
najwięcej niewiadomych od lat. Po pierwsze nowy materiał i kolor. Polerowana
na wysoki połysk czerń (Jet Black, Onyks) jest prześliczna. Przypomina mi iPhone’a 4, który design uważałem za najbardziej udany ze wszystkim produktów
Apple. Jak dotąd. Oczywiście będzie się rysować. Nawet samo Apple zaznacza
to na swojej stronie. Pamiętajmy jednak, że mikrorysy to nie to samo, co głębokie wąwozy. Jest piękny. Kropka. Myślę, że największą niewiadomą było i jest dla
wielu to, który model kupić.
iPhone 7 jest ogólnie droższy od swoich poprzedników i nie ma co ukrywać,
że to jest bariera, której wielu nie zdoła przeskoczyć. Apple pozycjonuje także
coraz bardziej agresywnie swoje smartfony. Różnice w możliwościach aparatów pomiędzy 7 a 7 Plus są spore. Osoba, która nie chce mieć telefonu wielkości
damskiej kopertówki, a jednocześnie chciałaby mieć dostępne wszystkie możliwości technologiczne, jakie kryje iPhone 7 Plus, jest właściwie w sytuacji bez
wyjścia. Szkoda.
Ja sam, pomimo decyzji o zakupie Apple Watch Series 2 Nike+, który ma wbudowany GPS, nie zdecyduję się na iPhone’a 7 Plus. Ze względu na rozmiar i cenę.
Nie mam potrzeby noszenia w kieszeni tak potężnej maszyny. Nie kręcę vlogów
ani nie zarobiłem w życiu złotówki z tytułu wykonywania zdjęć. Wniosek u mnie
jest prosty: iPhone 7 Plus nigdy na siebie nie zarobi. Nie zwróci się. Jest więc
zbędny. Wybieram model 7 o pojemności 128 GB (jeśli ma starczyć na dwa lata,
zgodnie z przyjętym przeze mnie cyklem wymiany iPhone’ów) w kolorze Jet
Black. Do tego etui silikonowe w kolorze oceanicznego błękitu. Na ekran położę
klasycznie szkło hartowane. To będzie cały mój setup na najbliższe dwa lata,
może nawet trzy w przypadku Apple Watcha.
Podoba mi się także nowy przycisk Home pozbawiony fizycznego kliknięcia
i wyposażony w technologię Taptic Engine. API, jakie Apple udostępniło deweloperom, pozwoli na jego naprawdę owocne wykorzystanie. Dobry ruch na
wiele lat. Jeśli chodzi o wodoodporność, to osobiście bardzo się z niej cieszę. Nie
mam zamiaru wczytywać się w meandry regulaminów i rozmyślać nad tym, czy
Apple przyjmie na serwis iPhone’a 7, którego zalałem. Ufam, że zrobić tego po
prostu nie można. Od razu uprzedzam – nikt normalny nie pływa dwie lub wię-
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cej godzin z iPhone’em w basenie. Nawet biorąc pod uwagę możliwość zrobienia zdjęć pod wodą za pomocą wyzwalacza w przycisku głośności. Podobnym
dyskusjom mówię więc stanowcze: stop! Tyle mam do dodania w tej sprawie.
Kolejna sprawa to brak złącza Jack. To będzie

Chcę komputera takiego
jak nowy MacBook.
Komputera, w którym się
zakocham i który będzie
odpowiednio mocny.
Apple: Just do it!

trudny rok dla Apple. W ciągu niecałych dwudziestu czterech godzin po wrześniowym keynote,
wszelakiej maści „-web” serwisy jawnie drwiły
z Apple. Ta drwina będzie trwała cały rok a na
pewno do momentu, gdy inni producenci nie
zaprezentują flagowców pozbawionych złącza
Jack. A to się stanie. Ręczę Wam. Przejściówka
w zestawie? Tak, także uważam to za słabe rozwiązanie. Wierzcie mi, ale jeszcze słabsze są
słuchawki EarPods ze złączem Lightning. Jego
prostokątny kształt i wymiary będą powodowały

pękanie kabla tuż za końcówką złącza. Wynika to z prostych praw fizyki. To się
nie uda. Po prostu. No dobrze, ale pokazano przecież jeszcze magiczne AirPods.
W istocie należy docenić całościowy kunszt i wysiłek, jaki firma z Cupertino
włożyła w dopracowanie tego produktu. To jest jeden z tych momentów
w historii elektroniki użytkowej, gdy ktoś pokazuje światu, jak można do starej
sprawy podejść w nowy sposób. Mnie osobiście urzekło etui tych słuchawek
i cała, związana z nim właśnie magia. Nie urzekł mnie już sam kształt… Ktoś,
kilka minut po prezentacji AirPods, napisał na Twitterze: „Od samego patrzenia na nie, mam wrażenie, że je zgubiłem.”. The Verge donosi również, że jakość
dźwięku, jaką oferują, jest taka sama, jak w przypadku EarPods, dołączanych
do zestawu z iPhone. Dla mnie więc bardzo przeciętna. Czy warta 799 złotych?
Nie. Czy cały setup jest tyle warty? Tak. Sądzę, że ten produkt powstawał co najmniej dwa lata w laboratoriach Apple. Należy docenić jego kunszt. Z pewnością
sprawdzę je na żywo, ale nigdy nie kupię z obecnymi parametrami i kształtem.

Maki
Jeśli w tym roku nie zobaczymy odświeżonych przede wszystkim wizualnie
i technologicznie komputerów z nadgryzionym jabłkiem, będzie źle. Naprawdę
źle. Nie chciałbym dożyć czasów, w których Cook i Ive stwierdzą, że iOS i iPad
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Pro to wszystko, co jest potrzebne światu. Kocham #iPadOnly, ale nie da się
zastąpić MacBooka Pro czy Maka Pro w niektórych branżach i zastosowaniach.
Nawet jeśli w testach porównawczych jego moc obliczeniowa byłaby większa.
Co z tego. Chodzi o wygodę. O system. O efektywność działania.

Idealnym układem dla mnie byłaby możliwość kupna 			
stalowego Apple Watch i dokupienia do niego sportowego 		
paska. Nie da się.

Chciałbym jeszcze tej jesieni zobaczyć, jak Apple odkrywa karty do końca.
Pokazuje nowe kolory komputerów, które są smuklejsze, nie mają klasycznych
portów USB, a kilka USB-C, piękne ekrany True Tone, nową klawiaturę i przede
wszystkim mocne procesory i układy graficzne. 16 GB RAM dla linii Pro w standardzie i minimum 256 GB SSD. Air pozostałby na 128 GB SSD i 8 GB RAM oraz
otrzymał znany z dzisiejszych konstrukcji ekran Retina. Jedyny komputer, który
osobiście spisuję na straty to iMac. Problemu z kurzącą się matrycą raczej nigdy
nie uda się rozwiązać w Cupertino. Szkoda. Do dziś marzę o tym komputerze.
Nigdy go nie kupię.
Chcę komputera takiego jak nowy MacBook. Komputera, w którym się zakocham i który będzie odpowiednio mocny. Apple: Just do it!

iOS 10, macOS Sierra, watchOS 3
Na koniec krótko o premierach systemów, które zapewne już macie zainstalowane na swoich nadgryzionych sprzętach. Chciałbym podkreślić, że w mojej
ocenie jest to największy release i najstabilniejsze wydanie iOS w historii. macOS
Sierra w połączeniu z watchOS 3 i iOS 10 pozwalają doświadczyć trochę tej
Apple’owskiej magii. Praktycznie każdemu. Nie tylko posiadaczom najdroższych
modeli wybranych produktów. Takie powinno być Apple. Zawsze. Tego sobie
i Wam gorąco życzę!

kolaczkrzysztof
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ZDERZENIE ŚWIATÓW

– CZY COŚ CI DA DIAMENT W SERCU?

KAMIL DYRTKOWSKI

C

Zastanawiasz się, jak Twoje dzieciństwo lub dzieciństwo Twojego dziecka może wpłynąć na jego
przyszłe życie? Myślę, że czytając tę krótką historię, zaczniesz się nad tym zastanawiać głębiej.

Chciałem Ci pokazać historię małego chłopca.
Urodził się w małej miejscowości i mieszkał na wsi (520 mieszkańców), nie miał wielu perspektyw rozwoju. Uczęszczał jak wszyscy do szkoły podstawowej i średniej. Nie miał
dostępu do bogatego świata wiedzy i obce były mu takie tematy, jak finanse, uczelnie wyższe, biznes, milionerzy, piękne kobiety itp. W czasie edukacji nawet nie myślał o jakiejś osza-
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łamiającej karierze i zarabianiu dużych pieniędzy, od młodości wpajano w niego
przekonania: „bogaty to złodziej”, „bogaty to zły człowiek”, „pieniądze szczęścia
nie dają” i choć żył w zamożnej rodzinie, to sam zaczął się zastanawiać, jak to jest:
czy pieniądze szczęście dają, czy nie. Kilkukrotnie przekonywał się, że dają szczęście. Chociażby wtedy, kiedy w jego domu pojawił się megawypasiony komputer, najlepszy i najdroższy w całej okolicy i wszyscy mu go zazdrościli. A z drugiej
strony zauważył, że nie dają, bo przez przesiadywanie przed monitorem przez
długie godziny pogarszał mu się wzrok. A nosząc okulary w szkole podstawowej,
był czasami pośmiewiskiem wśród rówieśników. Nie mógł normalnie ćwiczyć na
lekcjach wychowania fizycznego, bo miał okulary.
W wolnych chwilach, których na wsi było dużo, szukał rozrywki. Jednym z jego
zajęć było kopiowanie otaczającego go „dorosłego życia”. Pamiętam, że pewnego czasu podobała mu się zabawa w szkołę. Występował wtedy jako nauczyciel i kopiował swoją lekcję BHP z 6 klasy podstawówki. Uczniami byli wtedy
koledzy i koleżanki z podwórka.
Innym razem zauważył, że rodzice przynoszą do domu różnego rodzaju gazety,
w czasie wakacji zebrał się więc z kuzynką i zaczęli tworzyć własne wydanie „wieści podwórkowych”. Składało się ono z dwóch kartek wyrwanych z zeszytu lub
bloku i zawierało swoiste działy. Było tam nawet miejsce na rozrywkę, do którego skopiował kilka dowcipów z jego ulubionego czasopisma „Kaczor Donald”.
Następnie dopisał kilka prostych tekstów rebusów, zagadek i już mógł promować
swoje dzieło. Doczekało się ono chyba jednego lub dwóch wydań. To były czasy
podstawówki.
Następnie udał się do szkoły średniej. Ekonomia – bo tam szli dobrzy z matematyki. Później studia. Zarządzanie – bo to modne i tam też poszli koledzy. Co
będzie robił po studiach? Oczywiście tak jak inni – poszuka pracy i weźmie kredyt na mieszkanie. Mając podejście typu: „bo tak robi większość”, nie zdobywa
się wiele informacji o świecie. Jednak na pierwszym roku studiów magisterskich
nawiązał kontakt z osobą, która pokazała mu
książki z tematyki rozwoju osobistego. Poznał tego
kolegę dlatego, że po ukończonych studiach licencjackich rodzice nalegali: „Idź na drugi stopień studiów dziennych. Studia zaoczne ci nic nie dadzą.

Nie miał dostępu do
bogatego świata wiedzy
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Idź na dzienne”. To między innymi dzięki tej stanowczości rodziców jego życie się
zmieniło. Sam chciał iść na studia zaoczne i pracować, bo tak robili jego koledzy.
Po przeczytaniu kilku książek od kolegi poczuł się inaczej. To, co odczuwał, było
podobne do zjawiska zderzenia dwóch światów. Nagle okazało się, że oprócz
drogi, którą sam sobie rysował, jest inna czasoprzestrzeń. Od tego momentu wiedział, do czego chce dążyć i był pewien, że już nigdy nie da się zamknąć w klatce
zwanej „praca -> dom -> sen -> powtórz”. Od tego momentu nawet jego rodzice
już go nie rozumieli.
Kiedyś, zafascynowany światem filozofii, wyszukał na

To, co odczuwał, było
podobne do zjawiska
zderzenia dwóch światów

stronie jednego z uniwersytetów plan zajęć i zaczął
chodzić na wykłady z tego przedmiotu. Jakimś przypadkiem na pierwszym wykładzie okazało się, że
trafił na pierwszy rok dziennikarstwa. Tak mu się
spodobał klimat tych studiów, że zaczął chodzić do
nich nie tylko na ten wykład, ale i wiele innych.

Niedawno, mniej więcej dziewięć lat po tych wydarzeniach, uświadomił sobie,
że właśnie wypłynęły z niego cechy i umiejętności, które szukały swego ujścia
już za młodu. Dziś jestem wykładowcą na jednym z największych uniwersytetów
w Polsce. I zgłębiam dziedzinę socjologii i filozofii. Od czterech lat jestem dziennikarzem w największym magazynie poświęconym marce Apple w Polsce (iMagazine). A przede wszystkim mam otwarty umysł. Dzięki swojej pomysłowości
udało mi się dotrzeć do kilku gwiazd. Ostatnio na przykład robiłem wywiad z jednym z polskich milionerów – Michałem Wawrzyniakiem. Rozmawiałem w cztery
oczy z jedną z największych międzynarodowych gwiazd muzyki rockowej – Tarją
Turunen. I aż strach pomyśleć, co mam jeszcze w planach.
Po tej retrospekcji związanej z moim dzieciństwem przypominam sobie właśnie słowa Tarji. Na pytanie: Czy sukces to kwestia przypadku, czy ciężkiej pracy?
– odpowiedziała następująco:
Wierzę, że oczywiście z jednej strony rodzisz się z darem. Był jeden moment
w czasie moich studiów muzycznych. Moja nauczycielka powiedziała mi, że śpiewaków na świecie jest mnóstwo, tysiące, ale jest wśród nich kilka świecących
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ponad innymi diamentów. Byłam młoda – miałam 17 lat i ona mi wtedy powiedziała słowa: „Ty masz taki diament, używaj go dobrze”. Od tamtej chwili zawsze
pamiętam jej słowa…
Niestety, nie miałem obok siebie takiego nauczyciela, który mógłby zauważyć
mój talent, ale dzięki ciężkiej pracy i szczęśliwym zbiegom okoliczności mój talent
ukazał się sam. To, że kiedyś bawiłem się w szkołę, odbiło się na moim dzisiejszym życiu. To, że tworzyłem gazetkę w młodości, skutkowało tym, że dziś jestem
dziennikarzem. Oczywiście możesz powiedzieć, że to przypadek, ale ja nie wierzę
w przypadki. Wierzę w przeznaczenie.
Dlatego też, jeśli masz jakieś pragnienia z dzieciństwa, to nigdy nie trać nadziei, że
się mogą spełnić. Zawsze walcz o swoje i bądź pewien, że nie walczysz na próżno.
Jeśli jednak masz już dzieci, to nie zostawiaj ich talentu bez możliwości rozwoju.
Będą ci dozgonnie wdzięczne, jak ja jestem wdzięczny rodzicom za to, że zmusili
mnie do pójścia na studia dzienne drugiego stopnia, które kompletnie odmieniły
moje życie. Od tamtego momentu doznaję takiego przyspieszenia, jakiego nigdy
dotychczas nie znałem.
Więcej takich historii można usłyszeć, uczestnicząc w darmowych konferencjach

Fundacji Praktyczna Edukacja, która co miesiąc organizuje spotkania z praktykami biznesu. Możesz oglądać je na żywo lub w transmisjach na Facebooku.

dyr_k
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KAMIENNE PIĘŚCI
JAN URBANOWICZ

„Manos de Piedra”, czyli „Kamiennie pięści”.
Taki miał właśnie przydomek Roberto Durán, panamski pięściarz, który był mistrzem świata
w kategorii lekkiej, półśredniej, lekkośredniej i średniej. To o nim opowiada film, w którym
wystąpili również Robert De Niro oraz Usher Raymond IV.
Bardzo lubię kino bokserskie. Wychowałem się na serii „Rocky”, czyli na klasyce tego
gatunku i za każdym razem, gdy wychodzi jakiś nowy film o tej tematyce, to rozpoczynam
seans z niemałą ekscytacją. Dlatego bardzo byłem ciekaw, jak zaprezentuje się nowy obraz
wenezuelskiego reżysera Jonathana Jakubowicza.
Od jakiegoś czasu marzył on o tym, by do szerokiej dystrybucji (zwłaszcza w USA) trafił
film o „latynoskim bohaterze”. Postanowił wybrać na niego postać Durána, który w swojej
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rodzinnej Panamie jest niemal narodowym bohaterem. Durán walczył przede
wszystkim w czasach, gdy w Panamie głośne były ruchy antyamerykańskie
i trwała walka o zwrócenie przez Amerykanów Kanału Panamskiego. Sam pięściarz walczył z Amerykanami na ringu, a jego najgłośniejszym przeciwnikiem był
Sugar Ray Leonard, który był niemal amerykańską ikoną.

Konflikt tych dwóch pięściarzy jest jednym z głównych wątków filmu, ale na
szczęście nie najważniejszym. Bardzo dobrze się stało, że twórcy zdecydowali się
pokazać główną postać bardziej od psychologicznej strony, a także skupić się na
przemianach klasowych w Panamie. Dzięki temu otrzymujemy film nie tylko o bokserze, ale o czasach, w których żył, a także o samym boksie. Ważną postacią w świecie tego ostatniego był Ray Arcel, legendarny trener mistrzów — spod niczyjej ręki
nie wyszło aż tylu mistrzów świata. W postać tę wcielił się Robert De Niro.
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„Kamienne pięści” to bardzo ciekawa biografia, która na dodatek zachęca do dalszego poznania postaci pięściarza Durána. Pod kątem realizacyjnym oraz aktorskim to film więcej niż poprawny, który nie pozwala na nudę i z każdą kolejną
sceną wciąga nas w ten dziwny sportowy świat. To są jego wielkie plusy. Na
pochwałę na pewno zasługuje główna rola Edgara Ramireza — aktora może jeszcze nieznanego zbyt szerokiej publiczności, ale mam wrażenie, że niebawem
może się to zmienić. No i oczywiście Robert De Niro, który udowadnia, że jest
klasą samą w sobie, aktorem profesjonalnym i dającym z siebie wszystko. Cieszy
mnie, że postanowił zagrać w czymś innym niż komedia, co mu się ostatnio bardzo często zdarzało. Nie można nie wspomnieć o wspaniałej roli młodej kubańskiej aktorki Any de Armas, wcielającej się w żonę Durána. Najbardziej jednak
zaskoczył Usher Raymond IV w roli Sugar Raya. Naprawdę przypadła mi ta postać
do gustu i oglądało się go bardzo dobrze.

Konflikt tych dwóch pięściarzy jest jednym z głównych wątków
filmu, ale na szczęście nie najważniejszym.

Nie do końca jednak pasowała mi choreografia i sposób nakręcenia scen walki.
Twórcy podobno starali się jak najlepiej oddać choreografię prawdziwych pojedynków Durána i nie wątpię, że im się udało. Sam sposób montażu jednak
– moim zdaniem momentami zbyt szybki – nie wyszedł na dobre. Tak to zrobiono, by przede wszystkim zamaskować pewnie niedoskonałości w przygotowaniu aktorów do walk. Według mnie o wiele lepszym filmem bokserskim
w ostatnim czasie był „Creed: Narodziny legendy”. Tam o wiele bardziej podobał
mi się sposób nakręcenia pojedynków, plus widać było lepsze przygotowanie
fizyczne i techniczne aktorów, do scen walki.
Porządnie zrealizowana biografia, która wchodzi w psychologię głównego
bohatera i pokazuje przekrój społeczeństwa z tamtych lat. „Kamienne pięści” to
solidna pozycja. Cechuje ją nieco technicznych wad, ale ten seans był dla mnie
naprawdę wielką przyjemnością, czego się nie spodziewałem.

yasiek_
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SMOLEŃSK
JAN URBANOWICZ

Nie jestem zwolennikiem dzielenia ludzi na lepszy i gorszy sort, w przeciwieństwie do
pewnych ugrupowań w naszym kraju. Postanowiłem jednak przekonać się, jak to jest
być w tym „lepszym” i wybrałem się na film „Smoleńsk”.

Jeśli filmy mielibyśmy klasyfikować według tych samych kategorii, to wymieniona wyżej produkcja, zdecydowanie do dobrego sortu nie należy. Ba, nie wrzuciłbym jej nawet do złego
sortu. Ale nie zaczynajmy z polityką.
Muszę nadmienić, że uważam powstanie filmu o katastrofie w Smoleńsku za konieczne. W tym
momencie nasze społeczeństwo jest podzielone przez te wydarzenia, w pierwszych dniach
i tygodniach po nim, byliśmy jednak niezwykle zjednoczonym narodem. Zjednoczonym przede
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wszystkim w bólu, ale też chęci pokazania, że jesteśmy silni i się nie załamiemy.
Pod tym względem to były bardzo piękne chwile. Żal, że mamy problem w jednoczeniu się w tych lepszych i cudownych momentach, ale i tak cieszę się, że jednak
duch jedności w narodzie nie zginął do końca. Tak, uważam powstanie takiego
filmu za konieczne, bo pomógłby nam przypomnieć sobie, że możemy stać wszyscy
razem, że nie jesteśmy zawsze jednostkami, że potrafimy być Polakami, a nie tylko
„polaczkami”. Uważam jednak za konieczne powstanie dobrego filmu. Tegoroczny
„Smoleńsk” filmem dobrym nie jest.
Nie będę się tu zagłębiał zbytnio w tezy pokazane w filmie. Mam jednak spore pretensje do twórców, że zamiast stworzyć film, który naprawdę by rodził w nas jakieś
pytania i wątpliwości (można by to zrobić bez większych problemów), postanowili
oni pokazać nam jeden wielki propagandowy twór, do którego polityka i „jedyna
słuszna” jej strona zostały przyklejone chyba najmocniejszym możliwym klejem. Nie
to mnie jednak zabolało najbardziej, bo byłem na to przygotowany.
„Smoleńsk” jako film, jako forma artystyczna, nie broni się chyba niczym, co przychodziłoby mi do głowy. Technicznie widziałem o wiele lepsze produkcje typu „W11”,
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„Szpital”, czy „Trudne sprawy”. Przytoczenie to nieprzypadkowe, bo aktorsko również w tamtych produkcjach jest lepiej. Montaż filmu był robiony na kolanie i nie
przemyślano go chyba wcale. Film jest zbitką scen, które nie łączą się w sensowną
całość i wydają się równie przypadkowe, co numerki na loterii. Dźwięk, scenografie, kostiumy, efekty specjalne. Wszystko to jestem w stanie wybaczyć, bo można to
wytłumaczyć zwykłym brakiem funduszy. Byłoby to zrozumiałe i nie miałbym tego
nawet twórcom za złe, gdyby film bronił się artystycznie, czyli scenariuszowo i aktorsko. Niestety, scenariusz jest propagandową papką pozbawioną spójności. To samo
tyczy się reżyserii; Antoni Krauze wywodzi się ze znakomitego środowiska filmowego
i jestem zdziwiony, jak mógł stworzyć coś takiego. Na lekką pochwałę zasługuje
jednak muzyka Michała Lorenca – choć momentami starała się za bardzo budować
napięcie, to przynajmniej była jedną z niewielu profesjonalnych aspektów filmu.
Dochodzimy do aktorstwa. Mamy w filmie dwa nazwiska: Ewa Dałkowska oraz
Lech Łotocki. Wcielili się oni w rolę pary prezydenckiej, Marii i Lecha Kaczyńskich.
Oboje są znakomitymi aktorami i bardzo żałuję, że mieli tak mało do zagrania. Pani
Dałkowska powiedziała w filmie jakieś dwa zdania, a pan Łotocki, kiedy już prezentował swoje umiejętności, to był spychany na dalszy plan. Szkoda, bo on naprawdę
mógł coś pokazać i gdyby postaci Lecha Kaczyńskiego w scenariuszu było więcej, to
film wiele by na tym zyskał.
Na tym kończę z zaletami. Beata Fido – tak nazywa się aktorka wcielająca się
w główną rolę dziennikarki, która prowadzi „śledztwo” na temat katastrofy. Jak nietrudno się domyślić, na początku jest ona mocno sceptycznie nastawiona do teorii zamachu, co później się zmienia. Niestety, pani Fido jest najgorszą aktorką, jaką
mi było dane oglądać w całym moim życiu. Nie tylko najgorszą polską aktorką.
Najgorszą w ogóle! Zresztą nazywanie jej aktorką
jest bardzo mocno na wyrost i uderza to w zawód
aktora. Żadnej charyzmy, żadnej mimiki (Fido dysponuje w filmie dwiema minami; zmieszania lub dziwnego uśmiechu), żadnej gry głosem, oczami, ciałem.
Nic. Umiejętność recytowania kwestii z gracją robota
pani Fido powinna sobie wpisać w CV. Oglądając ją
na ekranie, poczułem się obrażony przez twórców.
Bolało mnie to niczym uderzenie obuchem w najczulsze partie mojego ciała mężczyzny. Co prawda

„Smoleńsk” jako film, jako
forma artystyczna, nie
broni się chyba niczym,
co przychodziłoby mi do
głowy.
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reszta obsady wcale nie była lepsza, ale Beata Fido to szczyt tego, co powszechnie
można nazwać wielką beznadzieją. Nie oceniam tu oczywiście pani Fido jako osoby,
tylko jej „grę” aktorską.
Poza celami propagandowymi nie widzę ani jednego, dla którego ten film powstał
w takiej formie. Nie ma tu nic, co ludzi lubiących i kochających kino miałoby skłonić
do jego obejrzenia. Uwe Boll robi bardziej artystyczne filmy. Pisałem wcześniej, że
chciałbym, by powstał film o katastrofie smoleńskiej. Bardzo bym chciał, ale trochę
bardziej w stylu amerykańskim. Nie mówię tu oczywiście o budżecie i rozmachu, bo
takie myślenie byłoby śmieszne. Chciałbym, by powstał film, który przede wszystkim oddałby hołd ludziom, którzy wtedy zginęli. Film mający na celu pokazaniu
Polakom, że możemy być wielcy i nie musimy nieustannie na siebie pluć i warczeć.
„Smoleńsk” powinien być filmem dobrym artystycznie, w którym zagrałaby plejada
polskiego aktorstwa, niewstydząca się tego faktu. Przede wszystkim powinien to
być film, który zmusiłby nas do myślenia, bo narzucić własne zdanie, jasno je przekazać i powiedzieć, że inaczej być nie mogło, potrafi każdy, nawet głupi. Stworzyć
kino, które powie „poczekaj, pomyśl chwilę i zastanów się, czy mogą być inne możliwości” to już trudniejsza sztuka, która panu Krauze nie wyszła w nawet najmniejszym stopniu. To mnie smuci najbardziej, bo mieliśmy okazję stworzyć film, który
byłby dla wszystkich ważny, a dostaliśmy farsę, ważną tylko dla „lepszego sortu”.

yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

PAŹDZIERNIK 2015

JAN URBANOWICZ

ZAKŁADNIK Z WALL STREET
Film w reżyserii Jodie Foster z Georgem
Clooney’em i Julią Roberts w rolach głównych.
Thriller opowiadający o prowadzącym program
o inwestycjach i jego producentce, którzy zostali
zakładnikami we własnym studiu. Wszystko to
za sprawą oburzonego inwestora, który stracił wszystko, inwestując zgodnie ze wskazówkami programu. Trzymający w napięciu film jest
dobrym wyborem na wieczorny seans.

SĄSIEDZI 2
Kolejna części komedii o parze, która musi
walczyć o spokój w swoim sąsiedztwie.
W pierwszej części musieli stawić czoła
męskiemu bractwu uniwersyteckiemu, tym
razem padło na żeńskie. W rolach głównych
ponowie Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron,
a także Chloë Grace Moretz
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WARCRAFT: POCZĄTEK
Każdy gracz zapewne zna dobrze pozycję
o tytule „Warcraft”. Wielki rozmach, wielkie widowisko i chyba wielkie rozczarowanie — przynajmniej na Zachodzie. Krytycy wypowiadają
się o filmie bardzo źle, widzowie przyjmują go
jednak trochę bardziej optymistycznie. To jak
to w końcu jest? Ja się trochę boję, że będą to
dwie godziny CGI, w dodatku słabego.

X-MEN: APOCALYPSE
Kolejna cześć z serii filmów o mutantach.
Kiedy w 2011 roku odświeżono cykl filmem
„X-Men: Pierwsza klasa” nie przypuszczałem,
że odniesie on taki sukces oraz powstaną
dwie kontynuacje, które na dodatek wyreżyseruje Bryan Singer — reżyser dwóch pierwszych filmów o mutantach z 2000 i 2003 roku.
Niestety, z nowej trylogii ten film jest najsłabszy. Nadal ma wiele ciekawych rzeczy
do zaoferowania, ale również o wiele więcej
absurdów od poprzedników.
yasiek_
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MAC MILLER

THE DIVINE FEMININE

Nie zapomnę momentu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem tego niskiego szczyla, który rapował jak największy czarnuch z Bronxu. Ten biały chłopak pochodzący
z Pittsburgha zabłysnął numerem o najkach i wieść
o tym, że mamy do czynienia z nowym Eminemem, rozchodziła się szybko. Śmiałem się z tego głośno, bo Mac
Millera z Eminemem łączą tylko dwie rzeczy. Obaj są
biali i obaj rzeczywiście potrafią rapować, na tym koniec.
Od momentu wspomnianych wcześniej najek śledziłem
karierę Maca, a z tym bywało różnie. Wyraźnie widać było, że młody chłopak szukał
właściwiej dla siebie muzycznej drogi. Mam wrażenie, że nawigacja w końcu zaczęła
wskazywać odpowiednią trasę, a pierwszym dobrym punktem na mapie był ostatni
album „GO:OD AM”. Moja teza potwierdziła się już po pierwszym odsłuchu nowego
materiału „The Divine Feminine”. Teraz mam wrażenie, że Mac Miller swoją drogę
pokonuje Maybachem, po równiutkiej pięciopasmowej autostradzie. 10 numerów,
zero omijania, a wszystko zlewa się w jedną, trwającą nieco ponad 50 minut całość.
W końcu idealnie równoważy swój rap z podśpiewywaniem, które wychodzi coraz
lepiej. Podobno na tę świetną formę wpływ miała pewna piękna i bardzo znana
kobieta. Adriana Grande od jakiegoś czasu spotyka się z Mac Millerem i stawiam sporo
kasy, że delikatne, a nawet rzekłbym pościelowe brzmienie albumu, zawdzięczamy
właśnie kwitnącej miłości. Nie mam nic przeciwko, bo w takim klimacie Mac siedzi
perfekcyjnie. Kwintesencją tego, co napisałem, jest ich wspólny numer „My Favoritte
Part”. Przyjemny, bardzo luźny utwór, który może osłodzić zakochanej młodzieży
powrót do szkoły. Oczywiście obowiązkową pozycją do skatowania opcji replay, jest
latający już jakiś czas po internecie hit „Dang!”. Towarzyszący artyście Anderson Paak
ma nosa do dobrej muzyki i zawsze pojawia się na gorących produkcjach, co jest
kolejnym dowodem na progres Mac Millera. Jeśli mówimy o gościach, to przed odsłuchem warto rzucić okiem na imponującą listę featuringów.
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FRANK OCEAN

ENDLESS I BLONDE

Co w tych czasach trzeba zrobić, żeby potrząsnąć rynkiem
fonograficznym i wywrzeć wrażenie na słuchaczach? Pewnie
myślicie o jakimś sporym skandalu albo bardzo odważnym
klipie, który by zaszokował opinię publiczną, prawda?
Odpowiedź jest inna, o wiele lepsza. Okazuje się, że świetnym sposobem jest wydanie dobrej płyty, a dosłownie
24 godziny później opublikowanie kolejnego, tym razem
cudownego albumu. To nie żart, Frank Ocean w ciągu
niespełna dwóch dni podzielił się ze światem dwiema płytami, co delikatnie mówiąc,
zaskoczyło cały muzyczny świat. Tym sposobem po raz pierwszy w iMagu za jednym
zamachem recenzuję dwa albumy tego samego wykonawcy. Na nowe wydawnictwo
od Franka musieliśmy czekać aż cztery lata, a przy okazji premiery nowego materiału sporo było zwodzenia i znaków zapytania. Finalnie na początku otrzymaliśmy
„Endless”, które na początku nie wyrwało z butów. W momencie, w którym recenzenci
rozpisywali się o delikatnym rozczarowaniu po fantastycznym „channel ORANGE”,
artysta zrzucił bombę z opóźnionym zapłonem. Tą bombą był drugi album „Blonde”,
który nie pozostawił już żadnych złudzeń. Frank Ocean przez te cztery lata szykował
formę, jak sportowcy przed olimpiadą, a to zaowocowało dwoma złotymi medalami.
Pierwszy medal powędrował za czarno-białą, 45 minutową wizualną formę albumu
„Endless”, który muzycznie nie zaskoczył, a bardziej przypomniał, z kim mamy przyjemność obcować. Klasyczne numery R&B przewijają się z romantycznymi balladami
i minimalistycznym dźwiękowym tłem, a najważniejszy jest wokal.
Drugi krążek jest bardziej wartościowy pod względem muzycznym. „Blonde” to
jak przejście przez gwiezdne wrota, które można nazwać „R&B”. Frank Ocean znalazł się już po drugiej stronie, w innym świecie napisanym i zagranym przez niego.
Zmienił zasady gry za pomocą muzycznych eksperymentów, które po prosty wypaliły i brzmią świetnie. Nadal podkreślony jest wokal, a chaotycznie pocięte dźwięki
– jak wydawać by się mogło – zgrywają się w jedną piękną historię. Taki gatunkowy
rollercoaster przypomina zagrywki Kanye Westa, który często stosuje równie szalone
pomysły. Na uwagę zasługuje lista artystów zaangażowanych do tego projektu: André
3000, Kendrick Lamar, James Blake, Beyonce, Pharrell Williams.
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Muffinki jabłkowo-cynamonowe

MUFFINKI
JABŁKOWO-CYNAMONOWE
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MAŁGORZATA ŁADA

PRzepis jabłkowo-cynamonowe
Muffinki

W misce mieszamy suche składniki: mąkę z cukrem, proszkiem do

• 30 dkg mąki, najlepiej tortowej

pieczenia, sodą i suchymi przyprawami – cynamonem, imbirem,

• 2 jaja

cukrem waniliowym i ewentualnie kardamonem. Masło rozta-

• 10–15 dkg cukru (w zależności,

piamy, dodajemy do niego cukier i mleko, mieszamy dokładnie,

jak kwaśne mamy jabłka)

aż się cukier rozpuści. Lekko studzimy. Jabłka obieramy i kroimy

• 10 dkg masła

w drobną kostkę (nie radzę ścierać na tarce, bo puszczają za dużo

• 1 łyżeczka proszku do

soku i muffinki robią się z zakalcem). Rodzynki przelewamy gorącą

pieczenia

wodą i odcedzamy na sitku. Mokre składniki wlewamy do suchych,

• 1/2 łyżeczki sody

dodajemy rozbełtane jajka, pokrojone jabłka, opłukane rodzynki

• 2 jabłka

i dokładnie mieszamy. Ciasto powinno być dość płynne – jeśli jest

• 1/2 szklanki mleka

za gęste, możemy dodać trochę mleka. Formę na muffinki, jeśli nie

• garść drobnych rodzynek

wykładamy papilotkami, trzeba dobrze wysmarować masłem.

(niekoniecznie)
• 1/2 łyżeczki cynamonu

Nakładamy ciasto mniej więcej do 3/4 wysokości. Piekarnik nagrze-

• 1 łyżeczka cukru waniliowego

wamy do temperatury 180 stopni i pieczemy przez około 30 minut,

• odrobina startego imbiru

aż nabiorą złocistego koloru.

i ewentualnie kardamonu

Smacznego!
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