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Autentyczne, robione
ręcznie ZendoSquare
do wyjątkowych wnętrz
Prawdziwa fotografia to unikat w świecie
cyfrowych reprodukcji. Jeśli potrafisz
to docenić.
W setkach takich samych wnętrz, z reprodukcjami
pochodzącymi z cyfrowych kopiarek nie ma miejsca
na osobowość. W poszukiwaniu autentyczności,
oryginalności i prawowitości fotografii
zawędrowałem do świata ZendoSquare – ręcznie,
tradycyjnie wywoływanych zdjęć. Zapraszam
tam niewielu, bo tworzenie ZendoSquare nie jest
produkcją masową. Na szczęście.

www.zendosquare.com
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»» Wojtek Pietrusiewicz:
Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że opisywany produkt jest też dostępny w wersji z białą skórą. Nie mogę go niestety polecić, bo wywołalibyście we mnie jedynie zazdrość.

»» Norbert Cała:
Słuchając dobrej muzyki miałem czasem wrażenie, że to nie Fidelio tylko głośniki z dużo wyższej półki … cenowej
oczywiście.

Witamy w nowym, 2013 roku!
No i co? I nic. Nie było końca świata. I bardzo
dobrze, bo wiele się dzieje i chcielibyśmy bez przeszkód mieć możliwość podzielenia się tym z Wami.
Tylko o czym będzie teraz pisała Kinga? Zobaczycie
już w tym numerze.
Czy w Polsce działa LTE w iPadach? W czym nosić
iPada mini? Jak grają najnowsze głośniki Philipsa? Do
czego nadają się najnowsze słuchawki Yamaha? Co
wyjdzie z połączenia najnowszego Canona EOS 6D
z iOS? Co robi Leroy Merlin w App Store? Czy trzeba
się bać The Walking Death, czy też raczej Hobbita?
Na koniec: co się dzieje, gdy Facebook zmienia regulamin?
O tym wszystkim przeczytacie w najnowszym wydaniu iMagazine. Zapraszamy.
Aha! Byłbym zapomniał! Życzymy Wam wszystkiego najlepszego w 2013 roku!

»» Kinga Ochendowska: 
Po dysleksji, dysgrafii i dysortografii kolej na prokrastynację, czyli odkładanie.
Wierzcie lub nie, zgodnie ze współczesnymi standardami, prokrastynacja zyskała miano jednostki chorobowej.

»» Sławek Durasiewicz:
Jeszcze do niedawna było całkiem prosto.
Użytkowałem cokolwiek do momentu, kiedy się nie zepsuło całkowicie. Kiedy remont
przestawał być opłacalny, następował zakup nowego.

»» Maciej Skrzypczak:
Liczby, wykresy, dane – wydawać by się
mogło, że to nudne informacje, interesujące tylko jakichś świrów łażących ciągle
w białych kitlach, ewentualnie komputerowych geeków,
dla których zmiana wartości napięcia na procesorze nie
w tę stronę, którą trzeba wywołuje palpitację serca.
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ziemska
opatrzność

Norbert CAłA

Czcij mnie, bo ja prostuję twoje ziemskie ścieżki.

okazało się, że firma zrobiła nam psikusa. jeden z naszych czytelników, trochę
przez przypadek, włożył kartę sieci plus z aktywną transmisją Lte do swojego
ipada mini z najnowszym systemem ioS 6.0.2 i jego oczom ukazał się znaczek
Lte obok nazwy sieci.
które
mamy
iOS 6.0.1
nie wspiera LTE w Plus.
» 2013
» Film
» hobbit
nrz 1softem
Sytuacja zmienia się w iOS 6.1 beta 4. Razem z tym sośmy przetestować to sami we wszystkich urządzeniach
ftem dostajemy nowe, domyślne ustawienia operatoApple, które wspierają LTE na europejskich częstotlira Carrier 13.6 i one już wspiewościach. Testy przeprowadziliśmy w sieci Plus GSM,
rają działanie LTE. Podobnie
jAN urbANoWiCz
dzięki której uprzejmości dojak w małym iPadzie, również
staliśmy testową kartę Nano
w dużym pojawia się przeSIM z transmisją LTE. Oto wyłącznik LTE w menu „Dane sieniki naszych testów.
ci kom.”
iPad mini z ustawieniami
iPhone 5 z ustawieniami operatora Carrier 13.0
operatora Carrier 13.5 soft iOS
6.0.2 i Carrier 13.6 iOS 6.1 beta
i Carrier 13.1 (czyli iOS 6.0.2
4 – LTE w sieci Plus działa. Auoraz iOS 6.1 beta 4). W menu
tomatycznie po włożeniu karty
„Dane sieci kom.” mamy cały
Plus pojawia się opcja włączeczas tylko opcję włączenia
nia LTE (widoczna na zrzucie
transmisji 3G. Telefon nie przeekranu) w menu „Dane sieci
chodzi w tryb LTE. Mamy cichą
kom.”. Opcja ta pojawia się,
nadzieję, że szybko się to zmienawet jeśli nasza karta Plus
ni, bo skoro w iPadach dzianie ma aktywnego pakietu LTE.
ła, to dlaczego tutaj ma nie
Niestety, jeśli pakiet nie jest
działać, skoro wszystkie urząaktywny, to iPad nie przejdzie
dzenia mają te same moduły
w tryb LTE i zostanie cały czas
komunikacji.
na 3G. Jeśli usługi LTE mamy
Jeśli chodzi o szybkości
transmisji LTE w sieci Plus
aktywne, to obok nazwy sieci
GSM, to są one naprawdę
pojawi się napis LTE.
różne. Bardzo dużo, jak nie
iPad retina (4G) z ustawieniami operatora Carrier 13.5,
wszystko, zależy od miejsca,

68 Byliśmy bardzo zdziwieni tym faktem i postanowili-

Rys. Marta Sławińska
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branża elektronicznej rozrywki, na przestrzeni lat, dostarczyła wiele produkcji,
które wspomina się latami i które przeszły do panteonu gier wideo. Na przestrzeni lat nauczyliśmy się również, że raz na jakiś czas trafia się perełka, której
nie sposób zaszufladkować z innymi. Czasami trafia się dzieło sztuki. tak właśnie przytrafiło się the Walking Dead.
Uniwersum Roberta Kirkmana opiera się o relacje
międzyludzkie w świecie opanowanym przez Szwędaczy. To zombie, którzy przeobrazili się ze zmarłych. W fantastyczny sposób przedstawione są relacje między bohaterami. Odbiorca zastanawia się,
jaka jest wartość jednostki, gdy w grę wchodzi dobro grupy. Do czego zdolny jest posunąć się człowiek, by przetrwać? To brutalny świat, w którym nie
ma miejsca na ludzkie słabości, a najmniejszy błąd
może kosztować życie.
W grze bardzo ważna jest fabuła i odbiór emocjonalny przez gracza/widza. Nie bez powodu użyłem
słowa “widz”, ale to wyjaśnię później. Przed rozpoczęciem grania, ważne jest też, żeby nie natknąć
się na fabularny spoiler, więc już teraz oświadczam

i ty możesz być
bohaterem
w swoim domu

gdy już wszyscy, w tym iMagazine, napisali, że Lte w iurządzeniach działa tylko w autoryzowanych przez Apple sieciach, a takich w polsce nie ma – to nagle

wam, że poniższy tekst możecie czytać spokojnie.
Jedyne co zdradzę, to delikatny zarys głównego bohatera - to co od początku było wiadome z zapowiedzi producenta.
Głównym bohaterem jest Lee, skazaniec, którego
poznajemy w drodze do więzienia. Za co został skazany? To należy odkryć samemu. Jednym z mocniejszych atutów gry jest fakt, że niemalże każda z postaci ma ciekawą historię, której odkrywanie jest
prawdziwą przyjemnością. W chwili, gdy piszę ten
tekst, w App Storze trwa promocja na pierwszy odcinek za darmo, więc jest okazja, by spróbować tego
tytułu. Jeżeli to zrobiliście, to poznaliście Clementine. To postać wyjątkowa, z którą nie sposób się nie
związać, a do tego została okrzyknięta przez serwis

64

MACiej SkrzYpCzAk

W iURZądZENiaCh

to ja. twoja ziemska opatrzność. będę z tobą do grobowej deski.

WojCieCh rAjpert
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lte
z polskich sieci

SłAWoMir DurASieWiCz

Remont. Nierzadko wiąże się z ogromnym bałaganem,
tów (dzięki czemu będziektóry trzeba „ogarnąć”, pyłem, który trzeba sprzątmy mieli przyspieszony
nąć i innymi, mało przyjemnymi rzeczami. Wysiłek taki
dostęp do niego właśnie
przynosi jednak satysfakcję po skończeniu, gdy widzimy
z karty Ulubione).
nowy wystrój łazienki, zakupione meble do salonu, itp,
Najciekawsza – moim
itd. W wykonaniu remontu (albo po prostu w zakupiezdaniem – karta to Dopaniu nowych rzeczy do mieszkania), pomóc może nowa,
suj do…. Znajdziemy tam część produktów, które bępolska aplikacja – Leroy Merlin.
dziemy mogli wpasować w zaplanowane miejsce „na
żywo”.
Działa
tej zasadzie,kuchnia
że uruchamiana jest
» 2013
77 Po uruchomieniu, aplikacja wita nas menu przedstanr 1to»namakowa
kamera w iPhone’ie, a na środku pojawia się produkt,
wionym w postaci czterech kart – Promocje, Dopasuj
który możemy odwrócić, przybliżyć i oddalić, aby dodo…, Znajdź sklep oraz Ulubione. Osobiście bardzo lubię niestandardowe metody obsługi aplikacji i tak jest
pasować go do rzeczywistego obrazu. Myślę, że taka
również tym razem – ładnie i prosto.
opcja bardzo pomoże w doborze właściwych produktów do mieszkania.
Pierwsza z kart to swoistego rodzaju gazetka z aktualKiedy zdecydujemy się na zakup wybranych przedną ofertą ze sklepu. Znajdziemy tam produkty uporządmiotów, mamy możliwość wybrania najbliższego sklekowane w pięć głównych kategorii: Budowa, Dekorapu, po czym ukaże się nam jego mapa z zaznaczonymi
cja, Ogród, Projekt i Technika. Każda z tych kategorii
ma swoje podkategorie, dzięki czemu powinniśmy w łamiejscami, gdzie znajdziemy nasze produkty. To zdetwy sposób znaleźć interesucydowanie powinno ułatwić, jak również przyspieszyć,
jące nas produkty. Jeśli nie
zakupy. Dodatkowo, w karcie Znajdź sklep możemy po
chcemy się natomiast przeprostu podejrzeć same plany sklepów.
kopywać się przez cały kataCzy zostaniesz więc bohaterem w swoim domu? Aplilog, zawsze możemy skorzykacja Leroy Merlin Ci w tym pomoże. «
stać z wyszukiwarki.
Oczywiście, na wyszukaLeroy Merlin w iTunes
niu samych produktów
się nie
MAłgorzAtA
łADA
kończy. Możemy podejrzeć
ich cenę, jak również dane
techniczne. Natomiast po odwróceniu iPhone’a do pozycji horyzontalnej zostaniemy
przełączeni do widoku karty prezentującej sam produkt
w powiększeniu z jego nazwą,
ceną oraz możliwością dodania go do ulubionych produk-
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roladki
Z iNdyka

jeśli jesteście fanami „Władcy pierścieni”, to nie możecie przegapić tego filmu.
Do kin powróciło Śródziemie wraz z pewnym Niziołkiem. ekranizacja „hobbita”
to coś, co warto zobaczyć.

hobbit

Witajcie w 2013 roku! Pod względem filmowym szykuje się naprawdę ciekawy. Zanim jednak w pełni skupimy się na nowościach, które nam przyniesie, przyjrzyjmy się temu, co w ostatnich swoich dniach podarował
nam jeszcze stary, 2012 rok. Ponad 10 lat temu, gdy na
ekrany kin wchodziła pierwsza część trylogii „Władca
Pierścieni” na podstawie powieści J.R.R. Tolkiena, cały
filmowy świat się zatrzymał. Bowiem Peter Jackson
postanowił zekranizować największą powieść fantasy,
w dodatku z rozmachem, na jaki jeszcze nikt nigdy się
nie zdecydował. Ku zadowoleniu fanów oraz zwykłych
widzów, wszystko się udało. Twórcy nie zawiedli. Dlatego też w 2003 roku, kiedy z ekranów schodziła ostatnia
część „Powrót Króla”, można było odczuć smutek, że to

już koniec przygód w Śródziemiu. Oczywiście, nadal pozostawała książka, a filmy wychodziły w rozmaitych wydaniach, również rozszerzonych i nie dawały nam o sobie zapomnieć. Jednak chyba większość chciała czegoś
naprawdę nowego. Dlatego, gdy w końcu zapadła decyzja, że powstanie ekranizacja innej książki Tolkiena,
oczekiwanie znów się rozpoczęło.

• 4 plastry z piersi z indyka
• 4 cienkie plasterki wędzonego boczku
• 1 duże, kwaśne jabłko
• 3 łyżki oleju

» Prequel
„Hobbit”, to w porównaniu z „Władcą Pierścieni”, nie tyle
książka, co książeczka. Kilka razy mniejsza pod względem objętościowym, napisana innym językiem, gdyż

• 1 łyżka masła
• sól, pieprz

Piersi umyć, osączyć i delikatnie rozbić, a następnie
posolić i popieprzyć. Jabłka podzielić na ćwiartki,
usunąć gniazda nasienne, nie obierać. Położyć plaster boczku, na nim rozbitą pierś z indyka i ćwiartkę jabłka. Całość mocno zwinąć i spiąć wykałaczką
lub szpilką do rolad. Kłaść na dobrze rozgrzany olej
i smażyć po 3-4 minuty z każdej strony. Dodać masło i jeszcze smażyć pod przykryciem na małym gazie przez parę minut. Podawać z ryżem lub z ziemniakami z wody i surówką.
SMACZNEGO «
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Jak czytać iMagazine?
iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości
interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić
w interesujące nas miejsca.
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lte
z polskich sieci

SłAWoMir DurASieWiCz

ziemska
opatrzność

Norbert CAłA

Czcij mnie, bo ja prostuję twoje ziemskie ścieżki.

i ty możesz być
bohaterem
w swoim domu

gdy już wszyscy, w tym iMagazine, napisali, że Lte w iurządzeniach działa tylko w autoryzowanych przez Apple sieciach, a takich w polsce nie ma – to nagle
okazało się, że firma zrobiła nam psikusa. jeden z naszych czytelników, trochę
przez przypadek, włożył kartę sieci plus z aktywną transmisją Lte do swojego
ipada mini z najnowszym systemem ioS 6.0.2 i jego oczom ukazał się znaczek
Lte obok nazwy sieci.
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WojCieCh rAjpert

które
mamy
iOS 6.0.1
nie wspiera LTE w Plus.
» 2013
» Film
» hobbit
nrz 1softem
śmy przetestować to sami we wszystkich urządzeniach
Sytuacja zmienia się w iOS 6.1 beta 4. Razem z tym softem dostajemy nowe, domyślne ustawienia operatoApple, które wspierają LTE na europejskich częstotlira Carrier 13.6 i one już wspiewościach. Testy przeprowadziliśmy w sieci Plus GSM,
rają działanie LTE. Podobnie
jAN urbANoWiCz
dzięki której uprzejmości dojak w małym iPadzie, również
staliśmy testową kartę Nano
w dużym pojawia się przeSIM z transmisją LTE. Oto wyłącznik LTE w menu „Dane sieniki naszych testów.
ci kom.”
iPad mini z ustawieniami
iPhone 5 z ustawieniami operatora Carrier 13.0
operatora Carrier 13.5 soft iOS
6.0.2 i Carrier 13.6 iOS 6.1 beta
i Carrier 13.1 (czyli iOS 6.0.2
4 – LTE w sieci Plus działa. Auoraz iOS 6.1 beta 4). W menu
tomatycznie po włożeniu karty
„Dane sieci kom.” mamy cały
Plus pojawia się opcja włączeczas tylko opcję włączenia
nia LTE (widoczna na zrzucie
transmisji 3G. Telefon nie przeekranu) w menu „Dane sieci
chodzi w tryb LTE. Mamy cichą
kom.”. Opcja ta pojawia się,
nadzieję, że szybko się to zmienawet jeśli nasza karta Plus
ni, bo skoro w iPadach dzianie ma aktywnego pakietu LTE.
ła, to dlaczego tutaj ma nie
Niestety, jeśli pakiet nie jest
działać, skoro wszystkie urząaktywny, to iPad nie przejdzie
dzenia mają te same moduły
w tryb LTE i zostanie cały czas
komunikacji.
na 3G. Jeśli usługi LTE mamy
Jeśli chodzi o szybkości
transmisji LTE w sieci Plus
aktywne, to obok nazwy sieci
GSM, to są one naprawdę
pojawi się napis LTE.
różne. Bardzo dużo, jak nie
iPad retina (4G) z ustawieniami operatora Carrier 13.5,
wszystko, zależy od miejsca,

68 Byliśmy bardzo zdziwieni tym faktem i postanowili-

branża elektronicznej rozrywki, na przestrzeni lat, dostarczyła wiele produkcji,
które wspomina się latami i które przeszły do panteonu gier wideo. Na prze-

wam, że poniższy tekst możecie czytać spokojnie.
Jedyne co zdradzę, to delikatny zarys głównego bohatera - to co od początku było wiadome z zapowiedzi producenta.
Głównym bohaterem jest Lee, skazaniec, którego
poznajemy w drodze do więzienia. Za co został skazany? To należy odkryć samemu. Jednym z mocniejszych atutów gry jest fakt, że niemalże każda z postaci ma ciekawą historię, której odkrywanie jest
prawdziwą przyjemnością. W chwili, gdy piszę ten
tekst, w App Storze trwa promocja na pierwszy odcinek za darmo, więc jest okazja, by spróbować tego
tytułu. Jeżeli to zrobiliście, to poznaliście Clementine. To postać wyjątkowa, z którą nie sposób się nie
związać, a do tego została okrzyknięta przez serwis
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Remont. Nierzadko wiąże się z ogromnym bałaganem,
tów (dzięki czemu będziektóry trzeba „ogarnąć”, pyłem, który trzeba sprzątmy mieli przyspieszony
nąć i innymi, mało przyjemnymi rzeczami. Wysiłek taki
dostęp do niego właśnie
przynosi jednak satysfakcję po skończeniu, gdy widzimy
z karty Ulubione).
nowy wystrój łazienki, zakupione meble do salonu, itp,
Najciekawsza – moim
itd. W wykonaniu remontu (albo po prostu w zakupiezdaniem – karta to Dopaniu nowych rzeczy do mieszkania), pomóc może nowa,
suj do…. Znajdziemy tam część produktów, które bępolska aplikacja – Leroy Merlin.
dziemy mogli wpasować w zaplanowane miejsce „na
Po uruchomieniu, aplikacja wita nas menu przedstażywo”.
Działa
tej zasadzie,kuchnia
że uruchamiana jest
» 2013
nr 1to»namakowa
kamera w iPhone’ie, a na środku pojawia się produkt,
wionym w postaci czterech kart – Promocje, Dopasuj
który możemy odwrócić, przybliżyć i oddalić, aby dodo…, Znajdź sklep oraz Ulubione. Osobiście bardzo lubię niestandardowe metody obsługi aplikacji i tak jest
pasować go do rzeczywistego obrazu. Myślę, że taka
również tym razem – ładnie i prosto.
opcja bardzo pomoże w doborze właściwych produktów do mieszkania.
Pierwsza z kart to swoistego rodzaju gazetka z aktualKiedy zdecydujemy się na zakup wybranych przedną ofertą ze sklepu. Znajdziemy tam produkty uporządmiotów, mamy możliwość wybrania najbliższego sklekowane w pięć głównych kategorii: Budowa, Dekorapu, po czym ukaże się nam jego mapa z zaznaczonymi
cja, Ogród, Projekt i Technika. Każda z tych kategorii
ma swoje podkategorie, dzięki czemu powinniśmy w łamiejscami, gdzie znajdziemy nasze produkty. To zdetwy sposób znaleźć interesucydowanie powinno ułatwić, jak również przyspieszyć,
jące nas produkty. Jeśli nie
zakupy. Dodatkowo, w karcie Znajdź sklep możemy po
chcemy się natomiast przeprostu podejrzeć same plany sklepów.
kopywać się przez cały kataCzy zostaniesz więc bohaterem w swoim domu? Aplilog, zawsze możemy skorzykacja Leroy Merlin Ci w tym pomoże. «
stać z wyszukiwarki.
Oczywiście, na wyszukaLeroy Merlin w iTunes
niu samych produktów
się nie
MAłgorzAtA
łADA
kończy. Możemy podejrzeć
ich cenę, jak również dane
techniczne. Natomiast po odwróceniu iPhone’a do pozycji horyzontalnej zostaniemy
przełączeni do widoku karty prezentującej sam produkt
w powiększeniu z jego nazwą,
ceną oraz możliwością dodania go do ulubionych produk-
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roladki
Z iNdyka

jeśli jesteście fanami „Władcy pierścieni”, to nie możecie przegapić tego filmu.
Do kin powróciło Śródziemie wraz z pewnym Niziołkiem. ekranizacja „hobbita”
to coś, co warto zobaczyć.

strzeni lat nauczyliśmy się również, że raz na jakiś czas trafia się perełka, której
nie sposób zaszufladkować z innymi. Czasami trafia się dzieło sztuki. tak właśnie przytrafiło się the Walking Dead.
Uniwersum Roberta Kirkmana opiera się o relacje
międzyludzkie w świecie opanowanym przez Szwędaczy. To zombie, którzy przeobrazili się ze zmarłych. W fantastyczny sposób przedstawione są relacje między bohaterami. Odbiorca zastanawia się,
jaka jest wartość jednostki, gdy w grę wchodzi dobro grupy. Do czego zdolny jest posunąć się człowiek, by przetrwać? To brutalny świat, w którym nie
ma miejsca na ludzkie słabości, a najmniejszy błąd
może kosztować życie.
W grze bardzo ważna jest fabuła i odbiór emocjonalny przez gracza/widza. Nie bez powodu użyłem
słowa “widz”, ale to wyjaśnię później. Przed rozpoczęciem grania, ważne jest też, żeby nie natknąć
się na fabularny spoiler, więc już teraz oświadczam
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MACiej SkrzYpCzAk

W iURZądZENiaCh

to ja. twoja ziemska opatrzność. będę z tobą do grobowej deski.

Rys. Marta Sławińska

Strona
tytułowa
zawiera
linki do
promowanych
w danym
wydaniu
artykułów.

Gdy Facebook zmienia reGulaminy

hobbit

Witajcie w 2013 roku! Pod względem filmowym szykuje się naprawdę ciekawy. Zanim jednak w pełni skupimy się na nowościach, które nam przyniesie, przyjrzyjmy się temu, co w ostatnich swoich dniach podarował
nam jeszcze stary, 2012 rok. Ponad 10 lat temu, gdy na
ekrany kin wchodziła pierwsza część trylogii „Władca
Pierścieni” na podstawie powieści J.R.R. Tolkiena, cały
filmowy świat się zatrzymał. Bowiem Peter Jackson
postanowił zekranizować największą powieść fantasy,
w dodatku z rozmachem, na jaki jeszcze nikt nigdy się
nie zdecydował. Ku zadowoleniu fanów oraz zwykłych
widzów, wszystko się udało. Twórcy nie zawiedli. Dlatego też w 2003 roku, kiedy z ekranów schodziła ostatnia
część „Powrót Króla”, można było odczuć smutek, że to

już koniec przygód w Śródziemiu. Oczywiście, nadal pozostawała książka, a filmy wychodziły w rozmaitych wydaniach, również rozszerzonych i nie dawały nam o sobie zapomnieć. Jednak chyba większość chciała czegoś
naprawdę nowego. Dlatego, gdy w końcu zapadła decyzja, że powstanie ekranizacja innej książki Tolkiena,
oczekiwanie znów się rozpoczęło.

• 4 plastry z piersi z indyka
• 4 cienkie plasterki wędzonego boczku
• 1 duże, kwaśne jabłko
• 3 łyżki oleju

» Prequel
„Hobbit”, to w porównaniu z „Władcą Pierścieni”, nie tyle
książka, co książeczka. Kilka razy mniejsza pod względem objętościowym, napisana innym językiem, gdyż

• 1 łyżka masła
• sól, pieprz

Piersi umyć, osączyć i delikatnie rozbić, a następnie
posolić i popieprzyć. Jabłka podzielić na ćwiartki,
usunąć gniazda nasienne, nie obierać. Położyć plaster boczku, na nim rozbitą pierś z indyka i ćwiartkę jabłka. Całość mocno zwinąć i spiąć wykałaczką
lub szpilką do rolad. Kłaść na dobrze rozgrzany olej
i smażyć po 3-4 minuty z każdej strony. Dodać masło i jeszcze smażyć pod przykryciem na małym gazie przez parę minut. Podawać z ryżem lub z ziemniakami z wody i surówką.
SMACZNEGO «

Na jednej
z następnych
stron, nad
informacją
o konkursach
z poprzedniego
wydania, znajdują
się miniatury
stron z artykułami
promowanymi.

canon 6d
aparat ze wsparciem iOs
FiLM:
HOBBiT

SPRZĘT:
lTe
w iPADACH

WyWiad:
Pixle

» 2013 nr 1 » spis treści

Aktualności 10
15 Foldify – wywiad z Mariuszem Ostrowskim,
Renatą Ostrowską i Krzysztofem
Zabłockim Dominik Łada

5

Programy
58 GRY i Programy AppStore
Norbert Cała
60 GRY i Programy Mac OSX
Michał Zieliński
61 iStat Menus – statystyki
nie tylko dla geeków Maciej Skrzypczak
63 I Ty możesz być bohaterem w swoim domu
Maciej Skrzypczak
66 PopClip – recenzja Maciej Mocowski

Gry
68 The Walking Dead: The Game Wojciech Rajpert

Felietony
18 Ziemska Opatrzność
Sławomir Durasiewicz
22 Przekładacze Kinga Ochendowska
25 Gnojny żuczek Kinga Ochendowska
27 Gdy facebook zmienia regulaminy Gracjan Pietras
(współpraca Maciej Rzepka)
30 Wróciłem z Mordoru Rafał Gdak
33 Spadochron no limit Niżej Podpisany

Productivity
35 Czy naprawdę da się pracować tylko na iPadzie?
Michał Śliwiński

Sprzęt

71 GTA Vice City: 10th Anniversary Edition Wojciech
Rajpert

Porady
74 Tips & Tricks Maciej Skrzypczak

Film
77 Hobbit Jan Urbanowicz

38 LTE z polskich sieci
w iUrządzeniach
Norbert Cała
40 Mujjo
iPad mini Sleeve
Wojtek Pietrusiewicz
43 Yamaha Pro 300
Jarosław Cała
47 Philips Fidelio AW9000 Norbert Cała
50 Adapter Seagate FreeAgent GoFlex Thunderbolt
do stacjonarnych dysków twardych Norbert Cała
52 Canon 6D Wojtek Pietrusiewicz
56 Kyobo Mirasol eReader
Kamil Dyrtkowski

81 Premiery DVD i Bluray listopad 2012
Jan Urbanowicz

Cała muzyka 83
Książki
84 Tylko eBooki!
86 iOS 5. Programowanie. Receptury

Makowa kuchnia 96

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

» 2013 nr 1 » Sprzęt » yamaha – Pro 300

43

jAroSłAW CAłA

yaMaha
pro 300

Model pro 300 to podstawowe, najniższe słuchawki z nowej serii.
pomimo to kosztują 949 zł, muszą więc coś sobą reprezentować.
Yamaha kojarzy mi się z muzyką poważną. Myśl taka
narodziła się w mojej głowie już dosyć dawno i tak po
prostu zostało. Muszę przyznać, że nie należałem nigdy do zwolenników tej marki. Kiedyś nawet, gdy sprzedawałem sprzęt hi-fi, zdarzało mi się doradzać kupno
konkurencyjnych produktów. Jednak każdy „normalny” człowiek rozwija się, poszerza swoje horyzonty, jest
otwarty na poznawanie czegoś nowego… Dlatego przenigdy nie zamykałem się na nic, szczególnie jeśli chodzi
o muzykę. Uważam, że w każdym gatunku muzycznym
można znaleźć swoje dźwięki i perełki. Gdy tylko dostałem słuchawki Yamaha z nowej serii Pro,
od razu wiedziałem, że będę je testował głównie na muzyce poważnej, klasycznej i ogólnie
rzeczach instrumentalnych.

Mimo że seria Pro to słuchawki mobilne przeznaczone dla iUrządzeń, z którymi współpracują, a całe
to gadanie o muzyce poważanej w tym przypadku może
jest trochę śmieszne, to i tak zrobiłem to, co wcześniej
postanowiłem. Model Pro 300 to podstawowe, najniższe słuchawki z nowej serii. Pomimo to kosztują 949 zł,
muszą więc coś sobą reprezentować.

W każdym miejscu
magazynu, klikając
w logo iMagazine
w lewym
górnym rogu,
automatycznie
przechodzimy
do spisu treści.

» Świetne wykonanie i dbałość o szczegóły
Już sam sposób, w jaki słuchawki są zapakowane
świadczy o profesjonalnym podejściu do tematu.
Duże, porządne i atrakcyjne pudełko to dobry
początek. Po jego rozpakowaniu wszystko, co
jest w środku urzeka świetnym wykonaniem
i dbałością o szczegóły. Słuchawki posiadają solidny i – co najważniejsze przy ich rozmiarze – bardzo mobilny pokrowiec. Jest to
możliwe dzięki temu, że ich konstrukcja jest
sprytnie składana. Niewielkie etui
to niewątpliwy plus
„dizajn” serii pro
w przypadku gdy słunawiązywać ma
chawki będą z nami podo sekcji motorowej,
dróżować, a przecież do tego
a konkretnie
cała seria została stworzona.
motocykli, jakie
Gdy już rozłożymy Pro
firma produkuje
300, od razu w oczy rzuca
z powodzeniem
nam się duże, w kolorze sreod blisko 60 lat
bra, logo firmy umieszczone
na każdej ze słuchawek. Trzy

„

iMagazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi Acrobat Reader.
Na iPadach lub iPhone’ie/iPodzie Touch, iMagazine jest możliwy do przeglądania poprzez aplikację iBooks lub eGazety
Reader. W przypadku iBooks każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.
W przypadku eGazety Readera trzeba być zarejestrowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, każdorazowo,
gdy będzie pojawiało się nowe wydanie iMagazine, informacja o tym pojawi się wewnątrz aplikacji i magazyn będzie
można pobrać bezpłatnie przez Internet. «
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Magazyn T3 w AppStore

Największy na świecie magazyn o gadżetach T3, którego polskiego wydania jesteśmy partnerem, doczekał się właśnie aplikacji w AppStore. Pierwszy numer
jest bezpłatny, kolejne dwa, według
naszych informacji także będą bezpłatne. Na razie
aplikacja jest dość
prostą przeglądarką pliku PDF z magazynem. Numer
czytamy kartkując
go w prawo i lewo.
W pierwszym numerze brak dodatkowych treści
multimedialnych,
lub charakter ystycznych dla wydania iPadowego.
Wiemy jednak od
źródła, że w kolejnych numerach będzie się to zmieniało. Za to, w tym – jak i w każdym innym wydaniu – znajdziecie kącik Apple’owy, prowadzony przez iMagazine.
Zapraszam do czytania – https://itunes.apple.com/
pl/app/magazyn-t3/id589928243?mt=8
PS. Wkrótce Magazyn T3 ma mieć także aplikację dla
Androida.

Nexus 7 wyprzedził
iPada w Japonii
Pamiętacie, jak Phil Schiller, podczas premiery iPada
mini, nabijał się z Nexusa 7? Teraz mina chyba musiała mu lekko zrzednąć.
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Nikkei (jedna z największych korporacji medialnychych w Japonii, która specjalizuje się w wiadomościach
ekonomicznych, finansowych i biznesowych) opublikował raport dotyczący grudnia 2012, w którym czarno na
białym jest napisane, że Nexus 7 lepiej sprzedawał się
niż iPad (jak rozumiem wszystkie modele).
In December, the Google Nexus made by Taiwan’s
Asustek Computer Inc. accounted for 44.4% of all
tablet sales by volume electronics retailers. That’s
according to a survey of 2,400 stores nationwide by
market research firm BCN Inc, released Wednesday.
Google’s figure beat Apple’s 40.1% share, dethroning the iPad for the first time since it went on
sale in May 2010.
Japonia jest bardzo ważnym rynkiem dla Apple i taki
stan rzeczy jest na pewno niepokojący.
Źle się dzieje w państwie duńskim?

Górski Lew zdominował
Maki
5 miesięcy. Tyle potrzebował OS X 10.8 Mountain
Lion, by objąć prowadzenie wśród najpopularniejszych systemów operacyjnych na Makach.
Jak można się dowiedzieć z serwisu Net Applications,
zajmującego się badaniem rynku pod kątem udziału
w rynku różnych przeglądarek internetowych (a co za
tym idzie również i systemów operacyjnych pod jakimi
działają), w grudniu ubiegłego roku Górski Lew zadomowił się u 32,13% użytkowników Maków, co uplasowało
go na pierwszym miejscu. Potrzebował na to 5 miesięcy (data wydania ML to 25 lipca 2012 roku).
Drugi, najpopularniejszy OS X to 10.6 Snow Leopard
(29,28%), natomiast na trzecim miejscu znalazł się
OS X 10.7 Lion (28,34%). Jak widać, różnice są niewielkie.

Wywiady i wystąpienia Steve’a Jobsa
1978-2011

Kabel Thunderbolt – nowa długość
i cena

Na stronie Razorianfly zebrano kilkadziesiąt filmów
z różnych wywiadów i wystąpień Steve’a Jobsa.

W Apple Online Store można już kupić kabel Thunderbolt w krótszej wersji – 0,5 m – oraz w obniżonej cenie. Odpowiednio 169PLN (2 m) oraz 129PLN
(0,5 m).

Wielu z tych nagrań nie znaliśmy.

Ilu jest deweloperów w Polsce?
Rozmawialiśmy ostatnio z bardzo wiarygodnym źródłem (wybaczcie, ale nie możemy napisać z kim).
W trakcie rozmowy padły dwie, bardzo ciekawe
liczby.
Otóż według naszego rozmówcy, w iTunes Connect
zarejestrowanych jest ok 900 developerów z Polski,
którzy opublikowali do tej pory ok 5000 aplikacji.
Czy to dużo? Czy to mało?

Kodak sprzedał
swoje patenty
Kodak ogłosił, że sprzedał swoje patenty dotyczące cyfrowej fotografii za kwotę 525 mln USD
dwóm konsorcjom – Intellectual Ventures i RPX
Corporation.
Za pierwszym stoi Apple i Microsoft, a za drugim
Google, LG i HTC.
Źródło: Reuters

Aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały się następujące aktualizacje dla komputerów Apple:
• Mac mini EFI Firmware Update 1.7 4,53MB
• iTunes 11.0.1 191MB
• D
 igital Camera RAW Compatibility Update
4.03 5,07MB
• M
 acBook Pro Retina EFI Update v1.1 4,76MB
• Mac Wi-Fi Update 1.0 1,49MB
• iMac EFI Update 2.0 4,32MB
• iOS 6.0.2 Software Update
• M
 acBook Air EFI Firmware Update 2.6 4,76MB
• Sterowniki drukarek HP, Lexmark, Epson,
Brother
Użyteczna rada. Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back-up danych.
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Z ciekawostek można dodać, że poza podium znalazł się
stary, poczciwy OS X 10.5 Leopard, który gości jeszcze
u 7,93% użytkowników.
Największe zmiany nastąpiły na przełomie lipca
i sierpnia, czyli właśnie po pojawieniu się Górskiego
Lwa, gdy zyskał on niemal 16% użytkowników głównie
kosztem posiadaczy systemu 10.7 (który zanotował spadek prawie o 13%).
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Warto wspomnieć jeszcze, że
w App Store jest teraz ponad
775.000 aplikacji, z czego ponad
300.000 dostosowanych jest do
wersji tabletowej – tego najbardziej brakuje mi na Nexusie.

Apple testuje iOS 7

App Store – 40 miliardów
pobranych aplikacji
Apple poinformowało, że w 2012 roku z App Store
pobrano ponad 40 miliardów aplikacji.
App Store ma ponad 500 milionów aktywnych kont
użytkowników.

Parę dni temu, w kilku serwisach internetowych
(m.in. The Verge, iMore, czy L.A. Times), pojawiła się
informacja, że różni deweloperzy notują wejścia na
swoje strony internetowe z systemu iOS 7.
Postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda u nas. Mniej
więcej w połowie grudnia, czyli jeszcze zanim cała sprawa „wypłynęła”, mamy w naszych statystykach 3 wejścia z iOS 7. Wszystkie z terenu Polski.

Ładowarki Gear4
ze złączem Lightning
już w sklepach

W polskich sklepach pojawiły się ładowarki Gear4 – do samochodu i do domu – wyposażone w złącze Lightning.
Pasują do najnowszych
iPhone’ów 5 oraz iPodów
Touch i Nano.
In-car Charger Solo
oraz MicroCharger EU dostępne są w cenie 129PLN.
Zadziwiającym dla mnie jest,
dlaczego tyle czasu musimy czekać
na wszelkie akcesoria z Lightningiem.
Dobrze, że jest Gear4, bo jest to w tej chwili jedyny producent na rynku zatwierdzony
przez Apple. A gdzie jest reszta?

» 2013 nr 1 » aktualności

Może to fake, a może prawdziwe iOS 7. Nie jesteśmy
w stanie tego do końca stwierdzić, ale coś jest na rzeczy.
Zastanawiające jest jeszcze jedno. Odnosząc się
przede wszystkim do zachodnich danych, już teraz pojawia się ten system w logach Google Analytics.
Zazwyczaj, nowy iOS był prezentowany podczas
WWDC, które odbywa się w czerwcu. W poprzednich latach „bety” wypływały maksymalnie 1-2 miesiące przed
konferencją. Teraz mamy teoretycznie ok 6 miesięcy do
WWDC, a już pojawia się nowy iOS.
Czyżby i tym razem, mielibyśmy dostać coś od Apple
wcześniej, niż wszyscy się tego spodziewają?
Jak to stwierdził Norbert w ostatnim iMagazine, Apple
staje się nieprzewidywalne…

BlueStacks
– aplikacje
z Androida
na OSX
Jeśli chcecie poużywać aplikacji androidowych na maku (ewentualnie na pececie),
to jest do tego odpowiednia aplikacja BlueStacks.
Aplikacja obecnie jest w fazie beta, ale działającej.
Najbardziej chciałem uruchomić Flipboard, ale niestety nie udało mi się. Uruchomiłem Pulse oraz Fruit
Ninja i wszystko działało.
Pytanie tylko po co…
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Olloclip dla iPhone’a 5

Do sprzedaży trafił opisywany już przez nas w iMagazine nr 7-8/2012 świetny gadżet – Olloclip – ale tym
razem w wersji dla iPhone’a 5.
Także jeśli szukacie czegoś fajnego, a jednocześnie
przydatnego, to może to jest rozwiązanie dla Was.
Olloclip dla iPhone’a 5 niczym nie różni się od swojego poprzednika – mamy szeroki kąt, makro oraz rybie
oko. Jedyna różnica, to zmienione mocowanie.
Olloclip dla iPhone’a 5 kosztuje tyle ile jego poprzednik – 349PLN, jednocześnie dystrybutor firma Alstor,
zmniejszył cenę starszego modelu do 299PLN.

Wypożyczenie samochodu w Sixt za pomocą Passbooka
Sixt Rent a Car, jako jedna z pierwszych wyrządzanie wszystkimi danymi dotyczącypożyczalni samochodów na świecie, umożmi rezerwacji.
liwiła wynajęcie pojazdów za pomocą apliWypożyczenie samochodu za pomocą
kacji. Teraz aplikacja została zintegrowana
aplikacji Sixt jest bardzo proste: Klient
z Passbookiem.
wybiera auto spełniające określone przez
Dzięki połączeniu aplikacji Sixt oraz
niego wymagania, a wszystkie niezbędne
Passbooka, możliwe jest dokonanie reinformacje dotyczące rezerwacji przesyzerwacji auta w dowolnym miejscu na
łane są do utworzonego profilu. Pozwala
on zweryfikować datę, godzinę oraz miejświecie.
Klienci, którzy zainstalowali aplikację
sce odbioru pojazdu. Aplikacja udostępnia
Sixt i planują wynająć samochód, będą morównież dane na temat odległości do najbliżgli za pomocą swojego telefonu utworzyć własny „pass” szego oddziału Sixt, wyświetlając na ekranie telefonu
czyli profil, który umożliwi im przechowanie oraz za- szczegóły dotyczące zamówienia.

» 2013 nr 1 » aktualności
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Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:
MacMark = (1 ÷ (suma testów w sekundach)) × 100 000

MAC MARK 1.0

MAC MARK 1.0

Pełny opis testów na stronie:
http://morid.in/macmark201108

239

161

Retina(late-2011)
MacBook Pro 13” Core i5 dual-core
2,4 GHz

162

2,5 GHz, 128GB SSD, 8GB RAM (late 2012)

MacBook Pro 13”
CoreAir
i713” Core i7 dual-core
MacBook
2,0 GHz,
256GB SSD, 8GB RAM (mid 2012)
2,7 GHz
(early-2011)

130

161

MacBook Pro 15” Core i7 quad 2,4 GHz,

161

MacBook
11,6”
i7 4GB RAM (late 2011)
750GBAir
HDD
5400rpm,
1,8 GHz (late-2010)
MacBook Pro 13” Core i7 2,7 GHz,

129
130

500GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (early 2011)

MacBook Air 13” i5
MacBook Air 11,6” i7 1,8 GHz,
1,7 GHz (mid-2011)
256GB SSD, 4GB RAM (mid 2011)

120

129

MacBook Air 13” i7 1,7 GHz,
MacBook Pro 13”
Core
i5
256GB SSD, 4GB RAM (mid 2011)
2,3 GHz (early-2011)

120

108

MacBook Pro 13” Core i5 2,3 GHz,
320GB HDD
MacBook
Air 5400rpm,
11,6” 4GB RAM (mid 2011)

108

52

MacBook
Air 11,6” Core2Duo 1,4 GHz,
Core2Duo
(late-2010)
128GB SSD, 2GB RAM (late 2010)

Hackintosh
Hackintosh
Core i7Core i7 quad 3,4 GHz,
240GB SSD, 16GB RAM (na bazie iMac mid 2011)
3,4 GHz SSD

Mac Pro 6 Core Xeon 2×2,93 GHz,
512GB SSD, 12GB RAM (mid 2010)

Mac Pro 6 Core Xeon
iMac 27” i7 quad 2,8 GHz,
2×2,93 GHz (mid-2010)

52

251

251

220

220
197

240GB SSD, 12GB RAM (late 2009)

iMac 27” i7 quad 3,4 GHz,
iMac
27”
i7
quad
1TB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2011)
2,8 GHz SSD (late-2009)
iMac 27” i7 quad 2,8 GHz,
1TB HDD 7200rpm, 12GB RAM (late 2009)

iMac 27” i7 quad
iMac 21,5” i5 quad 2,5 GHz,
3,4 GHz (mid-2011)

190

197

170

190

167

500GB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2011)

Mac mini Core i5 2,5 GHz,
Mac 27” i7 quad 2,8 GHz
96GB SSD, 4GB RAM (mid 2011)
(late-2009)

Mac mini Server i7 quad 2 GHz,
2×500GB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2011)

Mac 21,5” i5 quad 2,5 GHz
Mac mini Core i5 2,5 GHz,
(mid-2011)
500GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (mid 2011)

iMac 24” Core2Duo 2,4 GHz,
Mac mini
Core i5
SSD
1TB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2007)
2,5 GHz (mid-2011)

167

123
81

155

II

I

e
ak
br
nd
Ha

ie
ov
iM

II

ie
ov
iM

p
Zi

I

II

123

p
Zi

135

to
ho
iP

Mac mini Core i5 HDD

135

I
to
ho
iP
III
om
ro
ht
Lig
II
om
ro
ht
Lig
I
om
ro
ht
Lig

Mac mini Server i7 quad
2 GHz (mid-2011)

155

170

40

40

3030

20

20

10

0

min

10

0

min

Retina MacBook Pro 15” Core i7 quad
2,3
GHz,
MacBook Pro 15”256GB
CoreSSD,
i7 8GB RAM (mid 2012)

www.iphotobook.pl

Zaskocz ich prezentem!

Poleca!

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

» 2013 nr 1 » wywiad » Foldify

Dominik Łada
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wywiad z
Mariuszem Ostrowskim,
RenatĄ OstrowskĄ
i Krzysztofem Zabłockim

Foldify

»» Dominik Łada – Powiedzcie, jak to jest, jak czuje
się ktoś, kogo program jest na ustach prawie całego Świata?
Mariusz Ostrowski: Dla nas jest to olbrzymi sukces
i gigantyczna satysfakcja, że pomysł na aplikację i jego
realizacja bardzo się spodobały użytkownikom. Media
też bardzo szybko zauważyły Foldify i to te najbardziej
uznane i wpływowe, na których opinii najbardziej zależy twórcom.

»» DŁ – Dla porządku, powiedzcie proszę parę słów
o Waszym studio Pixle.
Renata Ostrowska: Pixle powstało ponad 4 lata
temu jako moja działalność skupiająca się na projektowaniu graficznym. Później ze współpracy mojego męża Mariusza z Krzyśkiem Zabłockim wyszedł
pomysł na pierwszą aplikację Bord, wiernie naśladującą tablicę szkolną. Od tamtego też czasu zajmujemy
się g łównie projektowaniem aplikacji mobilnych dla

» 2013 nr 1 » wywiad » Foldify

k lientów. Obecnie Pixle pozostaje w tym samym 3-osobowym składzie.
»» DŁ – Stworzyliście chyba najoryginalniejszy w ostatnim czasie program, łączący świat cyfrowy z realnym. Jak pojawił się pomysł?
Mariusz Ostrowski: Pomysł wyszedł od koncepcji
na inną aplikację, która również pozwalała na drukowanie twórczości, ale było to zupełnie co innego, na
pewno nie zrobiło by takiego wrażenia :), a my chcieliśmy zrobić coś naprawdę nowego i unikalnego. Gdzieś
podczas którejś burzy mózgów urodził się pomysł na
drukowanie z iPada siatek do złożenia bryłek. Problem
z tworzeniem takich rzeczy na papierze jest taki, że musisz mieć dobrą wyobraźnię, żeby w trakcie tworzenia
czegoś takiego widzieć końcowy efekt, jaki uzyskasz
po złożeniu. Stąd też pomysł, żeby
dać użytkownikowi podgląd złożonej bryłki, na którym od razu będzie widział wszelkie zmiany jakie
wprowadzi.
Renata Ostrowska: Bardzo dobrze ująłeś tę unikalną cechę Foldify – łączenie świata cyfrowego
z realnym. Każdy może tego spróbować w domu, wystarczy wyobraźnia, iPad, drukarka, nożyczki i klej.
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»» DŁ – Od początku wiedzieliście jak ma wyglądać
produkt finalny, czy pomysł ewoluował w trakcie
tworzenia?
Krzysztof Zabłocki: Główne założenie aplikacji było
znane od samego początku. Krótko po tym narodzeniu
się pomysłu miałem gotowy prototyp, który spełniał postawione założenia. Oczywiście w trakcie prac zachodziła masa zmian w projekcie. Początkowo rysowanie miało
być obsługiwane w najbardziej popularny sposób, czyli kilka grubości pędzla. Rozwiązaliśmy to ostatecznie
w ten sposób, że grubość jest jedna, a chcąc mieć grubsze lub cieńsze linie oddalasz lub zbliżasz siatkę. Dosyć
szybko pojawił się m.in. pomysł na część online, dzięki której użytkownicy mogą prezentować swoje prace,
oceniać prace innych, no i oczywiście wszystko to dostępne jest do wydrukowania.
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Renata Ostrowska: Zmieniał się również sam wygląd
aplikacji. Krótko przed publikacją wywróciłam do góry
nogami kolorystykę programu :)
»» DŁ – Co sprawiło Wam największe problemy podczas „produkcji”.
Mariusz Ostrowski: Ścieranie się o wdrożenie niektórych rozwiązań, hahaha, ale to nie nadaje się do przytoczenia na łamach iMagazine :) Jako ciekawostkę podam,
że przez cały projekt, który trwał rok czasu ani razu nie
widzieliśmy się z Krzyśkiem, wszystko powstawało całkowicie zdalnie.
Renata Ostrowska: Największe problemy mieliśmy z...
ikoną dla aplikacji. To naprawdę trwało kilka miesięcy.
Było kilka wersji zanim w końcu udało się opracować tę
ostateczną, z której jesteśmy zadowoleni.
Krzysztof Zabłocki: Aplikacja jest dość skomplikowana technicznie, trzeba było wymyśleć kilka algorytmów
od zera np. rysowanie zależne na szybkości pędzla. Najważniejsze było stworzenie pierwszego prototypu, żeby
przetestować, czy pomysł jest wykonalny (wtedy jeszcze
celowaliśmy w iPad 1), potem już było z górki.
»» DŁ – Czy Wasza córa była beta testerem? Słuchaliście jej rad i uwag?;-)
Renata Ostrowska: Oczywiście, Lea była pierwszym
testerem aplikacji, szczególnie bardzo dobrze sprawdzała się w tworzeniu prac składających się np. ze 100 oczu,
70 ust i 50 okularów nałożonych na siebie :)
»» DŁ – Testowaliście Foldify też na innych dzieciakach,
czy raczej dorosłych?
Mariusz Ostrowski: Mamy grupę kilku testerów i wiemy, że bawią się aplikacją razem z dziećmi.
»» DŁ – Od momentu, gdy po raz pierwszy uruchomiłem
Foldify, a było to jeszcze przed oficjalną premierą,
zastanawiało mnie jedno, o co zapominałem się Was
wcześniej spytać – co powiedział Walt Mossberg na
swoją podobiznę, którą widziałem w Foldify? Skontaktowaliście się z nim?
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Renata Ostrowska: Z jego podobizną jest inna historia. Kara Swisher, która wraz z Mossbergiem prowadzi serwis AllThingsD, skontaktowała się z nami byśmy
przygotowali m.in. jego figurkę gdyż chce zaprezentować Foldify podczas jakiejś imprezy, na której mieli wystąpić. Niestety, do tej pory oprócz informacji, że
to widział nie wiemy nic więcej :) Nie ukrywam, że fajnie by było dostać zdjęcie Mossberga z jego papierową wersją :)
»» DŁ – Możecie zdradzić mniej więcej, ile mieliście już
pobrań Foldify? Aplikacja jest polecana przez samo
Apple – gratuluję.
Mariusz Ostrowski: Pozwolisz, że statystyki przemilczymy :)
»» DŁ – W jakim kraju jest najpopularniejsza?
Mariusz Ostrowski: Foldify nie będzie wyjątkiem, najpopularniejsze jest w USA :)
»» DŁ – Sukces zobowiązuje. Jakie macie plany względem rozwoju Foldify?
Krzysztof Zabłocki: Aktualnie kończymy prace nad
wersją 1.1, która wniesie oprócz nowych szablonów i elementów przede wszystkim nową funkcjonalność – najbardziej oczekiwany import zdjęć oraz pobieranie i wypełnianie kolorem.
»» DŁ – Kolejne projekty? Możecie już coś zdradzić? Pracujecie nad czymś nowym czy na razie odpoczywacie i odcinacie kupony?;-)
Mariusz Ostrowski: Na razie skupiamy się na F oldify,
mamy kolejne pomysły, ale na razie jeszcze ustalamy
szczegóły.
Krzysztof Zabłocki: Jeszcze musimy dość intensywnie zająć się Foldify, ale później zaczniemy kolejny projekt, który teraz planujemy, nadal jednak będziemy udostępniać aktualizacje Foldify.
»» DŁ – Dziękuję za rozmowę i powodzenia. Trzymamy
dalej kciuki. «

» 2013 nr 1 » FELIETONY » Ziemska Opatrzność
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Sławomir Durasiewicz

Ziemska
Opatrzność

Rys. Marta Sławińska

To ja. Twoja Ziemska Opatrzność. Będę z Tobą do grobowej deski.
Czcij mnie, bo ja prostuję Twoje ziemskie ścieżki.
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Gdyby nie ja, Twoje życie byłoby niczym. Pamiętaj, jesteś tylko bateryjką, ja nadaję sens Twojemu życiu. To ja
daję Ci świadomość. Dzięki mnie wiesz, czego potrzebujesz, bo Twoje potrzeby uzmysławiam ja – Twoja Ziemska Opatrzność.
Jeszcze do niedawna było całkiem prosto. Użytkowałem cokolwiek do momentu, kiedy się nie zepsuło całkowicie. Kiedy remont przestawał być opłacalny, następował zakup nowego.
Na przykład takie spodnie czy cały garnitur. Czy wyobrażacie sobie, że przed taką wojną, już nawet nie
wiem, czy Pierwszą czy Drugą, garnitur noszono nawet i trzydzieści lat? Przy czym nikt go nigdy nie prał.
Czyszczono go szczoteczką lub szmatką. Czasami nawet
podlegał dziedziczeniu. Bywało i tak, że uszyty na ślub,
starczał na pogrzeb. Co prawda, zakładano go od wielkiego dzwonu, może na niedzielną mszę, ale jednak żywot miał długi. Uszycie garnituru było drogie, ale za to
taki uszyty na miarę był solidny.
Taki średnio zamożny facecik może miał jeden, góra
dwa garnitury. No i zapewne nie wiele więcej koszul.
Można było kupić również garnitur gotowy, w sklepie prowadzonym przez kupca wyznania handlowego,
ale taki garnitur raczej nie starczał na długo – góra pięć,
sześć lat.
Jak już chłopiec stawał się mężczyzną i przestawał rosnąć, można mu było kupić garnitur i solidne buty. Wtedy to miało sens. Nie wyrastał z drogocennych zakupów.
Bryczka czy nawet wóz konny – taki wiejski – dożywały naprawdę sędziwych lat. To, że sąsiad kupił sobie
nowy pojazd nikogo nie dopingowało do tego, aby zaraz
wyrzucić kupę forsy, tylko dlatego, aby mieć taki sam.
Wóz to wóz, kółka mu się kręcą i to wystarczy.
Z początku samochody też charakteryzowały się długowiecznością. Czy były zrobione z lepszych materiałów?
Wątpię. Czy były lepiej zabezpieczone antykorozyjnie
– bzdura. Sam pamiętam jak zmagałem się z rdzą w moim
drugim maluchu. Rdza chrupała go tak zajadle, że w nocy
nie dało się spać. Ale nikt nie mówił o potrzebie zmiany
na inny samochód, bo ów był dobrem szczególnym. Co
prawda, używany samochód można było sprzedać drożej, niż wynosiła cena nowego, ale na nowy trzeba było
mieć przydział. Bez przydziału kosztował przeogromne
pieniądze. Póki dawał się reanimować, to jeździł.
Dzisiaj mało kto może zrozumieć, jak to drzewiej bywało. Tak jak dzisiejsza młodzież nie jest w stanie zrozumieć, czym był Stan Wojenny. Trzeba by szukać jakiegoś
właściwego przykładu na to, co to takiego było. Ktoś nawet wymyślił, że aby młode pokolenie zrozumiało czym
był Stan Wojenny, to trzeba im powiedzieć, że Generał
wyłączył Internet.
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W każdym razie, różne rzeczy użytkowało się długo,
a popsutych rzeczy nie wyrzucało się pochopnie. Cała
armia rzemieślników i serwisantów miała zapewnioną
pracę do późnej emerytury, a części zamienne raczej
nie istniały na wolnym rynku. Dostawały je z przydziału wszelkie serwisy i warsztaty. Giełdy czy bazary z takowymi raczej nie były legalne. A fachowiec od napraw
zwany Złotą Rączką był w cenie.
Sprężarkową lodówkę, produkcji węgierskiej, użytkowało się w moim domu chyba ze dwadzieścia lat i nie pamiętam, aby poza oświetleniem wnętrza, coś się u niej
zepsuło. No może był kłopot z nieszczelnymi drzwiami.
Mimo że prawie wcale się nie wyłączała i chodziła głośniej niż traktor nikt nie myślał o kupnie nowej.
Ba, nawet światełka na choinkę (tak zwany komplet
choinkowy – cholera wie, skąd ta nazwa) dożyły piętnastolecia, a uległy wyjazdowi na śmietnik zaraz po tym jak
się okazało, że już nie można dostać do nich żaróweczek.
Taki odkurzacz. Mieliśmy Elektroluksa. Skubany, głośny był jak diesel, ale nie chciał się zepsuć. Z czasem pękła mu giętka rurka, ale to się dało zastąpić inną. Wtedy
nazwą Elektroluksa określano wszelkie odkurzacze, podobnie jak dzisiaj Adidasami wszelkie obuwie sportowe.
I to jest właśnie to niezwykle ciekawe zjawisko, do którego dążą wszyscy producenci. Bo na przykład Rower
(tyle, że przez „v”) to nazwa firmy produkującej jednoślady. Żyletki (pewnie mało kto już pamięta, że to nożyki do golenia) produkowała firma Gilette.
I raptem przyszło nowe i wszyscy się pogubili.
Pojawił się towar w sklepie. Nowa lodówka zastąpiła tę węgierską. Owszem cichsza, ładniejsza, z osobną
komorą zwaną zamrażalnikiem, ale bardziej awaryjna
– żywota dokonała po pięciu latach.
Ostatni telewizor kineskopowy, sporych rozmiarów
i sporej masy – taki 32-calowy, zagościł u mnie na ponad dziesięć lat. Ten nowy, od jakiegoś czasu sygnalizuje potrzebę wyjazdu.
Ale i my sami też czujemy przemożną chęć nabywania nowych rzeczy. Mimo że stare jeszcze są w dobrym
stanie, to nowe, choć drogie, kusi nas szalenie.
Jakoś mamy potrzebę rozstać się z telefonem po
dwóch latach. A tak właściwie, to wdajemy się zaraz po
kupnie w dyskusję: jaki będzie nowy telefon i co będzie
miał? Powstał nawet prześliczny termin; „zużycie moralne” oznaczający tyle, że „właściwie jeszcze się da, ale
już nie warto”.
Mamy gdzieś tam z tyłu głowy takiego podpowiadacza, aby nie oglądać się na to stare, co to jeszcze może,
tylko kupić nowe, co to jest lepsze i w nowym opakowaniu. A przy okazji opakowania nie można wyrzucić bo
jakby coś... to trzeba w opakowaniu.
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I do tej pory to my nie wiedzieliśmy, że to my potrzebujemy. Nam tak naprawdę tę potrzebę ktoś wykreował,
wmawiając nam, że po prostu tę potrzebę nam uświadomił. Że jakoby my tę potrzebę mieliśmy, tylko nie byliśmy jej świadomi.
I myślisz Czytelniku, że to Ziemska Opatrzność? Żartujesz. To Marketing.
To Marketing, w którym pracują tacy sami ludzie jak
Ty. No może bardziej bezczelni, którzy dbają o to, aby
był ruch w interesie i aby interes był w ruchu. Aby konsumpcja trwała cały czas. Abyś wydawał swoje ciężko
pożyczone pieniądze, bo część z tych pieniędzy dostaje się Marketingowi.
No i chciałoby się powiedzieć: – nie kupuj co dwa lata
nowego telefonu, nie kupuj co cztery lata nowego komputera albo co pięć nowego samochodu. Realizując taki
plan Marketingu wpadasz w szaleńczy wir życia w idiotycznej prędkości. Zwolnij. Może będziesz zdrowszy?
Ale gdzieś tam, z tyłu głowy, słychać głos: – jak nie
kupisz nowego, nie poznasz, co to zdobycze techniki. Nie
będziesz wiedział, jakie to piękne, jakie cudowne. Dlaczego mówisz, że przyzwyczaiłeś się do starego? Sam
sobie zaprzeczasz. Co możesz zrobić ze starym? Prze-

20

cież nie obejmuje go już żadne wsparcie. Czeka na Ciebie nowe.
No i co? Co zrobisz? Ulegniesz?
Ulegniesz. Bo to cudowne.
To ja Twoja Ziemska Opatrzność. Nie czytaj tych bzdur
o Marketingu. Ciesz się życiem. Niedługo pojawi się nowy
iPad. Już dzisiaj możesz zapoznać się z plotkami na jego
temat. Na pewno będzie miał ekran lepszy niż twoja Retina. No i wreszcie pozbędziesz się starej wtyczki.
Aha, twój samochód ma już sześć lat. W tym roku zobaczysz model o dwie generacje młodszy od twojego.
Bardziej ekologiczny. Zastanów się jak bardzo go potrzebujesz, bo że go potrzebujesz – to pewnik.
Pamiętaj jesteś tylko bateryjką. To ja prowadzę Ciebie za rączkę. To ja Twoja Ziemska...
I tu mi się przypomina taka anegdota, jak to pewien
koleś jeździł jakimś starym gratem motocyklowym WSK
czy WFM. Jeździł, jeździł, jeździł, aż pewnego razu kupił
sobie jakiś japoński motocykl i długo nie pojeździł, bo
nadmiernie przekroczył i poniósł śmierć w wypadku.
Ale za to jaką piękną! I na jakim pięknym sprzęcie.
Życie jest piękne, ale śmierć można mieć jeszcze piękniejszą. «

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!
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Przekładacze
Psychologia od dawna oskarżana jest o dzielenie włosa na czworo i tworzenie
nowych, zupełnie niepotrzebnych bytów. Po dysleksji, dysgrafii i dysortografii
kolej na prokrastynację, czyli odkładanie. Wierzcie lub nie, zgodnie ze współczesnymi standardami, prokrastynacja zyskała miano jednostki chorobowej.
Każdemu z nas zdarza się coś czasem przełożyć. W końcu tyle jest do zrobienia, a czasu ciągle mało. To nic
zdrożnego, po prostu codzienność. Jednak część z nas,
z różnych i nie do końca poznanych powodów, przekłada wszystko i w nieskończoność. Kiedyś, określone zostałoby to mianem zwykłego lenistwa. Dziś psychologowie głowią się, jak poradzić sobie z nową chorobą
społeczną – odwlekaniem.

»»Choroba kreatywnych
Ze spektakularną prokrasynacją borykają się często pisarze. Śmiało – możecie zapytać dowolną osobę, związaną ze światem liter. Objawia się to głównie w postaci niemożności sklecenia prostego zdania wtedy, gdy
w końcu nadejdzie możliwość rozpoczęcia pracy. Za to, tuż przed snem, w czasie jazdy
samochodem czy nawet gotowania obiadu, słowa same układają się w zdania,
zdania w akapity, akapity w rozdziały. A potem znowu nic. Czysta tablica. Często obiecują oni sobie, że
zaraz, już za chwilę zasiądą przy
biurku i… zabierają się za składanie koszul albo skarpetek. W końcu,
gdy nadchodzi termin i poczują gorący oddech wydawcy na plecach, siadają przed komputerem i piszą dzień i noc
bez wytchnienia. Następnie, nie czytając
nawet rękopisu wysyłają go do wydawnictwa, siadają w fotelu i oddychają z ulgą. Kolejny raz się udało.

»»Choroba zwykłych ludzi
Mniej spektakularna, ale bardziej niebezpieczna, bywa
prokrastynacja w życiu codziennym. Otaczają nas bowiem terminy, których musimy dochować. Rachunki,
spotkania w sprawie pracy, terminy oddania materiałów
– wszystko musi działać jak w zegarku, w przeciwnym
razie narażamy się nie tylko na wyrzuty sumienia,
ale również na finansową odpowiedzialność.
Dlaczego nie zapłaciliśmy rachunku w terminie? Odpowiedź:
bo na koncie nie było
pieniędzy jest
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 ystarczającym usprawiedliwieniem logicznym. A co
w
jeśli były? Wtedy na usta ciśnie się słowo – lenistwo!
Nie chciało Ci się spłacać kredytu na czas, to płać odsetki! Problem polega na tym, że od nałogowego odkładacza usłyszycie wtedy, że nie miał czasu, bo robił
wtedy coś zupełnie innego. I tak było naprawdę. Prokrastynotor nie siedział bezczynnie, z założonymi rękami. Wykonywał bowiem w tym czasie czynności, które
dawały mu złudne poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.

»»Mechanizm
Oczywiście, o zaburzeniach takich jak to, można napisać pracę naukową, ale macie chyba już obraz w głowie. Myślicie sobie: zrobię to! Następnie zaczynacie
odkładać wykonanie zadania i koniecznie – wymyślać
sobie logiczne wymówki, uniemożliwiające Wam wywiązanie się ze zobowiązania. Następnie, czujecie się
winni i nie chcecie nawet o tym myśleć, więc odkładacie dalej, tak długo, jak to tylko możliwe, robiąc w tym
czasie coś zupełnie innego, nie obłożonego negatywnym ładunkiem emocjonalnym. Kiedy odkładanie staje się niemożliwe, wykonujecie pracę szybko i pod pręgieżem winy, oddychacie z ulgą, obiecujecie sobie, że
więcej do takiej sytuacji nie dopuścicie i … robicie to
po raz kolejny.

»»Odkładanie warunkowane
Skąd bierze się zatem epidemia odkładania? Psychologia niewiele ma na ten temat do powiedzenia, jak
zwykle zresztą. Jednak z ogólnych rozważań wynika,
że prokrastynacja może okazać się chorobą cywilizacyjną, wynikającą z modelu współczesnego społeczeństwa
oraz, między innymi, nadmiaru nierzetelnej informacji,
dostarczanej przez… nowoczesne media. Podobnie, jak
ma to miejsce w przypadku zaburzeń odżywiania, warunkowanych przez propagandę kolorowych czasopism
i modelek rozmiaru „0”.
Oczywiście, odkładanie nie pojawiło się wczoraj
i jest zjawiskiem funkcjonującym od dawna. Odkładamy z wielu powodów – bo boimy się porażki, bo boimy
się sukcesu. Bo nie chcemy konfrontacji. Boimy się,
że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że nie mamy wystarczającej kontroli, że działając odsłonimy się na tyle,
aby wszyscy dostrzegli nasze wady i przestali nas szanować. Ilu ludzi, tyle powodów do lęku. Co więc dzieje
się w dzisiejszym społeczeństwie, że odkładanie wybu-
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cha ze zdwojoną siłą? Odpowiedzią może być „propaganda sukcesu”, plastikowe fasady, tworzone przez
koniunkturę i specjalistów od PR. Na każdym poziomie życia.
Kiedyś powszechnie śmialiśmy się z amerykańskiej,
uniwersalnej odpowiedzi na pytanie: „Co u Ciebie?”.
Niezmiennie była to bowiem rwąca rzeka superlatyw:
„Świetnie! Genialnie! Biznes wspaniale! Życie rodzinne cudowne!” – nawet, jeśli delikwent właśnie bankrutował, rozwodził się z żoną i uczęszczał na terapię
z powodu depresji. Naszą aktualną sytuację można
porównać do takiego właśnie obrazka, otaczają nas
bowiem wyłącznie ludzie sukcesu, spełnieni i szczęśliwi. Niejednokrotnie oświeceni i wszystko wiedzący.
W pracy – geniusze. W domu rodzinnym – perfekcyjne
matki, gospodynie domowe i żony. Nowocześni ojcowie, pracujący 24 godziny na dobę, 12 godzin zajmujący się dziećmi i co najmniej 6 godzin pomagający połowicom w obowiązkach domowych. Ludzie, których stać
na wszystko – piękny dom, świetny samochód i najnowsze gadżety. W takiej sytuacji nie przyznamy się przecież, że jesteśmy gorsi. Że nas nie stać. Że przypaliliśmy zupę.

»»Media, Facebook i Nasza Klasa
Wchodząc na profile naszych znajomych oglądamy
uśmiechnięte twarze dzieci. Pozowane zdjęcia na tle
samochodów i jednorodzinnych domków. Wszyscy są
szczęśliwi, prowadzą firmy odnoszące wielkie sukcesy, jeżdżą na wycieczki dookoła świata i nie mają żadnych trosk. Z okładek magazynów spoglądają na nas
idealni ludzie – wspaniali mężczyźni i kobiety bez rozmiaru i grama cellulitu. Dodatkowo, portale bezlitośnie krytykują każdy szczegół ubioru, wyglądu i zachowania celebrytów. Dostaje się równo – tym, które zbyt
wolno tracą wagę po urodzeniu dziecka i tym, które
założyły zbyt krótką spódniczkę. A te buty, za 600 zł?
Żenada! Czujemy się źle, coraz gorzej. Słyszymy, jak
trudno o pracę w dzisiejszych czasach. Czytamy listę
wymagań – 3 języki, nienaganna prezencja, możliwość
pracy w różnych godzinach. Posada: sprzątaczka. Nie
zagłębiając się w szczegóły – czujemy się coraz bardziej niedowartościowani. Tracimy wiarę w to, że nie
ośmieszymy się, aplikując na jakieś stanowisko. Przekładamy wysłanie oferty tak długo, aż w końcu termin mija i nie musimy się zmierzyć z odmową czy krytyką. Widzimy dookoła ludzi sukcesu i odkładamy, po
raz kolejny. Przecież jutro też jest dzień. A lata biegną
niepostrzeżenie.
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»»Komputeryzacja
Zapewne wielu z Was czytało biografię Steve’a Jobsa.
Nie, nie chodzi mi o te znane, motywacyjne fragmenty, ale o samą historię komputerów osobistych, które
w założeniu miały sprawić, że obliczenia dokonywane
przez księgowych miały zając kilka minut, nie tygodni.
Samo założenie jak najbardziej słuszne, jednak konsekwencje okazały się przewrotne, niczym Dżin w butelce.
Ideologia uczynienia pracy lżejszą towarzyszy ludzkości od zawsze. Jednak im mniej wysiłku i czasu konieczne jest do jej wykonania, tym więcej można jej wykonać w czasie jednej „roboczogodziny”. Praca nie staje
się zatem lżejsza – jest jej po prostu więcej. Im bardziej
ułatwiamy, przyspieszamy wykonywanie czynności, tym
więcej możemy zmieścić jej w jednostce czasu. O to zadbają już nasi pracodawcy. Tak więc ilość zadań do wykonania rośnie w zastraszającym tempie, aż do przeładowania. Próba zmierzenia się i podołania wszystkim
może również skończyć się odkładaniem – zwłaszcza,
jeśli wcześniej nastąpiło zaburzenie cyklu odpoczynku
i relaksu, np. przez dłuższy czas rezygnowaliśmy ze snu,
czy dni wolnych, żeby podołać stawianym przed nami
zadaniom. To metoda na krótką metę. W końcu, zarówno organizm, jak i psychika, upomni się o swoje prawa.
Nie wspominając już o tym, że pogoń za perfekcjonizmem i plastikową fasadą sukcesu może doprowadzić
do pogorszenia sytuacji rodzinnej, gdy któregoś dnia
dowiemy się, że nie spędzamy w domu wystarczającej
ilości czasu. Wtedy znów zaczniemy odkładać – albo
uciekać z domu, by nie musieć mierzyć się z wizerunkiem nieudolnego małżonka czy rodzica, lub z pracy,
gdzie dosięgnie nas karząca ręka szefa. Tak czy inaczej,
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nękać nas będzie albo świat zewnętrzny, albo wyrzuty sumienia. Ani jedno, ani drugie nie jest wskazane.

»»Nie ma różowej pigułki
Odkładania nie leczy się farmakologicznie. Nie ma tabletki, którą można wziąć i zapomnieć. Jedynym ratunkiem jest nie dać się zwariować, nie popadać w skrajności i nie poddawać wyrzutom sumienia. Nikt z nas
nie jest idealny. Również ludzie dookoła nas, nie są ni
lepsi, ani gorsi. Mają takie same problemy, śpią, jedzą
i chorują. Inne kobiety również mają cellulit, zmarszczki
i rozdwojone końcówki włosów. To, że nie widać tego na
zdjęciu nie oznacza, że budzą się rano z perfekcyjnym
makijażem i promiennym uśmiechem. Nie każdy mężczyzna przynosi do domu astronomiczną wypłatę, nie
każdego witają uśmiechnięte, grzeczne i słodkie dzieci,
nie wszyscy przynoszą ze szkoły same piątki. Z awsze
warto aplikować na wymarzoną pozycję, a odmowa nie
oznacza końca świata. Upór czyni cuda. Jeśli nie dziś, to
kiedy? Jeśli nie Ty, to kto?
Warto jednak włączyć do codziennej rutyny pozytywną motywację. Nie tylko dla siebie samych, ale również dla otaczającej nas rodziny, przyjaciół i znajomych.
To właśnie tego brakuje nam w życiu najbardziej. Coraz
częściej ludziom wydaje się, że chwaląc kogoś innego,
ujmują sobie. Nic bardziej mylnego! Wystarczy szepnąć
dobre słowo tu i tam, pochwalić fryzurę żony, zaradność męża, czy zadanie wykonane przez współpracownika. To wszystko pomaga wziąć się w garść i uwierzyć
we własne siły.
A wtedy możemy odłożyć odkładanie na półkę. «
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Gnojny żuczek
Miało być o czymś zupełnie innym, ale nieszczęsny żuczek utkwił mi w głowie
i nie chciał odejść. Toczył swoją kulkę nieprzerwanie i wytrwale, więc nie mogłam go dłużej ignorować. Naprawdę próbowałam! Ale co to da? Bo taki żuczek, to ma wiele możliwości i perspektywy też.
W czasie wykonywania nudnych, manualnych czynności, lubię posłuchać sobie czegoś motywującego. Dlatego też, kilka dni temu, odpaliłam aplikację „Podcasts”,
wybrałam z listy TED Ideas worth spreading i zabrałam
się za zmywanie. Gdzieś pomiędzy wynalazcą suchej
k ąpieli a kreatywnym designerem zastygłam w bezruchu. Na scenę bowiem wkroczył energiczny naukowiec
i z zapałem zaczął opowiadać o zwyczajach gnojnych
żuczków w Afryce. Również o tym, jak to spędził tam kilka lat obserwując zachowania wyżej wymienionego insekta, który świetnie podobno odnajduje się w terenie
i obracany kilkukrotnie dookoła błyskawicznie odnajduje wcześniej obrany kierunek poruszania się. I swoją kulkę też.
Uderzyła we mnie jasna i mocno elektrycznie naładowana błyskawica!
Uświadomiłam sobie, że delikwentowi ktoś płaci za
obserwowanie gnojnych żuczków! Prawdopodobnym
jest, że honorarium otrzymuje również za pisanie o nich,
oraz opowiadanie innym, jakie to fascynujące stworzenia. I pojawiła mi się w głowie myśl, że w zasadzie, to
wszyscy mamy coś nie tak pod sufitem.
Dla większości z nas, praca kojarzy się z jakimś zatrudnieniem, czyli pracą dla kogoś, przez osiem godzin
dziennie (plus bezpłatne nadgodziny!) albo prowadzeniem firmy i pracą 18 godzin na dobę tyle, że sami wybieramy sobie wtedy, które 18 godzin przeznaczamy na
wykonywanie naszych obowiązków. A są na świecie ludzie, którzy gwiżdżą na mainstream, wybrukowany adwokatami, biznesmenami, księgowymi oraz webmasterami i podążają zupełnie inną ścieżką.
Oczywiście, każdy by tak chciał! Mieć jakąś pasję
i móc dzięki niej żyć. Każdy pisarz, muzyk czy malarz
śni po nocach o tym, że ktoś dostrzeże jego unikalność
i dzięki temu będzie mógł żyć spokojnie, poświęcając
się ulubionemu zajęciu… znaczy się - żuczkowi. Tyle, że
większość z nas nie ma szczęścia w wyborze swojego

obiektu fiksacji. Pisarze narzekają, że nie zarabiają na
książkach, muzykom kradną muzykę a malarze sławni
zostają dopiero po śmierci. Trochę za długo, żeby tak
spokojnie czekać, nie uważacie?!
To czym się różnią od nas, zwykłych, szarych marzycieli ci, którzy wychodzą potem na scenę i opowiadają
o insektach? Możliwości jest wiele, odpowiedzi niejednoznaczne i mętne a na samym szczycie rozważań pojawia się rzecz prosta i oczywista. Upór.
Bo statystycznie rzecz biorąc, jeśli wykonujesz jakąś
rzecz wystarczająco długo, to twoja praca musi zacząć
w końcu przynosić rezultaty. Po prostu musi. Problem
w tym, żeby wytrwać. No i, w międzyczasie, jakoś przeżyć. Nie zgorzknieć, nie załamać się, nie spotkać z komornikiem. I wierzyć – bardzo mocno wierzyć.
Mamy tu taki program, o tytule Dragon’s Den, który
polega na tym, że ludzie z pomysłami mogą przekonać
brytyjskich milionerów, żeby zainwestowali w ich biznes. Trafiają się różni – zarówno wynalazcy, jak i piosenkarze. Moją faworytką jest dziewczyna, która postanowiła produkować szmaciane laleczki VooDoo, które
natychmiast okazały się wielkim hitem. Bo można próbować sprzedać ludziom złote jajka i podwodne amfibie, ale laleczka VooDoo spodoba się każdemu. Wszyscy
bowiem, raz na jakiś czas, odczuwamy potrzebę wbicia w kogoś ostrego narzędzia. Hit, murowany hit. Na
miarę sztucznych cycków ze sklepu „Śmieszne rzeczy”.
Do niczego praktycznego nie służą, ale każdy chce pougniatać. Nawet panie.
Problem w tym, że poza pasją i zaangażowaniem
w żuczka, borykamy się z brakiem czasu. Gdzie bowiem
wcisnąć realizację pasji? Gdzieś między pracę za pieniądze a życie rodzinne? Z dużym prawdopodobieństwem
ucierpi to drugie i sukces może mieć gorzki smak. A jednak… A jednak! Żuczek! Skoro im się udaje?
Z drugiej strony, czasy niepewne. Wtłaczają nam do
głowy, że trzeba być odpowiedzialnym. Czyli najpierw
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konkrety, potem fanaberie. Ale czy aby na pewno?
Czy można zrealizować pasję na pół gwizdka? Może po
prostu musimy znaleźć się w odpowiednim miejscu,
o właściwej porze? Stracić pracę, pojechać w podróż do
Indii, dostać kopa w miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę? A jak już jechać do tych Indii, albo bogatej w żuczki Afryki, to… za co?
Strasznie zagmatwany ten entomologiczny biznes!
Chyba chodzi o to, żeby podjąć decyzję – czy chcemy
żyć konformistycznie, spokojnie, czy też mamy wystarczająco dużo odwagi, by wybrać się na przygodę życia.
No i pogodzić się z tym, że większość decyzji ma konsekwencje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Bo trzymanie dwóch ptaków za ogon spowoduje wyłącznie ból
nadgarstka.
Każdy z nas ma „to coś” w czym jest naprawdę dobry.
Może to być wymyślanie genialnych produktów (na przykład pudełek śniadaniowych na banany), niezastąpionych aplikacji, tworzenie muzyki, opowiadanie bajek,
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Każdy z nas ma swojego
żuczka. Aż trudno sobie
wyobrazić, z jakich rzeczy można się nie tylko cieszyć, ale też żyć.
Szczęśliwie.
Wystarczy odrobina kreatywności
i łut szczęścia. W dowolnych proporcjach. Bo przecież można pojechać na
wycieczkę życia do Afryki, a przy okazji zrobić na zamówienie kilka zdjęć. Trzeba tylko znaleźć kogoś, kto będzie nimi zainteresowany. Bo tak zupełnie bez pracy, to
się chyba nie da.
Z resztą, jak powiedział w tej samej audycji wynalazca suchej kąpieli i zwycięzca 2011 Global Student Entrepreneur Awards – Ludwick Marishane:
„Skoro ja mogłem wynaleźć sposób na suchą kąpiel
w Afryce, to co Was powstrzymuje?” «
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Gracjan Pietras (współpraca Maciej Rzepka)

GDY FACEBOOK

ZMIENIA REGULAMINY
W dniu 21 listopada 2012 roku Facebook poinformował swoich użytkowników,
w liczbie około miliarda, o zamiarze dokonania zmian w strukturze zarządzania serwisem. Niedługo po tym zdarzeniu tablice setek polskich użytkowników
serwisu zapełniły się podobnie brzmiącymi oświadczeniami, w których informowali oni świat, że „dane personalne, ilustracje, rysunki, artykuły, komiksy,
obrazki, fotografie, filmy itd. są obiektami [ich] praw autorskich” oraz, że „komercyjne wykorzystanie” tych materiałów wymaga w każdym przypadku ich
„pisemnej zgody”. Zredagowane na prawniczą modłę oświadczenia brzmiały
bardzo poważnie. Czy odniosły jednak skutek prawny?

Przejdę do rzeczy bez stopniowania napięcia. Odpowiedź brzmi: nie. Oświadczenia te nie wpłynęły na relację umowną użytkowników z serwisem, w szczególności nie spowodowały powstania po stronie serwisu
obowiązku uzyskiwania pisemnych zgód na korzystanie
z danych lub utworów zamieszczanych przez użytkowników w serwisie. Prawa i obowiązki użytkowników serwisu, którzy opublikowali takie oświadczenia nie różnią
się zatem od praw i obowiązków użytkowników, którzy
nie zadali sobie tego trudu.

»»Do czego upoważniliśmy Facebook
Tworząc własny profil w serwisie Facebook, każdy polski użytkownik zawiera umowę ze spółką Facebook
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, poddaną prawu stanu Kalifornia, USA. Treść tej umowy zawarta
jest w Regulaminie o nazwie „Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków”, a także w innych szczegóło-

wych dokumentach, wymienionych w tym oświadczeniu1. Zgodnie z tą dokumentacją, użytkownik udziela
serwisowi Facebook światowej licencji na wykorzystanie wszelkich chronionych prawem treści publikowanych przez niego w ramach serwisu Facebook lub
w związku z nim. Licencja ta ma charakter nieodpłatny i niewyłączny, jest zbywalna oraz obejmuje prawo
do udzielania sublicencji. Publikacja przez użytkownika „treści lub informacji” z wykorzystaniem ustawienia
„Publiczne” jest równoznaczna z udzieleniem generalnego zezwolenia (tj. skierowanego do „wszystkich, w tym
także osób nie będących użytkownikami Facebooka”)

1 Są to Zasady wykorzystania danych, Warunki płatności, Strona
z informacjami o platformie, Polityka platformy Facebooka,
Zasady zamieszczania reklam, Wskazówki dotyczące promocji,
Centrum zezwoleń na korzystanie z zasobów marki, Jak zgłaszać roszczenia dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej, Regulamin usługi Strony, Standardy społeczności
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na ich w ykorzystywanie oraz tworzenie powiązań pomiędzy nimi a użytkownikiem, w tym jego imieniem,
nazwiskiem i zdjęciem profilowym. Jeśli użytkownik
podzieli się z Facebookiem opinią lub propozycją, to
również udziela serwisowi zezwolenia na ich nieodpłatne wykorzystywanie.
Zakres powyższej licencji może niektórym użytkownikom wydawać się szeroki. W rzeczywistości jednak można go uznać za uzasadniony. Zapewnienie swobody korzystania „w ramach Facebooka lub w związku z nim”
z opublikowanych przez użytkowników materiałów jest
warunkiem funkcjonowania serwisu, którego istota polega na dzieleniu się treścią. Bez takiej licencji zarówno
nad serwisem, jak i nad jego użytkownikami, wisiałoby
ryzyko pojawiania się roszczeń z tytułu naruszenia praw
autorskich. Serwis posiadający ponad miliard użytkowników ryzyka takiego nie może oczywiście bagatelizować. Czy ryzyko tego rodzaju jest rzeczywiście całkowicie wyłączone to kwestia nieco szersza, która wykracza
poza ramy tego felietonu. W każdym jednak razie użytkownicy serwisu powinni pogodzić się z tym, że opublikowane przez nich opinie, złote myśli, czy prywatne
fotografie, mogą być w ramach serwisu lub w związku
z nim wykorzystywane przez inne osoby.

Regulamin Facebooka jest umową, do której
użytkownik przystępuje w procesie tworzenia
własnego profilu. Umowa ta jest wiążąca dla obydwu stron w chwili jej akceptacji na ekranie komputera i utworzenia profilu w serwisie. Jakiekolwiek jednostronne oświadczenia użytkowników
mające na celu zastrzeżenie własnych praw do
publikowanych przez siebie treści nie spowodują
ograniczenia uprawnień uzyskanych przez Facebook na podstawie zawartej w Regulaminie licencji. Zasada ta została wyrażona również wprost
w treści Regulaminu, który zastrzega, iż jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od niego muszą być
dokonane na piśmie i podpisane przez przedstawiciela serwisu (por. pkt 19.5).

Zmiana Regulaminu Facebooka może oczywiście spowodować chęć usunięcia z serwisu niektórych treści,
a nawet całego profilu. Z drugiej strony, korzystanie
przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu zmian
jest równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków.
Nawet jednak usunięcie całego profilu w wielu przypadkach nie spowoduje wygaśnięcia powyższej licencji
Facebooka na korzystanie z opublikowanych w serwi-

28

sie treści. Licencja ta wygasa bowiem wraz z usunięciem
przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści te nie zostały
udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły. Jeśli zatem opublikowane w serwisie treści zostały
powielone przez innych użytkowników, licencja będzie
trwała dopóki nie zostaną one usunięte przez wszystkich takich użytkowników. Łatwo zatem zauważyć, że
publikując treści w serwisie w praktyce tracimy kontrolę nad ich wykorzystaniem przez inne osoby, co jednak również uzasadnione jest istotą działania serwisu
oraz potrzebą ochrony samego serwisu oraz innych jego
użytkowników przed roszczeniami. Sprawy komplikują
się dodatkowo, jeśli użytkownik korzysta z funkcjonujących w serwisie Facebook aplikacji osób trzecich. Z reguły w takim przypadku zawiera on dodatkowe umowy
dotyczące korzystania z takich aplikacji, które zwykle
zawierają własne postanowienia dotyczące treści chronionych prawem autorskim oraz zasady wykorzystania
danych, o czym należy pamiętać.

»»Czego dotyczyły ostatnie zmiany?
Nagłe zbiorowe wzmożenie troski użytkowników o własne prawa autorskie oraz ochronę prywatności danych
wprowadzanych na stronach Facebooka może dziwić,
ponieważ ogłoszone w listopadzie 2012 roku zmiany
w dokumentacji regulaminowej serwisu w ogóle nie
dotyczyły ani praw autorskich, ani ochrony prywatności danych. Ich istota sprowadza się do czerech kwestii:
• wyłączenia możliwości głosowania przez użytkowników nad przyszłymi zmianami w strukturze zarządzania serwisem i zastąpienie go nowymi metodami wymiany opinii i informacji pomiędzy serwisem
a użytkownikami;
• wprowadzenia możliwości wymiany treści z serwisami powiązanymi z Facebookiem, typu Instagram, Facebook Ireland, and Facebook Payments;
• zmiany sposobu kontrolowania przez użytkowników
tego, kto może do nich przesyłać wiadomości;
• wyjaśnienia użytkownikom, że niektóre dotyczące
ich materiały, które zostały opublikowane w serwisie przez osoby trzecie nie mogą być jednostronnie
usunięte lub ukryte.
Szczególną uwagę zwróciło usunięcie z Regulaminu
trybu wprowadzenia zmian w Regulaminie poprzez głosowanie użytkowników. Do takiego głosowania dochodziło, jeśli propozycja zmiany, opublikowana na stronie
zarządzania serwisem (Facebook Site Governance),
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spotkała się z komentarzami co najmniej 7.000 użytkowników. Wynik głosowania był natomiast wiążący, jeśli
wzięło w nim udział co najmniej 30% aktywnych użytkowników serwisu (obecnie ponad 300 milionów osób).
Zgodnie natomiast z nowymi zasadami, o planowanych
zmianach Regulaminu użytkownicy mają być powiadamiani na siedem dni przed ich planowanym wprowadzeniem i otrzymają możliwość przekazania opinii na
ich temat (z wyjątkiem zmian umotywowanych względami prawnymi lub administracyjnymi albo potrzebą
skorygowania błędnej informacji). Opinie te pozostaną
niewiążące dla serwisu, co oznacza, że mogą być wzięte
pod uwagę, ale nie muszą. Aktualna pozostaje zasada,
że korzystanie z serwisu po dacie wprowadzenia zmian
uznawane jest za równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków.
Niektórzy użytkownicy odebrali powyższą zmianę
jako uszczuplenie własnych praw i niewątpliwie mieli w tym pewną rację. Można przecież argumentować,
że wprowadzenie nowego trybu zmian Regulaminu
może ułatwić Facebookowi wprowadzenie niekorzystnych dla użytkowników zmian w przyszłości. Z drugiej
strony wątpliwe jest, czy istniejące dotychczas prawo
do głosowania miało jakikolwiek wymiar praktyczny.
Przedstawiciele serwisu wyjaśniali, że tryb przewidujący głosowanie powstał w roku 2009, gdy liczba użytkowników Facebooka nie przekraczała 200 milionów
i jest on w chwili obecnej zupełnie martwy. W sytuacji,
gdy liczba użytkowników serwisu przekroczyła 1 miliard
osób szanse na udział w głosowaniu 1/3 z nich są, zdaniem przedstawicieli serwisu, iluzoryczne, co każe zastanowić się nad bardziej adekwatnymi metodami zarządzania serwisem, w tym również zrewidować tryb
zmiany Regulaminu.
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wisie oraz jako zgodę na swobodne czerpanie korzyści
przez Instagram z przekazywania tych zdjęć osobom
trzecim dla celów reklamowych, bez konieczności zawiadomienia autora i bez wynagrodzenia dla niego. Doprowadziło to masowych zapowiedzi usuwania kont przez
użytkowników serwisu, a w efekcie także do publikacji
oświadczenia władz serwisu, w którym zapewniali, że
ich rzeczywiste intencje zostały niewłaściwie zinterpretowane i zapowiedzieli usunięcie części «niejasnych»
sformułowań ze zmienionych regulaminów. Oświadczenie to, co dziwne, uspokoiło większość użytkowników, choć część wątpliwości co do nowej treści regulaminów pozostała w istocie aktualna. W międzyczasie
jednak przeciwko serwisowi został wniesiony do sądu
w San Francisco pozew zbiorowy związany z tą sprawą,
zaś konkurencyjny serwis Flickr firmy Yahoo przeprowadził kampanię marketingową obliczoną na przejęcie
możliwie jak największej liczby odchodzących z Instagramu użytkowników.
Po usunięciu trybu przewidującego głosowanie
Facebook może teraz nieco łatwiej wprowadzać
zmiany do swoich regulaminów. To jak będzie z tego
ułatwienia korzystał zależy w istotnym stopniu od samych użytkowników, a ściśle mówiąc od ich spodziewanej reakcji na próby jego nadużywania. Na szczęście zmiany w politykach serwisów społecznościowych
są pod ciągłą obserwacją użytkowników, którzy gotowi
są w razie potrzeby bić na alarm. Przypadek Instagramu uczy, że żaden – nawet największy serwis społecznościowy – nie może sobie pozwolić na klęski wizerunkowe i masowy odpływ użytkowników. «

Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii
Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

»»Użytkowniku, bądź czujny
Jak była o tym mowa, omawiane zmiany w Regulaminach Facebooka nie dotyczyły zasad korzystania z danych lub utworów zamieszczanych przez użytkowników
w serwisie, które pozostały niezmienione i wiążące dla
użytkowników bez względu na to, czy opublikowali oni
opisane na wstępie oświadczenia, czy też nie.
Nie oznacza to jednak, że należy tracić czujność.
Przekonuje o tym niedawny przykład powiązanego z Facebookiem serwisu fotograficznego Instagram, który
ogłosił w grudniu 2012 roku zmiany w swoich Warunkach Użytkowania oraz Polityce Prywatności. Zmiany te
zostały odczytane przez użytkowników jako zamiar pozbawienia ich praw do fotografii umieszczanych w ser-
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Wróciłem
z Mordoru

Odkąd w 2010 r. – po przygodach z Androidem – stałem się posiadaczem iPhone’a 4
byłem zdania, że iOS jest najstabilniejszym i mimo swego zamknięcia, najbardziej
przyjaznym użytkownikowi systemem. Płynność działania i stabilność sprawiały,
że przez ponad półtora roku byłem zadowolonym użytkownikiem tego produktu.
W tak zwanym międzyczasie miałem możliwość testowania sprzętu na innych platformach. Przez moje ręce przeszło kilkanaście modeli z Androidem i Windows Phone.
Po premierach iOS 5 i 6 doszedłem do wniosku, że produkty konkurencji zaczynają wyprzedzać Apple. O ile Android 4.0 pozostawiał wiele do życzenia pod względem
płynności, o tyle w wersji 4.1 Jelly Bean, nie tylko wyraźnie przyspieszył, ale wniósł też szereg nowości, które
usprawniały codzienną pracę. Dobrym elementem porównawczym było centrum notyfikacji, które w wydaniu
Google deklasowało rywali. Do dziś uważam, że powiadomienia to jedna z najmocniejszych stron Androida. Piszę
o tym, bo jako fan nowych technologii byłem pod wrażeniem dynamiki działania Google. Zanim jednak zdecydowałem się zmienić platformę na Androida, przez kilka
tygodni walczyłem z Windows Phone, który wydawał się
systemem tak ascetycznym, że aż stworzonym dla mnie.
Po bojach z kodowaniem znaków w poczcie email i crashem Internet Explorera, który wymusił reset do ustawień fabrycznych pożegnałem Windows Phone – biernie
już – kibicując tej platformie. Kilka miesięcy później okazało się, że postąpiłem słusznie, bo Windows Phone 8
w pewnym sensie okazał się mordercą WP 7. Obietnica,
że zakupiony telefon otrzyma „prawie ósemkę” w postaci
wersji 7.8 skutecznie wyleczyła mnie z sentymentu do
platformy mobilnej Microsoftu.

»»Samsung Galaxy S II
Szukając następcy dla iPhone’a 4, najpierw kupiłem Samsunga Galaxy S II. Decyzja nie była wcale łatwa, bo produkt Apple nabyłem półtora roku wcześniej, jako niezadowolony użytkownik pierwszej wersji Samsunga Galaxy S.
Różnica między jedynką a dwójką była oczywiście ogrom-

na. Ostatecznie stałem się posiadaczem nowego egzemplarza, choć brandowanego przez Polkomtel. Nie minęło
wiele godzin, gdy przez Odina wgrałem czysty stockowy
rom Samsunga bez udziwnień operatora. Pozbyłem się
niskiej jakości aplikacji, widżetów itp. Byłem prawie zadowolony. Prawie, bo w wersji 4.0.3 miałem problemy
z upierdliwym komunikatem o braku karty SIM. Nie pomagało przejście w tryb samolotowy i powrót do niego.
Konieczny był restart smartfonu. Problem wyeliminował Android 4.0.4. Co prawda w tej edycji pojawiła się
dysfunkcja polegająca na braku wielkich liter Ż i Ź podczas pisania, ale była ona niczym w porównaniu z tym,
co działo się wcześniej.

»»Samsung Galaxy Nexus
Gdy Google pokazał Androida Jelly Bean, byłem pod dużym wrażeniem. Projekt Butter, jeszcze lepsze centrum
notyfikacji powodowały, że tęsknym wzrokiem spoglądałem w kierunku Androida 4.1. Nie zastanawiałem się
długo. Sprzedałem SGS-a II i postanowiłem nabyć Samsunga Galaxy Nexus. Była to w zasadzie jedyna możliwość
korzystania z najnowszej wersji systemu. Galaxy S II do
dziś nie otrzymał Jelly Bean (ma to nastąpić w styczniu).
Po kupieniu Nexusa czekała mnie niemiła niespodzianka.
Nabyłem telefon z romem Samsunga. Co to oznaczało?
To, że mimo utrwalonej już obecności Androida 4.1 na
rynku, mój smartfon nie doczekał się aktualizacji. Szybki research i jeszcze tego samego dnia z pomocą forum
Androida zmieniłem brand z yakjuxw na yakju. Ten ostatni to czysta dystrybucja prosto od Google. Po zabiegach
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z kabelkiem i Odinem stałem się wreszcie szczęśliwym
użytkownikiem Jelly Bean. Płynność, z jaką działał system robiła wrażenie. Nie było najmniejszego powodu,
by się czepiać. Oczywiście do czasu. Konkretnie do momentu, gdy wsiadłem do pociągu jadącego do Poznania.
Cóż to za magiczna chwila? W drodze do stolicy Wielkopolski zauważyłem niepokojący syndrom. Ikona zasięgu
zmieniała kolor z niebieskiego na szary, czym informowała o braku możliwości korzystania z transmisji danych.
Uczony doświadczeniem próbowałem przejścia do trybu
samolotowego i z powrotem. Nic to nie dawało. Dopiero
po restarcie można było korzystać z sieci. Gdyby rzecz
zdarzyła się raz, nawet dwa, nie robiłbym scen. Niestety,
miała miejsce średnio, co kilkadziesiąt kilometrów. Żeby
było śmieszniej, w kieszeni miałem drugi smartfon. Budżetowa Xperia Sola wyprodukowana przez Sony nie wykazywała żadnych problemów z zasięgiem data. Lektura
forum XDA Devleopers uświadomiła mi, że problem nazwany „data drop” jest dość powszechny i producent ma
jego świadomość.

»»Android 4.2
Chwilę później Google zaprezentował Androida 4.2. Wprowadzono kilka nowych funkcji, między innymi widżety na
zablokowanym ekranie. Szału nie było i komentatorzy
zgodnie twierdzili, że koncern z Mountain View chce przyćmić premierę Windows Phone 8. Zmiany wprowadzono
na szybko, niektóre nie były zbyt przemyślane, inne przeczyły założeniom interfejsu Holo. Jako tzw. hard user postanowiłem, jak najszybciej dokonać aktualizacji, mając
przy okazji nadzieję na naprawę zasięgu transmisji danych. Nowa odsłona systemu pojawiła się najpierw dla
amerykańskich użytkowników, korzystających z jeszcze
innego romu o wdzięcznej nazwie takju. Różni się on tym
od yakju, że zawiera Google Wallet. Bóg jeden raczy wiedzieć, po co Google dopuściło do fragmentacji własnych
flagowców, ta jednak stała się faktem. Gdy Android 4.2
dla yakju spóźniał się coraz bardziej pojawiło się szereg
nieoficjalnych uzasadnień, które nie mogły napawać optymizmem. Mówiono o tym, że nowy system jest niedopracowany i zawiera szereg błędów. Gdy zaczął się proces
aktualizacji, szybko okazało się, że obawy mają podstawy. Najsłynniejszym problemem z wersją 4.2 było pominięcie przez Google grudnia w kalendarzu kontaktów.
Gorsze były jednak inne niedociągnięcia. Mój Samsung
Galaxy Nexus wyraźnie zwolnił. Przeglądarka przestała
radzić sobie z prostymi stronami, siłą rzeczy musiałem
przesiąść się na Chrome. Coraz częściej zaczęły się pojawiać zawieszenia systemu. Wychodzenie choćby z aplikacji Facebook trwało czasem 15-20 sekund. Zdarzało się,
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że jedynym sposobem przywrócenia stabilności smartfonu było wyjęcie baterii.

»»iPhone 4S
Tego było za wiele! Przeklinając Google, zacząłem rozglądać się za sensownym rozwiązaniem. Ponownie
wybrałem iPhone’a. Co ciekawe, nie najnowszego, bo
jego cena jest moim zdaniem zbyt wysoka. Korzystam
z iPhone’a 4S i jestem w pełni zadowolony. Oczywiście
są elementy, których mi brakuje. Wspomniane już centrum notyfikacji z Androida Jelly Bean nie ma sobie równych. Dostęp do podstawowych wyłączników, takich jaki
Wi-Fi czy Bluetooth, to kolejny minus iOS. Żałuję bardzo
dobrego komunikatora Gtalk, który bije chyba wszystko,
z czego korzystałem, z iMessage na czele. Wkurza mnie
zgrywanie muzyki przez iTunes (nigdy nie lubiłem wersji dla Windows), brakuje mi Air Droida do synchronizacji urządzenia przez Wi-Fi. Wszystko to jednak rekompensuje szybkość działania systemu, jego stabilność.
Przesiadając się z 4,7-calowego ekranu na 3,5-calowy
w iPhonie, miałem wątpliwości, czy będę jeszcze potrafił korzystać z niego. Wolałbym by był większy, jednak
z drugiej strony teraz mogę bez przeszkód obsługiwać
telefon jedną ręką.
Mój przyjaciel, który zmienił niedawno iPhone’a 4 na
Samsunga Galaxy S III (i jest skądinąd bardzo zadowolony) śmiał się, że w mojej perspektywie ponowny zakup
iPhone’a to powrót z Mordoru. Biorąc pod uwagę wymagania, jakie stawiam przed systemem, coś w tym jest.
Dostosowanie Androida do własnych potrzeb wiązało się
z koniecznością działania na zasadzie „zrób to sam”. Zmiana romów z operatorskich na czyste, z samsungowych na
google’owskie, zabawa w kabelek plus komputer, nie wymaga być może wielkich umiejętności, ale jest sprzeczna
z moimi oczekiwaniami. Wielekroć namawiano mnie na
przesiadkę na tzw. custom romy z Cyanogenem na czele.
O ile usuwanie zmian wprowadzonych w telefonie przez
operatora miało według mnie sens, nawet pod groźbą
utraty gwarancji, o tyle próby ulepszania smartfonu nieoficjalnym softem są po pierwsze zbyt absorbujące, a po
drugie niwelujące jedne problemy kosztem drugich.
Powracając do iPhone’a wiedziałem, że będzie to zmiana na „nudny iOS”. Okazuje się jednak, że ta nuda bardzo
mi odpowiada, bo oznacza święty spokój, zamiast skupiania się na tym czy element mojej pracy i codziennego życia, czyli smartfon, działa poprawnie. «

Autor jest dziennikarzem i wydawcą w serwisie Wiadomości24.pl
www.rafalgdak.com
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Spadochron
no limit

niżej podpisany

Dyrektor lotniska międzynarodowego wisiał na linkach
i sprawdzał ich kolor w słońcu łaskawie przyświecającym mu spomiędzy groźnie wyglądających chmur burzowych. Linki były podwieszone na karabińczykach
do haków w suficie, który zgodnie z koncepcją lotniska
(„sky is no limit”) znajdował się na wysokości przekraczającej granice wyobraźni wewnątrzprzestrzennej budynków użyteczności publicznej. Dzięki temu gabinet
dyrektorski, który nie należał do małych, zgodnie z drugą koncepcją lotniska („space is no limit”) wydawał się
być olbrzymim penthousem o powierzchni co najmniej
trzystu metrów kwadratowych. W rzeczywistości było
ich dwieście pięćdziesiąt i pan dyrektor z wysokości zadanej przez długość spadochronowych linek wyraźnie
nad tym ubolewał:
– A ja mówiłem, żeby przejąć połowę stołówki, to
mnie nie słuchali, a teraz proszę, ja muszę się gnieździć.
Gnieździł się z trzema panami od spadochronu i dwoma panami od materiałów ekskluzywnych, a dokładniej
– oni gnieździli się na małej dwuosobowej sofie. Gnieździli się od dwóch godzin, bo dyrektor znany był z pedantyczności i teraz każdą swoją uwagą potwierdzał tę
krążącą o nim po płycie lotniska legendę.
Sprawa była wielkiej wagi, przynajmniej wagi spadochronu reprezentacyjnego. Jeżeli nawet spadochrony tego typu do tej pory nie istniały, to właśnie byliśmy
świadkami powstawania pierwszego i wszystko rozbijało się o kolor tych nieszczęsnych linek.
Jedne linki były za twarde, ale miały dobry kolor, błękit koszulowy Dark Day on Wall Street. Mogły niestety uszkodzić nienagannie dobrany materiał marynarki (tak, pan dyrektor wisiał w marynarce, skoro chciał
wszystko dobrać pod kolor). Z kolei linki bardziej miękkie były wymarzone dla snobów pokroju dyrektora sparaliżowanego lotniska międzynarodowego. Były wykonane w rewolucyjnej technologii SkySafe, czegokolwiek
by ona nie oznaczała, ale posiadały jedną wadę formalną – miały kolory dobre dla podrastających adeptów
skoków z wież spadochronowych, a dyrektor zaliczył

już jeden prawdziwy skok, co prawda razem z ochroniarzem, z tym że ochroniarz, jak zwykle, się nie liczy.
– Co wy mi tu dajecie: różowy, jaskrawy zielony,
jaskrawy pomarańczowy, jaskrawy turkusowy. Nie macie czegoś bardziej pasującego dla poważnych facetów
takich jak ja?
– Panie dyrektorze – przerwał mu głos sekretarki, który rozległ się pokornie z interkomu. – Panie, dyrektorze, przedstawiciele strajkujących poinformowali,
że zablokowano terminal odlotów.
– Ja mam spotkanie, powiedz im – odparł dyrektor
lekko machając nogami ze zdenerwowania. – No panowie, ja zaczynam się denerwować tymi linkami, a został jeszcze materiał na czaszę spadochronu i materiał
ochronny. Po to was tutaj sprowadziłem, żebyście przygotowali mi najlepszy pod słońcem spadochron reprezentacyjny, skoro ja mam w nim mieć sesję do Aircraft
Industry. Fotograf przylatuje w piątek i do tego czasu
chcę mieć wszystko zapięte na ostatni guzik od Gordoniego. I żeby działało, nawet jakbym ja w tym spadochronie miał naprawdę wyskoczyć ze swojej błękitnej
awionetki.
– Proponuję wykonanie linek na zamówienie. Miękkie SkySafe w kolorze błękitu koszulowego.
– Tego ja oczekiwałem. Dobrze. teraz czasza. Czy
ktoś mnie może odczepić? Jak ja mam sprawdzić czaszę,
skoro wiszę na linkach. Panowie, więcej polotu. Ja nie
zatrudniłem was po to, żebyście spali u mnie na sofie
za dwadzieścia tysięcy.
Pięciu panów zerwało się do złapania pana dyrektora. Postawili go na drabinie, gdzie spędził na oglądaniu materiału do czaszy kolejne dwie godziny. I tu nie
było łatwo. Nie ten kolor, nie ten „tekstiur”, nie to odbicie światła.
– P... panie dyrektorze, strajkujący zablokowali przyloty. Na hali głównej koczuje jakieś trzy tysiące ludzi
i dochodzi do aktów p... przemocy – wydukała z siebie
sekretarka, a jej głos, rozlegający się z sześciu głośników, brzmiał jak donośna panika.
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– Ja jestem zajęty. To jak panowie, macie inne próbki,
bo to co zaproponowaliście w spadochronie próbnym
jest, z przykrością stwierdzam, dobre co najwyżej dla
słabo kumającego dyrektora lotniska polowego w Dupimiu. Na moim lotnisku wyznajemy zasadę „imagination is no limit”. Ja oczekuję propozycji, ja.
– Próbki są, oczywiście że są, panie dyrektorze, ale
jeśli chce pan zająć się strajkującymi, jesteśmy w stanie
poczekać. Jak rozumiem, jest to nieco ważniejsza kwestia, niż czasza.
– Myśli pan? – tu nastąpiła zaduma na siódmym
szczeblu drabiny tytanowej.
– Panie dyrektorze, przepraszam – odezwał się znowu przestraszony kwadrofonicznie głos sekretarki.
– Tak, tak, proszę do mnie mówić! – krzyknął dyrektor.
– Panie dyrektorze, przyszedł pan van Hookjes. Kazał przekazać, że przyniósł propozycje profesjonalnych kasków spadochronowych z systemem poduszek
powietrznych.
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– A tak, proszę prosić, koniecznie. Panowie, zróbcie coś. Ja nie mogę tu stać na drabinie. Ja kaski muszę
oglądać. «

Opowiadania pochodzą z książki
“Hasło niepoprawne”.
Link: http://www.feedbooks.com/book/3126
»» Niżej Podpisany > Tech-absurdysta, self-publisher i pisarz
3.0 beta. Wierzy w e-booki mobilne i intensywnie je promuje. Wspiera TeleRead, Author 2.0 oraz Read An Ebook. Prowadzi eksperymentalne projekty literackie: Google-translated fiction oraz #hashtagstory. Tworzy historie obrazkowe
na iPhonie.
»» Hashtag bio: #1picstory #writer #mobilefiction #ebooks #selfpub #hashtagstory #iPhone
»» Blog autora: http://passwordincorrect.com

zrób kalendarz w iPhoto
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Michał Śliwiński

Czy naprawdę
da się pracować
tylko na iPadzie?
8 miesięcy temu podjąłem decyzję. Przesiadam się zupełnie na iPada. Na wypadek, gdybym czasami potrzebował mojego Maka, miałem w moim biurze
domowym do dyspozycji Maca Mini. Od tamtego czasu ponad 80% mojej pracy wykonuję na iPadzie. Był to długi, ale bardzo ciekawy okres przejściowy.
Efekty? Znacznie uprościłem sobie pracę i do tego – dzięki lekkości i wielofunkcjonalności iPada – moja praca stała się jeszcze przyjemniejsza. A czy Ty
także możesz używać iPada do pracy? Zobaczmy, jakie zawody według mnie
się nadają do tego...
Jestem przedsiębiorcą (więc sam sobie definiuję środowisko i narzędzia pracy) i codziennie pracuję nad moją
aplikacją do zarządzania czasem „Nozbe”. Jako szef tej
firmy noszę „wiele kapeluszy” i muszę nie tylko odpowiadać na maile, wiadomości, telefony, ale także dużo
pisać, projektować produkt, odpowiadać na zapytania z mojego zespołu, przeglądać arkusze kalkulacyjne,
tworzyć prezentacje, blogować, być aktywnym w social
media... a do tego – całkiem sporo podróżować. iPad
świetnie się wpisuje w mój styl pracy.

Do komunikowania się z zespołem używam Nozbe
(komunikujemy się przez zadania i komentarze do nich),
iMessage, Facetime, Socialcast i Skype. iPad to całkiem
dobrze skomunikowana maszyna.

»»Oto, do jakich „zawodów” iPad się może
całkiem nieźle nadawać:

2. Pisarz
Do pisania używam dwóch aplikacji: iA Writer (sync
przez iCloud) oraz Nebulous Writer (sync przez Dropboxa). iPad jest fenomenalnym sprzętem do pisania,
szczególnie jak się go postawi pionowo (wrażenie pisania na „normalnej” kartce A4) i podłączy do zewnętrznej klawiatury. Fakt, że te aplikacje są świetne i do tego
na iPadzie można mieć na raz tylko jedną appkę otwartą powoduje, że dużo łatwiej skupić się na pisaniu, niż
na komputerze. Rewelacja.

1. Szef firmy
Zacznijmy od maila. Używam aplikacji Mail.app oraz
Gmail (bo ma super wyszukiwarkę). Do dokumentów
„Office” używam QuickOffice HD (dokumenty synchronizuję z Dropboxem) oraz Numbers i Pages (przez iCloud).
Od wielu już lat do prezentacji używam Keynote i wrzuciłem wszystkie moje stare prezentacje do iCloud i teraz mam do nich dostęp z iPada.

3. Bloger
Większość platform takich jak Wordpress, Tumblr
i inne mają natywne aplikacje na iPada. Ja wprawdzie
mam własną platformę blogową, ale piszę za pomocą
zwykłych plików tekstowych (markdown!), które automatycznie synchronizują się z Dropboxem. Używam wyżej
wymienionych aplikacji do pisania. Blogowanie z iPada
to czysta przyjemność.
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Poza tym iPad ma wszystkie najważniejsze appki do
„social media” takie jak Tweetbot, Twitter, Hootsuite,
Facebook, Facebook Pages i Google+. iPad jest stworzony do mediów społecznościowych.
4. Podróżnik
10h na baterii, pół kilo wagi, mieści się do większości torebek (lub do męskiej „sakwy”) – iPad jest idealny na podróże. W ubiegłym roku wyjechałem do USA
na dwa tygodnie pierwszy raz bez mojego laptopa i nie
tęskniłem za nim. Do tego te aplikacje do szukania hoteli, nawigacji i map, sprawdzania połączeń, samolotów... po prostu dużo wygodniej niż z laptopem i tyle.
5. Programista
Tutaj już nie jest tak łatwo. Wprawdzie ostatnio coraz
mniej programuję, ale jak muszę, to używam świetnej
appki Textastic. Jednak programiści muszą mieć co najmniej dwa ekrany do pracy – mały ekran iPada może się
nie sprawdzać. Chociaż ułożenie go „w pionie” – podobnie jak do pisania – bardzo pomaga w przeglądaniu kodu.

6. Projektant produktu
Spędzam większość dnia projektując nowe funkcjonalności do Nozbe, testując go, odsyłając mój „feedback”
do programistów i grafików. Dzięki appkom, takim jak
Paper (do szkicowania), Skitch (do zaznaczania i projektowania) oraz Grafio, iMockups i wielu innym, projektowanie aplikacji za pomocą iPada jest fajne.
7. Zapracowany profesjonalista
To każdy z nas. Mieszanka punktów powyżej. W moim
przypadku eksperyment „tylko na iPadzie” się powiódł.
Nie dość, że pracuje mi się na iPadzie dużo fajniej niż
na laptopie, to udało mi się bardzo uprościć mój sposób pracy i uczynić go bardziej mobilnym (chętniej biorę iPada niż laptopa gdziekolwiek). Nie muszę szukać
wtyczki do prądu, jestem zawsze online i do tego mój
iPad jest w pełni zsynchronizowany z moim iPhone’m
i Makiem dzięki wielu usługom „w chmurze”.
A w Twojej pracy? Dałoby się przejść na iPada? Myślisz, że by to było coś dla Ciebie? «
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LTE
z polskich sieci
Norbert Cała

w iUrządzeniach
Gdy już wszyscy, w tym iMagazine, napisali, że LTE w iUrządzeniach działa tylko w autoryzowanych przez Apple sieciach, a takich w Polsce nie ma – to nagle
okazało się, że firma zrobiła nam psikusa. Jeden z naszych czytelników, trochę
przez przypadek, włożył kartę sieci Plus z aktywną transmisją LTE do swojego
iPada mini z najnowszym systemem iOS 6.0.2 i jego oczom ukazał się znaczek
LTE obok nazwy sieci.
Byliśmy bardzo zdziwieni tym faktem i postanowiliśmy przetestować to sami we wszystkich urządzeniach
Apple, które wspierają LTE na europejskich częstotliwościach. Testy przeprowadziliśmy w sieci Plus GSM,
dzięki której uprzejmości dostaliśmy testową kartę Nano
SIM z transmisją LTE. Oto wyniki naszych testów.
iPad mini z ustawieniami
operatora Carrier 13.5 soft iOS
6.0.2 i Carrier 13.6 iOS 6.1 beta
4 – LTE w sieci Plus działa. Automatycznie po włożeniu karty
Plus pojawia się opcja włączenia LTE (widoczna na zrzucie
ekranu) w menu „Dane sieci
kom.”. Opcja ta pojawia się,
nawet jeśli nasza karta Plus
nie ma aktywnego pakietu LTE.
Niestety, jeśli pakiet nie jest
aktywny, to iPad nie przejdzie
w tryb LTE i zostanie cały czas
na 3G. Jeśli usługi LTE mamy
aktywne, to obok nazwy sieci
pojawi się napis LTE.
iPad retina (4G) z ustawieniami operatora Carrier 13.5,

które mamy z softem iOS 6.0.1 nie wspiera LTE w Plus.
Sytuacja zmienia się w iOS 6.1 beta 4. Razem z tym softem dostajemy nowe, domyślne ustawienia operatora Carrier 13.6 i one już wspierają działanie LTE. Podobnie
jak w małym iPadzie, również
w dużym pojawia się przełącznik LTE w menu „Dane sieci kom.”
iPhone 5 z ustawieniami operatora Carrier 13.0
i Carrier 13.1 (czyli iOS 6.0.2
oraz iOS 6.1 beta 4). W menu
„Dane sieci kom.” mamy cały
czas tylko opcję włączenia
transmisji 3G. Telefon nie przechodzi w tryb LTE. Mamy cichą
nadzieję, że szybko się to zmieni, bo skoro w iPadach działa, to dlaczego tutaj ma nie
działać, skoro wszystkie urządzenia mają te same moduły
komunikacji.
Jeśli chodzi o szybkości
transmisji LTE w sieci Plus
GSM, to są one naprawdę
różne. Bardzo dużo, jak nie
wszystko, zależy od miejsca,
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w którym jesteśmy. Transfery rzędu 40 Mb\s „down” i nieco więcej
są czymś normalnym. Dla przypomnienia, maksymalne możliwe do uzyskania w tej technologii transfery to 150 Mb/s. Nam
się udało uzyskać maksymalnie
około 70 Mb\s. W praktyce jednak
nawet w Warszawie są miejsca,
gdzie mamy zasięg LTE, a szybkości nie przekraczają 2 Mb\s. Jeśli chodzi o transmisję „up”, tutaj wahania są większe i czasem
mamy 0,5 Mb\s, a chwilę potem
10 Mb\s, aby po chwili mieć jeszcze więcej. Transfery będą się jednak poprawiały, bo sieć Plus ciągle
rozbudowuje swoją infrastrukturę LTE. Dla wielu czytelników może
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być istotne to, że wkładając kartę Plus z LTE do iPada, będą mogli
go wykorzystać jako punkt dostępowy dla innych urządzeń. Systemowa funkcja HotSpot osobisty działa bowiem z kartami Plus
bezproblemowo.
Oprócz Plusa, jeszcze sieć Cyfrowy Polsat świadczy w Polsce
usługi LTE na częstotliwościach
obsługiwanych przez iUrządzenia.
Inne sieci dopiero startują w przetargu na podobną koncesję. Rozstrzygnięcie się jednak przedłuża.
PS. Mieliśmy rację z Wojtkiem,
pisząc nasze recenzje Mini, w których stwierdziliśmy, że będzie to
pierwszy sprzęt Apple z działającym w Polsce LTE. «

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

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

iTunes Store
Store oraz
oraz App
* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes
App Store.
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Wojtek Pietrusiewicz

Mujjo iPad mini
Sleeve
This is the sleeve you’re looking for!

Ciężko mi będzie ukryć entuzjazm dla tego produktu,
ponieważ nawet pisanie (Ba! Już samo myślenie o nim!),
przywołuje uśmiech na twarzy. Jeśli w tym momencie
przestaniecie czytać i rzucicie się go kupić, to nie będzie
to niewłaściwa decyzja – lepszej nie będziecie w stanie
podjąć. Zatem w skrócie, dla formalności:

»»Uważam to za najlepszą kopertę dla iPada,
jaką można kupić.

„

Jeśli
w tym momencie
przestaniecie czytać
i rzucicie się go kupić,
to nie będzie to
niewłaściwa decyzja

Mujjo wszystkie swoje produkty wykonuje ręcznie. Użycie wysokiej jakości skóry
i filcu wełnianego tworzy znakomite połączenie, które nie
dość, że świetnie leży w ręce,
to przy okazji znakomicie wygląda. Niezwykle ważną cechą produktów tej holender-

skiej firmy jest fakt, że tworzą je dla siebie. Ta filozofia,
podobna do tej znanej z Apple, praktycznie gwarantuje,
że końcowy wyrób nie będzie pachniał tanizną. Niestety, pomimo że iPad mini Sleeve, to mniejsza wersja koperty stworzonej dla dużego iPada – różnią się od siebie

» 2013 nr 1 » SPrZĘT » Mujjo iPad mini Sleeve

jedynie wymiarami – wytworny zapach pozostał, wraz
z ceną. Obie, pomimo zastosowania różnych ilości materiałów podstawowych, kosztują dokładnie tyle samo.
Nie patrzyłbym jednak na to jako „okradanie” właścicieli iPada mini, ale ukłon w stronę tych posiadających
iPada w rozmiarze 9.7”, ponieważ ta koperta jest warta każdego eurocenta, grosza czy pesety kolumbijskiej.
Mujjo Sleeve używam już blisko miesiąc i jeszcze nie
wykazał żadnych większych oznak zużycia. Sama skóra
jeszcze nie „złapała” zagnieceń, chociaż zapowiada się
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na to, że nie będzie od nich wolna. Osobiście nie uważam tego za wadę – wręcz nadaje jej ton szlachetności.
Sam filc z kolei jeszcze nie zaczął się mechacić i prawidłowo dba o swoją zawartość. Wożę iPada w samochodzie, torbie, noszę w rękach i w zasadzie nic mu się nie
dzieje. Na szczęście dla mnie (i nieszczęście dla Was),
nie wiem jak zachowuje się komplet po poplamieniu
czy upuszczeniu.
Jeśli jeszcze nie zauważyliście na zdjęciach, to ta koperta posiada dodatkową kieszeń, która jest węższa
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o około dwa centymetry i płytsza o cztery. Jej wymiary
jednak pozwalają bez żadnych problemów włożyć Kindle
4 Classic, pomimo że na co dzień zajęta jest przez mojego Mi-Fi. Mieści się w nim znakomicie, pomimo sporej
grubości. A jeśli przypadkiem korzystacie z notatników
Moleskine, to śpieszę z informacją, że te w najmniejszym rozmiarze również się
w kieszeni mieszczą (nawet
Chciałbym
obok Mi-Fi) – modelu o rozmiar większego nie sprawzwrócić uwagę
dzałem. Główna kieszeń jest
na fakt, że opisywany
ciut większa od samego iPaprodukt jest też
da mini, więc z powodzeniem
dostępny w wersji
powinna pomieścić również
z białą skórą. Nie mogę
Smart Cover, chociaż osobigo niestety polecić,
ście tego nie sprawdzałem
bo wywołalibyście we
z jednej prostej przyczyny
mnie jedynie zazdrość
– “przykrywka” na ekran produkcji A
 pple jest mi zupełnie
zbędna.
Jestem zwolennikiem kopert, odkąd na rynku pojawił się pierwszy iPad i pomimo, że przez krótki okres
korzystałem ze Smart Covera, to finalnie z niego zrezygnowałem właśnie na rzecz znacznie bardziej funkcjonalnych, dla mnie, kopert. Goły iPad znakomicie się w nich mieści i nic nam
się nie „majta” podczas czytania. Od miesiąca mam

„
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przyjemność korzystać ze
znakomitego Mujjo i pomiTa koperta jest
mo że nie wszystkie ich prowarta każdego
dukty są udane w 100%, to
eurocenta, grosza czy
iPad mini Sleeve akurat zapesety kolumbijskiej
licza się do tych wzorowych.
A wysoka cena? Niestety, za
ręczne wykonanie i jakość
trzeba zapłacić.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że opisywany produkt jest już również dostępny w wersji z białą skórą. Nie mogę go niestety polecić, bo wywołalibyście we mnie jedynie zazdrość. «

Mujjo iPad mini Sleeve
Producent: Mujjo
Model: iPad mini Sleeve (brown)
Cena: 44,95 EUR Przesyłka do Polski: ~7,90 EUR lub ~29,90 EUR
(kurier)
Ocena: Design: 5/6
Jakość wykonania: 6/6
Ocena końcowa: 6/6
Pomimo że w wyglądzie Mujjo nie do końca przekonują mnie
dwa nity trzymające skórę na miejscu, to ocenę końcową
naciągam „na sześć” ze względu na znakomitą jakość
wykonania.
Strona producenta: http://morid.in/mujjoipadminisleeve
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Jarosław Cała

Yamaha
Pro 300

Model Pro 300 to podstawowe, najniższe słuchawki z nowej serii.
Pomimo to kosztują 949 zł, muszą więc coś sobą reprezentować.
Yamaha kojarzy mi się z muzyką poważną. Myśl taka
narodziła się w mojej głowie już dosyć dawno i tak po
prostu zostało. Muszę przyznać, że nie należałem nigdy do zwolenników tej marki. Kiedyś nawet, gdy sprzedawałem sprzęt hi-fi, zdarzało mi się doradzać kupno
konkurencyjnych produktów. Jednak każdy „normalny” człowiek rozwija się, poszerza swoje horyzonty, jest
otwarty na poznawanie czegoś nowego… Dlatego przenigdy nie zamykałem się na nic, szczególnie jeśli chodzi
o muzykę. Uważam, że w każdym gatunku muzycznym
można znaleźć swoje dźwięki i perełki. Gdy tylko dostałem słuchawki Yamaha z nowej serii Pro,
od razu wiedziałem, że będę je testował głównie na muzyce poważnej, klasycznej i ogólnie
rzeczach instrumentalnych.

Mimo że seria Pro to słuchawki mobilne przeznaczone dla iUrządzeń, z którymi współpracują, a całe
to gadanie o muzyce poważanej w tym przypadku może
jest trochę śmieszne, to i tak zrobiłem to, co wcześniej
postanowiłem. Model Pro 300 to podstawowe, najniższe słuchawki z nowej serii. Pomimo to kosztują 949 zł,
muszą więc coś sobą reprezentować.

»»Świetne wykonanie i dbałość o szczegóły
Już sam sposób, w jaki słuchawki są zapakowane
świadczy o profesjonalnym podejściu do tematu.
Duże, porządne i atrakcyjne pudełko to dobry
początek. Po jego rozpakowaniu wszystko, co
jest w środku urzeka świetnym wykonaniem
i dbałością o szczegóły. Słuchawki posiadają solidny i – co najważniejsze przy ich rozmiarze – bardzo mobilny pokrowiec. Jest to
możliwe dzięki temu, że ich konstrukcja jest
sprytnie składana. Niewielkie etui
to niewątpliwy plus
„Dizajn” serii Pro
w przypadku gdy słunawiązywać ma
chawki będą z nami podo sekcji motorowej,
dróżować, a przecież do tego
a konkretnie
cała seria została stworzona.
motocykli, jakie
Gdy już rozłożymy Pro
firma produkuje
300, od razu w oczy rzuca
z powodzeniem
nam się duże, w kolorze sreod blisko 60 lat
bra, logo firmy umieszczone
na każdej ze słuchawek. Trzy

„
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skrzyżowane kamertony
na logo dumnie pokazują, z jaką firmą mamy do
c zynienia i zdecydowanie przyciągają spojrzenie każdego przechodnia
na ulicy. „Dizajn” serii Pro nawiązywać ma do sekcji motorowej, a konkretnie motocykli,
jakie firma produkuje z powodzeniem od blisko
60 lat. Agresy wna,
błyszcząca konstrukcja
dostępna jest w trzech
kolorach: biały, czarny
i niebieski, tak żeby każdy
mógł wybrać odpowiedni pod
siebie. Ciężko wydawać opinie
o wyglądzie, bo jak wiadomo wszystko zależy od gustu, a każdy ma inny. Mogę jednak napisać, że moja druga połowa jak je zobaczyła
powiedziała: „Jakie śliczniutkie”.

»»Funkcjonalność
Bardziej od wyglądu zajmuje mnie jednak funkcjonalność słuchawek. A ta posiada zarówno plusy, jak
i minusy. Na plus można zapisać płaski nieplączący
się kabel, na którym umieszczony jest mały pilot
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z wbudowanym mikrofonem.
Pilot – jak pisałem wcześniej
– współpracuje z urządzeniami
A pp le.
I uwaga, tylko
z nimi. Możemy
nim pogłaśniać,
ściszać, przełączać numery i odbierać połączenia,
a dodatkowo obsługuje on
funkcję VoiceOver. Na minus muszę tu niestety zapisać to, że Pro 300 – w przeciwieństwie do swoich starszych
braci – są słuchawkami nausznymi, co akurat w moim przypadku
nie jest wygodne. Solidna konstrukcja
pałąka – w połączeniu z moimi nie małymi
uszami – powoduje, że przy dłuższym użytkowaniu słuchawki stają się niewygodne uciskając moją głowę. Mimo że poduszka jest miękka, a obszycie bardzo
przyjemne w dotyku, to niestety wolałbym zdecydowanie rozwiązanie z modeli wyższych 400 i 500, gdzie
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konstrukcja jest wokółuszna. Na szczęście nauszna budowa całkiem dobrze radzi sobie z wyciszaniem dźwięków z zewnątrz, więc nie ma co się martwić w autobusie o zrzędzenie chytrej baby z Radomia.
Teraz przejdźmy do muzyki poważnej, o której pisałem na wstępie. Jako, że w moim iTunes takiej muzyki
brak na ratunek przyszedł mi iTunes Store, gdzie z działu Classical zakupiłem „Top 200 Classics”, czyli pierwszą
pozycję z Top Albums.

»»Na klasykę czas…
Nigdy wcześniej tak długo nie słucham muzyki poważnej. Piękno i bogactwo instrumentów, jakie mnie spotkało sprawiło, że się zapomniałem. Prawdopodobnie
nie jest to zasługa słuchawek, a tego, że najzwyczajniej
40-mm
w świecie chciałem otworzyć
się na taką muzykę. Jednak
przetworniki
na Pro 300 brzmi ona cudowdynamiczne
nie. Pierwsze, co zauważyłem
z magnesem
to świetne stereo, separacja
neodymowym oraz
lewego z prawym kanałem
impedancja 53 Ohm
brzmi fantastycznie. Druga
dają solidną moc
sprawa to dynamika, co chwinawet z iPhona,
lę pogłaśniałem, żeby jeszcze
a to zasługuje na duże
mocniej poczuć tę siłę i napochwały
wet przy bardzo głośnym słuchaniu słuchawki nie straciły
wigoru. Najmocniejszą stroną dźwięku są wysokie partie częstotliwości – to tam
Yamaha zrobiła na mnie największe wrażenie. Wróćmy
jednak na ziemię i dajmy spokój mojej chorej psychice.
Odłożyłem muzykę poważną i oczywiście przetestowałem słuchawki słuchając także innych gatunków muzyki. Okazało się, że Pro 300 są bardzo uniwersalne, zaskoczył mnie ładny, nie przesadzony bas, oraz ciepło,

„

Yamaha – Pro 300
Impedancja: 53 Ohm przy 1 kHz
Pasmo Przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
SPL: 107 dB ± 3dB ( 1 kHz, 1 mW)
Moc maksymalna: 300 mW
Kabel: Płaski 1,2 metra, łamany jack 3,5mm
w zestawie pozłacany adapter ¼”
Waga: 220 g
Kolory: Biały, Czarny, Niebieski
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jakiego wcześniej w sprzętach
Yamaha nie słyszałem.
Ciężko
40-mm przetworniki dywydawać opinie
namiczne z magnesem neoo wyglądzie, bo jak
dymowym oraz impedancja
wiadomo wszystko
53 Ohm dają solidną moc nazależy od gustu,
wet z iPhone’a, a to zasługuje
a każdy ma inny.
na duże pochwały.
Mogę jednak napisać,
Mam wrażenie, że Yamaże moja druga połowa,
ha tworząc całą serię słuchajak je zobaczyła,
wek Pro chce włamać się do
powiedziała:
świata młodzieży. I nie jest to
„Jakie śliczniutkie”
pierwszy taki krok tego producenta. Tak jak człowiek, tak
i twór, jakim jest firma nie
chce zamykać się w pewnych ramach, tylko chce otwierać się na wszystko i dla wszystkich. Dlatego moje wcześniejsze uprzedzone myślenie muszę puścić w niepamięć
i już nigdy nie kierować się swoimi, własnymi starymi
stereotypami. Yamaha Pro 300 to mocna pozycja na rynku słuchawek przenośnych dla wszystkich, i dla każdego rodzaju muzyki, koniec, kropka. «
Sprzęt do testów dostarczył Audio Klan
www.audioklan.com.pl
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Norbert Cała

Philips
Fidelio
AW9000
Philips Fidelio AW9000 to właściwie zupełnie klasyczny zestaw Stereo, przynajmniej z wyglądu. Jak się
bowiem okazało, wcale taki klasyczny nie jest.
Może z racji wieku, a może dlatego, że lubię muzykę
w brzmieniu takim, w jakim brzmieć powinna, jestem
ogromnym fanem klasycznego Stereo. Kolumny głośnikowe powinny być dwie, rozstawione szeroko i tak duże,
jak to tylko możliwe. Najlepiej, gdy kolumna głośnikowa
ma w sobie trzy głośniki – wysokotonowy, średniotonowy i niskotonowy. Nie ma wtedy potrzeby stosowania
dodatkowego subwoofera. Jest prosto i klasycznie. Tak
jak lubię. Moje zamiłowanie do Stereo jest tak duże, że
nawet filmów nie lubię oglądać z przestrzennym dźwiękiem – oczywiście wyjątkiem jest sala kinowa. I doprawdy nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy słuchają muzyki na sprzęcie 7.1 z włączoną
konwersją stereo do dźwięku
Klasyczny
przestrzennego. Dlatego, gdy
do testów przyjechał nowy
wygląd
zestaw od Philips’a – Fidelio
i doskonałe materiały
AW9000 – od razu zagościł
powodują, że nie
w moim salonie, po bokach
znam nikogo, komu
telewizora. AW9000 to właby się ta konstrukcja
śnie taki zupełnie klasyczny
nie podobała.
zestaw Stereo, przynajmniej
Mnie podoba się
z wyglądu. Jak się bowiem
nawet bardzo
okazało, wcale taki klasyczny nie jest.

„

»»Wygląd prawie klasyczny
Fidelio AW9000 to dwie dość sporych rozmiarów kolumny, które mają trochę nietypowy kształt. Zazwyczaj, te najbardziej klasyczne, są prostopadłościanami.
W tym przypadku kolumny są zbudowane na planie rombu – kształt taki ma służyć
lepszemu rozchodzeniu się
dźwięków. Producent tłumaChoć z zewnątrz
czy, że dzięki temu (oraz dziętego zupełnie nie
ki wewnętrznemu umiejscowidać, to możliwości
wieniu głośników nie w jednej
współpracy z różnymi
osi, tylko pod kątem), uzyskuźródłami dźwięku
jemy wrażenie szerszej bazy
potrafią zawstydzić
stereo. Sama obudowa wykonana jest z drewna, przód

„

» 2013 nr 1 » SPrZĘT » Philips Fidelio AW9000

48

że grają jakby na boki, powiększając przy tym scenę
muzyczna. O to, aby dźwięk z tej dość zaawansowanej
technicznie konstrukcji rozchodził się we właściwy sposób dba wbudowany procesor DSP.
Choć z zewnątrz tego zupełnie nie widać, to możliwości współpracy z różnymi źródłami dźwięku potrafią zaskoczyć. Wspomnijmy tylko o tych najbardziej klasycznych, jak złącze z wtykiem 3,5 mm mini jack, analogowe
wejście audio typu chinch, koncentryczne wejście cyfrowe, optyczne/cyfrowe wejście liniowe. Zatrzymajmy się
dłużej na możliwościach sieciowych.

»»Przez kabel i bezprzewodowo

głośnika jest pokryty czarną siatką maskującą, a tył to
drewnopodobna okleina w kolorze brązowym. Tym, co
dodaje głośnikowi elegancji jest aluminiowa płyta przykrywająca głośnik od góry oraz – również aluminiowa
– cieniutka ramka go otaczająca. Jedyne elementy sterujące – w postaci kilku małych przycisków – umieszczono właśnie na tej ramce, w prawej kolumnie. Zrobiono
to na tyle dyskretnie, że w żadnym stopniu nie burzą
one elegancji tego sprzętu. Klasyczny wygląd i doskonałe materiały powodują, że nie znam nikogo, komu by
się ta konstrukcja nie podobała. Mnie podoba się nawet bardzo.

»»Nic z klasyki
O ile Fidelio AW9000 ma wygląd zbliżony do klasycznych kolumn głośnikowych, o tyle już wnętrze nie ma
nic z klasyki. Po pierwsze, kolumny te nie wymagają wzmacniacza, bowiem został on wbudowany w jedną
z nich. W środku każdej z koAplikację
lumn znajdziemy wprawdzie
do obsługi
dość klasycznie trzy głośnigłośnika możemy
ki, ale już sam ich układ jest
bowiem zainstalować
nietypowy. Każda kolumna to
też na każdym
bowiem jeden głośnik wysotelefonie z Androidem
kotonowy oraz dwa niskotonowe 3,5”, umieszczone tak,

„

Fidelio AW9000 możemy podpiąć do naszej sieci domowej zarówno poprzez kabel, jak i bezprzewodowo
do Wi-Fi. W przypadku obu technologii będziemy mieli
zapewniony streaming muzyki z naszych urządzeń do
głośnika. Niestety, co pewnie dotknie fanów Apple, tym
razem Philips nie zastosował technologii AirPlay. Ma to
swoje złe i dobre strony. Ta zła to brak współpracy typu
OOTB (out of the box). Aby wysyłać dźwięk z naszego
iPhone’a lub Maca musimy zainstalować dodatkowe
oprogramowanie. Dobra strona to dużo większe możliwości, jakie daje zastosowanie swojej własnej technologii, oraz multiplaftormowość. Aplikację do obsługi
głośnika możemy bowiem zainstalować też na każdym
telefonie z Androidem. Celowo napisałem do obsługi
głośnika, a nie do przesyłania dźwięku, bowiem aplikacja daje nam bardzo dużą kontrolę nad głośnikiem.
Oczywiste jest to, że możemy za jej pomocą streamować muzykę zgromadzoną w naszym urządzeniu. Możemy jednak dużo więcej. Aplikacja pozwoli nam przesyłać
muzykę np. z serwera DLNA w naszej sieci bezpośrednio do głośnika. Co więcej, za pomocą programu na telefonie tylko inicjujemy taki rodzaj przesyłania muzyki
oraz sterujemy odtwarzaniem. Sam dajmy na to iPhone nie uczestniczy w przekazywaniu muzyki i po uruchomieniu odtwarzania spokojnie możemy go wyłączyć.
Z aplikacji możemy też uruchomić odtwarzanie internetowych rozgłośni radiowych
Słuchając
lub dostęp do serwisów Spodobrej muzyki
tify oraz Deezer. W tym przymiałem czasem
padku telefon też jest tylko
wrażenie, że to nie
elementem sterującym i po
Fidelio tylko głośniki
włączeniu np. odtwarzania
z dużo wyższej półki …
radia, możemy go wyłączyć,
cenowej oczywiście
a muzyka nadal będzie grała. Wreszcie też za pomocą

„
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 plikacji można s terować wejściami głoa
śnika, aktualizować w nim oprogramowanie oraz sterować barwą dźwięku.
Aplikacja daje nam więc kontrolę nad
ogromnym kombajnem do słuchania
muzyki. Do ideału brakuje tylko dopracowania samej aplikacji. Ta dla iOS jest
niestety wykonana nie najlepiej. Pomijam już fakt niedostosowania do ekranu iPhone 5, ale to, że działa wolniej niż
ja w poniedziałek rano jest naprawdę
frustrujące. Gdybyście jednak pomyśleli, że aplikacja dla komputerów Mac jest
lepsza to ma małą rade, nawet jej nie
instalujcie.

»»Przysłowiowy „power”
Niedopracowana aplikacja, bez której
większości funkcji głośnika nie obsłużymy, zdecydowanie wpływa na komfort użytkowania. Na
szczęście – jak to mawiał mój przyjaciel – można podkręcić potencjometr i zagłuszyć to, co nam nie pasuje. W przypadku tego zestawu Fidelio, zagłuszenie czegokolwiek nie będzie większym problemem. Głośnik
ma bowiem przysłowiowego „powera”. Poprawny i nie
Ta dla iOS
przesterowany dźwięk dostępny jest przy tym od pojest niestety
czątku skali aż do jej końca.
wykonana nie
Fidelio AW9000 jest naprawnajlepiej. Pomijam już
dę mocne, bez problemu zafakt niedostosowania
pewni doskonały dźwięk
do ekranu iPhone 5,
w dużym salonie. Systemy
ale to, że działa wolniej
posiadające zapas mocy częniż ja w poniedziałek
sto charakteryzują się tym,
rano jest naprawdę
że produkują dobrej jakości
frustrujące
dźwięk. Dokładnie tak jest
w tym przypadku. Dźwięk
jest wręcz niesamowicie dynamiczny, głośniki doskonale radzą sobie z najszybszymi partiami, nie tracąc przy tym nic z jakości. Tony
wysokie są bardzo dobrze oddane i dość ciepłe. Bas
może nie jest najpotężniejszy, ale jest go tyle, ile potrzeba i jest bardzo czysty. Można by się jedynie przyczepić do trochę słabo eksponowanego środka dźwięku, na szczęście za pomocą aplikacji możemy go trochę
dodać. Tym, co mi najbardziej podobało się w dźwięku z AW9000 to baza stereo. Tutaj znowu jest klasycznie i słuchając dobrej muzyki miałem czasem wrażenie,

„

że to nie Fidelio tylko głośniki z dużo wyższej półki …
cenowej oczywiście.
Fidelio AW9000 kosztuje około 2,5 tys. zł. Nie jest to
mało, ale za tę cenę otrzymujemy genialnie wyglądające głośniki, które podłączymy do praktycznie każdego
sprzętu i które znakomicie potem zagrają. Może to być
podstawowy zestaw stereo do nawet dużego salonu.
Powinniśmy przy tym pamiętać, że sporo funkcji głośnika będziemy mieli dostępnych tylko poprzez aplikację, czyli to sprzęt raczej dla gadżeciarzy. Mnie niesamowicie przypadł do gustu i mimo że to początek roku
to wiem, że trudno będzie się innej konstrukcji w podobnej cenie zbliżyć do poziomu tego Fidelio. Widać
nie tylko ja tak uważam, bo Philips za ten system zgarnął nagrodę EISA (Europejskie Stowarzyszenie Technik
Audiowizualnych) w kategorii dla najlepszych głośników
bezprzewodowych. «

Philips Fidelio AW9000
Ocena iMagazine: 5/6 – gdyby nie fatalna aplikacja byłoby 6/6
Głośniki: 6–2 wysokotonowe kopułkowe, 4 niskotonowe 3,5”
Możliwości połączeń sieciowych: Połączenia bezprzewodowe,
przewodowa sieć LAN
Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z wtykami 3,5 mm,
Analogowe wejście audio (L/R), Koncentryczne wejście cyfrowe,
Optyczne/cyfrowe wejście liniowe
Wymiary: 300 x 210 x 350 mm Waga: 10 KG
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Adapter
Seagate FreeAgent
GoFlex Thunderbolt
do stacjonarnych
dysków twardych
Norbert Cała

Interfejs Thunderbolt obecny jest w każdym nowym Macu. Bardzo wydajny, zapewniający szybkość do 10 Gb/s, cierpi niestety na niedosyt akcesoriów. Nie każdy producent ma w swojej ofercie jakąś pamięć zewnętrzną z tym
interfejsem i czasem ciężko znaleźć coś dla siebie.
Interfejs Thunderbolt obecny jest w każdym nowym Macu. Bardzo wydajny, zapewniający szybkość
do 10 Gb/s, cierpi niestety na niedosyt akcesoriów.
Nie każdy producent ma w swojej ofercie pamięć zewnętrzną z tym interfejsem i czasem ciężko znaleźć
coś dla siebie.
Rozwiązaniem może być Adapter Seagate FreeAgent
GoFlex Thunderbolt do stacjonarnych dysków twardych. To plastikowa podstawka, która ma złącze serial ATA wraz z zasilaniem, które jest tak wyprofilowane, że akceptuje dyski Seageate
GoFlex oraz – jak się potem okazało – każdy inny dysk ze złączem
Serial ATA.
Adapter ten wyposażony jest
w dwa złącza Thunderbolt, dzięki
czemu kaskadowo możemy podłączyć kilka urządzeń z tym złączem.
Thunderbolt to bowiem interfejs
szeregowy, więc do jednego ze
złącz w adapterze podłączamy go
do komputera, a drugie złącze możemy wykorzystać do podłączenia
innego dysku t wardego, interfejsu
audio lub monitora. To bardzo
wygodne rozwiązanie, większość
komputerów i dysków Thunder-

bolt posiada tylko jedno złącze. Jeśli wykorzystamy je
do podłączenia dysku, nie da się nic do komputera za
pomocą tego interfejsu podłączyć.

»»Szybszy niż Twój dysk
Sam interfejs Thunderbolt zapewnia szybkość do
10 Gb/s, czyli dwa razy więcej niż interfejs
USB 3.0. W praktyce szybkość transferu,
jaką uzyskamy za pomocą Pioruna zależy
oczywiście od dysku, jaki do niego podłączymy. Jak wspomniałem, Adapter oficjalnie akceptuje tylko dyski Seagate GoFlex.
Jednak wprawne oko „zaufaj mi, jestem
inżynierem” zauważy, że złącze dysku to
zwykłe złącze Serial ATA wraz z zasilaniem.
Praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie,

„

Dysk
umieszczony
w tym adapterze
wzniesie się na wyżyny
swojej wydajności
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aby wpiąć w złącze dowolny dysk. Może i dysk bez obudowy nie będzie wyglądał elegancko, ale będzie działał,
co pokazały nasze testy. Oczywiście z dyskami GoFlex
całość wygląda lepiej i jest bardziej stabilna.
Najważniejsze jednak, że dysk umieszczony w tym
adapterze wzniesie się na wyżyny swojej w ydajności.
Ja do swoich testów użyłem najzwyklejszego dysku
w rozmiarze 2,5” i obrotach 5400. Wzrost szybkości
między transferem USB 2.0, a tym po interfejsie TB był
dwukrotny. To może wyglądać na mało, ale ten sam
dysk podłączony bezpośrednio do interfejsu Serial ATA
osiągał takie same wyniki jak podpięty pod Thunderbolt. W przypadku dysku SSD wzrost szybkości między
USB 2.0 a T hunderbolt był już 10-krotny! W tym przypadku również ten dysk SSD nie osiągał wyższych transferów wpięty bezpośrednio do komputera. Im więc

USB 2.0 HD

T hunderbolt HD

„

szybszy dysk będziemy mieli,
Interfejs
tym wzrost wydajności bęThunderbolt
dzie większy.
zapewnia szybkość
Niestety Adapter ma pedo 10 Gb/s, czyli
wien problem, kosztuje pradwa razy więcej niż
wie 1 tys. złotych. To bardzo
interfejs USB 3.0
dużo i pewnie jeśli nie mamy
sporego zastępu dysków, które chcemy często podłączać
za pomocą Pioruna do naszego komputera, to ciężko
będzie nam wydać te pieniądze. Tym bardziej, że musimy jeszcze kupić kabel Thunderbolt za kolejne 200 zł.
Na szczęście Seagate ma tańsze rozwiązanie, czyli adapter do dysków przenośnych. Również ma złącze Thunderbolt tyle, że jedno, również akceptuje większość dysków, a kosztuje połowę mniej. «

T hunderbolt SSD
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Wojtek Pietrusiewicz

Canon 6D
Canon wkracza do „pełnoklatkowców” z Canonem 6D wyposażonym w najnowsze „bajery”, takie jak GPS i Wi-Fi.
Lustrzanki wyposażone w pełnoklatkowe matryce
„w rozsądnych” cenach pojawiły się stosunkowo niedawno. Bitwa o najlepszy model w 2013 roku będzie
toczyła się już nie tylko w oparciu o najlepszą jakość
zdjęć, ale również w oparciu o nowinki technologiczne.
Canon jest szczególnie mocny zarówno pod względem
niemalże perfekcyjnej implementacji jednej funkcji, jak
i bardzo dobrej drugiej. Zanim jednak przejdziemy do
„gadżetów”...

to zwykle bywa, trzeba się trochę przyzwyczaić do pomiaru światła – metody i zachowanie mierników różnią
się pomiędzy producentami i na początku prześwietlałem zdjęcia.

»»Przede wszystkim aparat
Nowy Canon 6D ma wszystko to, co powinna mieć półprofesjonalna lustrzanka. Moje jedyne zastrzeżenia dotyczą interfejsu użytkownika, który w każdej generacji ulega drobnym zmianom. Ta uwaga dotyczy zresztą
wszystkich producentów, którzy cały czas starają się
udoskonalić produkt, jednocześnie go psując.
Filozofia Canona z grubsza jest taka sama jak w starszych modelach, jak chociażby 5D Mark II, ale przeniesiono przełącznik On/Off pod lewe pokrętło sterujące.
Dotychczas byłem w stanie prawą ręką chwycić aparat
i go od razu włączyć, nawet jeśli lewą miałem zajętą.
Niestety, teraz nie mogę. To drobnostki dla osób, dla
których to będzie pierwszy lub jedyny aparat – przyzwyczają się. Ale co mają powiedzieć fotograficy, którzy
chcą mieć 6D jako drugie body? Osobiście w takiej sytuacji wolałbym mieć dwa body, które są ze sobą kompatybilne pod względem rozmieszczenia przełączników
i guzików, a ciągłe modyfikacje przeważnie niczemu dobremu nie służą.
Patrząc jednak na zdjęcia, które produkuje 6D, nie
mam w zasadzie żadnych zastrzeżeń. Nowa matryca wyposażona w dwadzieścia megapikseli robi szokująco dobre zdjęcia – spodziewałem się gorszych wyników. Jak

100% crop w ISO 12800
Niestety, jako że aparat miałem w rękach dosyć krótko i na dodatek w okresie świątecznym, to nie miałem
czasu zaliczyć tylu plenerów, ile chciałem. Podła pogoda i światło jednak pozwoliły mi zwrócić uwagę na
jedną istotną rzecz – zachowania wysokiego ISO. 6D
ma podstawowy zakres ISO od 100 do 25600 (rozszerzony od 50 do 102800). Trzymałem się wartości bazowych, ale aparat ustawiłem na tryb AutoISO, który
w końcu zachowuje się dokładnie tak jakbym się tego
spodziewał. W każdym razie nie bałem się górnej granicy 25600, a wyniki były zaskakujące. Podpowiem jedynie, że do prywatnych celów nie wahałbym się korzystać z ISO 12800 – ziarno oczywiście jest, ale jest
monochromatyczne i nie zauważyłem żadnych ostrzegawczych oznak chroma noise.
100% crop z przykładowego zdjęcia znajdziecie również tutaj: http://morid.in/canon6d12800iso.
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»»GPS
Jestem dużym fanem geotagowania zdjęć, czyli przypisywania im współrzędnych GPS miejsca, w którym
zostały zrobione. Dzisiaj to być może brzmi jak fanaberia, ale oglądając zdjęcia za kilkanaście lat, wspominając na mapie, gdzie się było, będzie to niewątpliwie
bardzo miły dodatek. Właśnie z tego powodu osobiście
na każdy plener zabieram ze sobą GPS datalogger, który wisi przy moim pasku i co sekundę zapisuje moją lokalizację. W rezultacie otrzymuję plik .log, który konwertuję na komputerze do formatu .gpx za pomocą
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prostej aplikacji i mogę przystąpić do automatycznego
przypisania lokalizacji do wykonanych tego dnia zdjęć.
Potrafi to zarówno Lightroom 4, jak i chociażby darmowy GPSPhotoLinker dla OS X. Jak zapewne zauważyliście, nie jest to najwygodniejsze na świecie rozwiązanie.

»»GPS – tryb pierwszy
Canon powyższy problem rozwiązał absolutnie wzorowo, z jedną uwagą na marginesie, której niestety nie da
się uniknąć. Otóż wbudowany moduł GPS w 6D możemy
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uruchomić w dwóch trybach. Pierwszym jest zwykłe
geotagowanie zdjęć, czyli przypisywanie im stosownych metadanych w momencie robienia zdjęcia. Należy naturalnie pamiętać, że aparat będzie potrzebował
nawet kilka minut, aby ustalić swoją pozycję – tyle niestety trwa tak zwany „zimny boot”. Jeśli nie będziemy
wyłączali aparatu i pozwalali mu usnąć to każde kolejne ustalanie naszego położenia powinno trwać już tylko kilka sekund. W praktyce GPS spisał się bez zarzutu
i wszystkie zdjęcia mają przypisane właściwe lokalizacje. Możemy jednak dodatkowo uruchomić jeszcze fajniejszy tryb pracy GPS-a...

»»GPS – tryb super
W ustawieniach znalazłem opcję uruchomienia trybu „GPS Logger”. Naturalnie włączyłem go na stałe.
Już następnego dnia odkryłem wadę tego rozwiązania
– bateria była całkowicie wyczerpana. W tym trybie aparat cały czas zapisuje swoją pozycję. Niestety, nie wiem,
z jaką częstotliwością, ale na tyle dużą, że idealnie zarejestrował całą moją podróż z Warszawy do Wrocławia.
Co więcej, odkryłem kilka błędów w mapach Google
w przebiegu autostrady A2, a na tym odcinku jechaliśmy z maksymalną dozwoloną prędkością. 6D w każdym
razie rejestruje każdy nasz krok dopóki nie wyłączymy
funkcji logowania trasy. Po zakończeniu pleneru możemy
dodatkowo, za pomocą odpowiedniej pozycji w menu
aparatu, przegrać zapamiętaną trasę na kartę ze zdjęciami. Jest zapisana w formacie .log. W tym trybie pracy,
6D również przypisuje współrzędne do zdjęć, ale zaletą
jest możliwość posiadania dodatkowego pliku, którego
po przekonwertowaniu do formatu .gpx lub .kml, możemy dodatkowo załadować sobie w Adobe Lightroom 4
i nałożyć na mapę i prześledzić całą wycieczkę. Co więcej – możemy go w przeglądarce również załadować na
Mapy Google. Cena, jaką za to się płaci, czyli znacznie
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szybszy rozładowywanie akumulatora, jest warta tego,
co otrzymujemy w zamian. Na koniec pozostaje mi tylko polecić wyposażenie się w dodatkowy komplet akumulatorów, ponieważ GPS działa nawet jeśli fizycznie
przestawimy przełącznik na Off.

»»Wi-Fi i aplikacja EOS Remote
6D posiada również moduł Wi-Fi, który również rozwiązano bez zastrzeżeń z mojej strony. Podłączenie się do
istniejącej sieci nie jest co prawda przesadnie wygodne, ze względu na konieczność ręcznego wpisywania hasła, literka po literce, za pomocą średnio
wygodnej połączenia joystika i pokrętła,
ale po uruchomieniu stosownej aplikacji
na naszym smartfonie mamy gwarantowany opad szczęki. Canon zdecydował
się udostępnić EOS Remote zarówno dla
iPhone’a, jak i telefony z Androidem, więc
użytkownik teoretycznie nie musi być
przywiązany do konkretnej marki. Niestety zabrakło wersji na iPada – mam
nadzieję, że pojawi się w przyszłości, ponieważ jest to naprawdę genialne rozwiązania, którego wszystkich zastosowań nie
jestem nawet w stanie sobie wyobrazić.
Jeśli nie mamy pod ręką sieci Wi-Fi,
to Canon zapewnia, że można bezpośrednio spiąć się z aparatem bez konieczności jej posiadania.
Po uruchomieniu aplikacji EOS Remote, na ekranie pojawia się lista
włączonych (i podłączonych do danej
sieci) aparatów. Teraz pozostaje nam
wybrać model, którym chcemy sterować, aby uruchomić interfejs do sterowania 6D.
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EOS Remote pozwala nam na bezprzewodowe przeglądanie zdjęć bezpośrednio na ekranie telefonu, co może
mieć być bardzo wygodne w podróży,
podczas przerwy. W moim przypadku po
prostu zostawiłem aparat w torbie, a żonie na ekranie telefonu pokazałem zdobycze dnia. Możemy też przegrać zdjęcia
bezpośrednio do telefonu, bez konieczności korzystania z żadnych A pple Camera Connection Kit czy innych kabli,
czytników i akcesoriów. Bezprzewodowo. Nie dość, że posiadacze smartfonów o większych pojemnościach będą mogli sobie robić
backup zdjęć, to możemy od razu je wysłać do rodziny
czy znajomych, wrzucić sample na Facebooka czy Flickr
lub nawet opublikować na Instagramie – każdy zapewne znajdzie sposób na wykorzystanie tej funkcji zgodnie ze swoimi potrzebami.
Jednak najlepszą i najbardziej zaskakującą rzeczą jest samo sterowanie aparatem. Canon nie jest pierwszym, który
stworzył takie możliwości dla użytkowników telefonów komórkowych. Sam
opisywałem podobną aplikację jeszcze w 2009 roku. Rozwiązanie Canona
jest jednak znacznie bardziej responsywne i pozwala sterować praktycznie
każdą funkcją aparatu. Możemy nawet
ustawiać ostrość dotykając odpowiedni punkt na ekranie. Zastosowania bezprzewodowego sterowania aparatem
wraz z podglądem na żywo na ekranie naszego telefonu
są bardzo szerokie – od profesjonalnego studia, w którym fotograf traktuje go jako podgląd i jednocześnie
zdalny spust, poprzez osoby, która z bezpiecznej odległości chce fotografować naturę, aż do domowej imprezy, na której chcemy poprawnie wszystkich ustawić
i zrobić im zdjęcie grupowe, na którym również się znajdziemy. Podejrzewam, że użytkownicy wyjadą również
inne ciekawe sposoby wykorzystania tej wolności od
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wizjera i kabli. Niestety, EOS Remote ma jedną ogromną wadę, która ograniczyła moje zapędy operatorskie...
Zanim jeszcze rozpakowałem 6D, wymyśliłem sobie,
że na potrzeby tej recenzji nakręcę krótki film – szczegółów nie będę teraz zdradzał, ponieważ może się to jeszcze uda kiedyś w przyszłości – ale niestety srodze się
zawiodłem. EOS Remote nie umożliwia kręcenia wideo
za swoją pomocą. Czynność tę należy wyzwalać bezpośrednio z aparatu. Szkoda.

»»Na koniec
Byłem zaskoczony implementacją GPS-a w Canonie 6D
– jest jakby stworzona idealnie pod moje potrzeby i teraz będą zmuszony z zazdrością patrzeć na właścicieli
tego aparatu, a samemu męczyć się „dyndającym” na
pasku spodni dataloggerem. Funkcja sterowania poprzez Wi-Fi nie jest już tak ambitna, ale wielu osobom
powinna pozwolić uprościć sobie workflow i być może
nawet znajdą dla niego nietypowe zastosowanie. Jednak
na koniec dnia pozostaje jedno pytanie, na które każdy będzie musiał sobie odpowiedzieć (poniższa wartość
to różnica pomiędzy Canonem 6D oraz jego najbliższym
konkurentem, na dzień 11/01/2013):
Czy warto zapłacić dodatkowe 1.200 polskich złotych
za GPS i Wi-Fi? «

Canon 6D
Producent: Canon
Model: 6D
Matryca: 20,2 MP, pełnoklatkowa
ISO: 100–25600 (rozszerzone 50–102800)
Ekran: 3”, 1.040.000 punktów
Karta pamięci: SD
Waga: 770 g (z baterią)
Wymiary: 145 x 111 x 71 mm
Wbudowany GPS i Wi-Fi
Ocena: Design – 5/6
Jakość wykonania – 5/6
Oprogramowanie – 4/6
Wydajność – 5/6
Ocena – 5/6
Wyjaśnienie oceny: Do kategorii oprogramowania włączyłem EOS
Remote, który niestety nie pozwala na sterowanie aparatem podczas
kręcenia filmów.
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Kyobo Mirasol
eReader
W dobie rosnącego wciąż rynku tabletów, wielu użytkowników zastanawia się
nad wyborem pomiędzy wiodącymi firmami: Apple, Samsung, Google oraz HP.
Sprzęt każdej z tych firm ma zarówno wiele cech wspólnych, jak i cechy charakterystyczne tylko dla danego modelu. Dzisiaj przedstawimy produkt firmy Kyobo.
Kyobo Mirasol eReader – produkt firmy Kyobo z ekranem Mirasol – to urządzenie, którego główną zaletą
jest długość życia baterii. Trzyma ona, przy włączonym
w urządzeniu Wi-Fi, ponad 2 tygodnie. Dla porównania, iPad wytrzymuje 10 godzin, Nexus 10–9 godzin na
baterii.
Rodzi się pytanie, co jest przyczyną tak długiego czasu pracy baterii? Otóż producent wykorzystał technologię, która opiera się na odbijaniu światła słonecznego
na ekranie urządzenia. Ekrany Mirasol są kompromisem między ekranami e-papierowymi a LCD, łączą cechy obu. Konstrukcja wyświetlacza polega na zbliżaniu

do siebie i oddalaniu kilku warstw tworzywa za pomocą impulsów elektrycznych, dzięki czemu wyświetlane
są kolory.
Pierwsze urządzenie Kyobo Mirasol pojawiło się na
rynku już 3 lata temu, w Korei. Niestety nie jest ono nadal dystrybuowane do krajów Europy. Jakie ma minusy? Urządzenie nie jest tabletem. To typowy czytnik e-booków, lecz z rozbudowaną infrastrukturą. Produkt
firmy Kyobo jest wyposażony w dotykowy 5,7-calowy
ekran o rozdzielczości 1024×768. System operacyjny
to A ndroid 2.3. Ma zainstalowany na pokładzie procesor 1 GHz S2 CPU. Ponadto, Kyobo Mirasol ma na wyposażeniu Wi-Fi oraz slot kart pamięci. Dodatkowa zaletą jest
dostęp do wszystkich usług
oferowanych przez e-księgarnię Kyobo, w tym 90 tys.
e-booków. Cena urządzenia
to około 300 dolarów.
Urządzenie jest ciągle
rozwijane i ze względu na
swój wyjątkowy ekran podbija kolejne rynki. Zapewne
stanie się dużą konkurencją
dla obecnych liderów rynku. Także idealnie by było,
aby firma wyprodukowała swój system operacyjny,
który wspierałby odpowiednio podzespoły urządzenia.
Zainteresowanych odsyłam
do stron producenta. «

Na iPada
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GRY i Programy
app store
»»Magazyn T3
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norbert cała

Cena: na razie 0 Euro

Największy na świecie magazyn o gadżetach T3. IMagazine jest partnerem jego polskiego wydania. Może trochę późno jak na magazyn o gadżetach, ale właśnie doczekał się on
aplikacji w AppStore. Pierwszy numer tego miesięcznika jest bezpłatny, kolejne dwa, według naszych informacji, także będą bezpłatne. Potem mają być płatne, ale tańsze niż drukowany odpowiednik. Na razie aplikacja jest dość prostą przeglądarką pliku PDF z magazynem. Numer czytam kartkując go w prawą i lewo. Na szczęście aplikacja pobiera numer
bardzo szybko i działa bardzo sprawnie. W pierwszym numerze brak dodatkowych treści
multimedialnych lub charakterystycznych tylko dla wydania iPadowego. Wiemy jednak od
źródła, że w kolejnych numerach będzie się to zmieniało. Za to w numerze pierwszym, jak
i w każdym kolejnym znajdziecie w dziale Radar kącik Applowy prowadzony przez redakcję
iMagazine.
Sprawdź w App Store

»»Trial Xtreme 3

Cena: 0,00 Euro trzy pierwsze poziomy potem 0,89 Euro

Trial to jedna z ciekawszych dyscyplin moto sportu. Wymaga nie tyle szybkości, co
precyzji. W grze Trial Xtreme 3 jest wszystkiego po trochu - aby osiągać dobre rezultaty musimy być i szybcy i precyzyjni. W grze dosiadamy trialowego motocykla
i musimy w jak najszybszym czasie pokonać trasę. Przy czym musimy pamiętać, że
za dużo odkręcona manetka gazu to bardzo często prosta droga do kraksy, a te bywają spektakularne. W grze możemy oczywiście zmieniać motocykle, kombinezony,
wszystko jednak za wirtualne dolary, które musimy wygrać bądź kupić za prawdziwe Euro. Widok na nasz motocykl mamy z boku pod lekkim kątem, wygląda to dobrze szczególnie, że grafika jest
naprawdę bardzo przyjemna dla oka. Jeśli chodzi o sterowanie, to możemy wybrać bądź wersję z akcelerometrem,
bardziej przydatną na iPhone lub przyciskami na ekranie, co lepiej się sprawdza na iPadzie.
Sprawdź w App Store

»»Call Bliss
Jest to bardzo ciekawa aplikacja, która jednocześnie jest bardzo brzydka. Call Bliss w ciekawy sposób omija (chyba) Applowe obostrzenia i dodaje nową funkcjonalność do systemowej funkcji „Nie
przeszkadzać”. Jak wiadomo jest ona w systemie dość prosta, choć funkcjonalna. Dzięki tej aplikacji
znacznie ją jednak rozbudujemy. Możemy w aplikacji tworzyć różne listy dozwolonych osób i aktywować je w dowolnej chwili, a nie tylko polegać na liście „Ulubionych”. Można też definiować listy
zależne od naszego położenia. Czyli po wejściu do domu automatycznie aktywuje się lista „dom”,
a po wejściu do pracy lista „praca”. Znalazła się też opcja całkowitej blokady wszystkich oraz lista
dopuszczająca wszystkie osoby, ale tylko z naszej książki telefonicznej. Jeśli korzystacie z „Nie przeszkadzać”, to powinniście nabyć tę aplikację. Będziecie musieli jednak zaakceptować to, że to jeden
z brzydszych programów, jakie znam.
Sprawdź w App Store

Cena 2,69 Euro
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»»nGo
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Cena: na razie 0 Euro

Jest to appka, z której najbardziej ucieszą się abonenci telewizji „n”.
Dzięki niej mogą wreszcie dostać dostęp z mobilnych urządzeń do swojej telewizji. Aplikacja i system jest w fazie rozwoju, więc skoncentrujemy się na tym, co w tej chwili jest dostępne. Aktualnie możemy oglądać po sieci, również poza domem niektóre kanały TV na żywo jak
np. TVN24, TVN turbo, TVPinfo, nSport i jeszcze kilka innych. Dodatkowo mamy dostęp do zasobów VOD telewizji „n”. Aby usługa stała się aktywna musimy naszego iPada zarejestrować w domowym dekoderze.
Za jakiś czas będzie możliwe oglądanie na żywo, w wewnętrznej sieci
(tej samej, co Turbo dekoder), pełnej oferty kanałów TV z pakietu, jaki
mamy wykupiony oraz oglądanie nagrań z naszego Turbo dekodera.
Tym, czego brakuje jest możliwość sterowania dekoderem np. zmianą kanałów. Szkoda, bo sam sprzęt, jakim jest
Turbo Dekoder umożliwia s terowanie przez Net. Aplikacja jest bezpłatna ale za samą usługę trzeba będzie płacić
od 1 marca 2013.
Sprawdź w App Store

»»TouchPal

Cena: 0,00 Euro

Jest to kolejny bardzo nietypowy program dla iOS. Jeśli macie doświadczenie z platformą Android to
możliwe, że znacie metodę wprowadzania słów z ekranowej klawiatury, zwaną jako Swype. Polega
ona na przeciąganiu, bez odrywania palca, po kolejnych literkach danego słowa. System analizuje na podstawie tego ruchu, jakie słowo chcieliśmy wpisać. Bawiłem się kiedyś Swype i dla mnie to
dość dziwne, ale są osoby, który uważają, że to świetne rozwiązanie (choć jak pokazują testy wcale
nie szybsze od klasycznego pisania). TouchPal jest stworzony dla Was, jeśli chcecie Swype przetestować na iOS. To oddzielny program posiadający klawiaturę Swype. Możecie na niej pisać w języku angielskim i kilku innych – ale bez polskiego. Jako, że jest to oddzielny program, a nie systemowa klawiatura, to napisany tekst można wysłać mailem, SMS-em, skopiować lub wrzucić do Everote.
Doskonała pozycja dla osób chcących poznać ten sposób wprowadzania słów z klawiatury dotykowej.
Sprawdź w App Store

»»Foldify

Cena 2,69 Euro

Ta aplikacja napisana przez polskich programistów jest zupełnie unikalna, ponieważ świetnie łączy świat wirtualny z rzeczywistym. W Foldify
tworzymy szablony figurek wraz z podglądem w 3D w czasie rzeczywistym. Tak stworzoną figurkę możemy potem wydrukować za pomocą AirPrint bądź wysłać mailem w PDF i wydrukować z komputera. Wydrukowany szablon musimy wyciąć, złożyć i skleić. Pewnie większość z Was robiła
to w dzieciństwie. Zabawa świetna, bo kształtom możemy nadawać własny wygląd, coś tam dorysować, domalować, zmienić kolor czy przede
wszystkim umieścić na nim różne stemple. Prawdziwy „fun” zaczyna się
jednak dopiero po wydrukowaniu. Wycinanie i sklejanie figurek to świetna kreatywna zabawa dla dzieci, ale także dla dorosłych. Jedyne, czego
brakuje to możliwości stworzenia całego kształtu od podstaw. Do zabaw możemy używać tylko pre-definiowanych
kształtów, na szczęście jest ich bardzo dużo. Jeśli zbraknie Wam inwencji, to zawsze możecie wybrać już stworzony
przez kogoś kształt, bowiem każdy może swoje dzieła umieścić w serwisie online.
Sprawdź w App Store
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Michał Zieliński

»»SleepNoMore

»»ReadKit

Znacie to uczucie, gdy odchodzicie na chwilę od komputera i po powrocie musicie znowu wpisywać hasło, bo ten zasnął z nudów?
Chyba każdy je zna. Jest kilka lekarstw na tę dolegliwość. Możemy zmieniać co chwila ustawienia usypiania w preferencjach bądź korzystać z terminala. Poza
tym, że obie opcje działają wyśmienicie, to mają jeden,
wspólny problem – komu by się chciało tyle robić?! Jest
prostsze rozwiązanie – Sleep No More. Malutki programik zagnieżdża się w Menu Barze i świetnie sprawdza
się w swojej roli. Pozwala bowiem za pomocą specjalnej skali, wybrać czas, podczas którego komputer ma
nie spać. Możemy spokojnie zostawić np. film w obróbce i nie bać się, że gdy wrócimy będzie czekał na nas
ekran logowania. A to wszystko za darmo.
Cena: za darmo

Wiele osób korzysta z kilku
serwisów do „czytania później”. Ich wybór ogranicza się
do trzech muszkieterów tego
rynku: Pocket, Readability i Instapaper. Każdy z nich oferuje różne funkcje, dlatego widzę sens korzystania z każdego z tych serwisów. Tym także kierowali się twórcy
aplikacji ReadKit. Jest ona klientem każdej z tych trzech
usług jednocześnie. Jaki ma to sens? Duży. Moim zdaniem, gdy czytamy coś, co jest odłożone na później, na
komputerze, to często chcemy zrobić porządek w swojej bibliotece. Widząc wszystko naraz, łatwiej jest zachować ład. ReadKit jest do tego bardzo ładnym programem (przypomina Reedera, jak wiele pozycji w Mac App
Store), oferuje podział na artykuły, zdjęcia czy wideo.
Warto go sprawdzić, ponieważ kosztuje tylko 1,79 Euro.
Cena: 1,79 Euro

https://itunes.apple.com%2Fpl%2Fapp%2Fsleep-no-more%2Fid5788781
61%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003

http://bit.ly/UeJhH9

»»CopyLess
»»MountainTweaks
Ostatnimi czasy, Apple lubi wprowadzać do swoich produktów
zmiany bardzo drastyczne. Dzięki nim komputery stają się bardziej przyjazne dla użytkownika. Naturalne przewijanie, poukrywane niepotrzebne katalogi czy skórzane
okna mogą przypaść do gustu wielu użytkownikom.
Całe szczęście, dla reszty, można je łatwo wyłączyć korzystając z prostej aplikacji o nazwie MountainTweaks.
Pozwala ona wyłączyć wiele nowości wprowadzonych
zarówno w Lionie, jak i w Mountain Lionie, a także odblokować kilka ukrytych funkcji w starszych systemach.
Warto rzucić okiem na tę pozycję, jeżeli coś Was irytuje w OS X.
Cena: za darmo

Schowek to chyba najmniej doceniana funkcja w komputerach czy telefonach. Domyślnie, jest też wszędzie
bardzo ograniczona. Czy nie byłoby
świetnie móc skopiować jakiś tekst,
potem obrazek, a potem znowu jakiś tekst i wklejać je w różnej kolejności w różnych miejscach? Byłoby i jest to możliwe
dzięki CopyLess. Program pozwala na podgląd naszego
schowka – tego, co w nim się znajduje, tego, co w nim
było i możliwość żonglowania poszczególnymi zawartościami. Również możemy przerobić skopiowany tekst
na czysty tekst, a także sprawdzić kiedy owa kopia powstała. Jest to aplikacja, w której można zakochać się
od pierwszego kopiowania. Warto sprawdzić jej funkcje
w darmowej wersji Lite.
Cena: 5,99 Euro

http://bit.ly/OH1jee

http://bit.ly/VVjrJB
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Maciej Skrzypczak

iStat Menus
– statystyki
nie tylko dla geeków
Liczby, wykresy, dane – wydawać by się mogło, że to nudne informacje, interesujące tylko jakichś świrów łażących ciągle w białych kitlach, ewentualnie komputerowych geeków, dla których zmiana wartości napięcia na procesorze nie
w tę stronę, którą trzeba wywołuje palpitację serca. Wierzcie jednak lub nie,
ale liczby potrafią się czasem przydać. I nie mówię tu o sprawdzeniu, czy kasjerka wydała nam odpowiednią resztę z zakupów.
Statystyki i inne dane mogą się nam przydać na
co dzień, podczas korzystania z komputerów
bądź innych urządzeń. W tym celu stworzona
została właśnie aplikacja iStat Menus, która
niedawno doczekała się już czwartej wersji.
Aplikacja od australijskiej firmy Bjango rezyduje w pasku menu. To, co się tam znajdzie
zależy tylko i wyłącznie od nas. A pola do manewru mamy bardzo dużo. Okno iStat Menus, jednocześnie będące panelem konfiguracyjnym, podzielone
jest na dwie kolumny – mniejszą z głównymi kategoriami oraz większą, gdzie możemy modyfikować poszczególne opcje. Kategorii, łącznie z ogólną jest dziewięć.
Pierwsza z nich – General – pozwala po prostu na
zdefiniowanie używanych kolorów i częstotliwości odświeżania danych. W następnych
natomiast ustawiamy już sam
wygląd na pasku menu. I tak
na przykład CPU & GPU, czyli w kategorii dotyczącej procesora głównego, jak i graficznego
możemy ustawić, czy wyświetlane w menubarze informacje
będą w postaci słupka, wykresów lub procentów. Dla innych
kategorii, gdzie wyświetlić moż-

na więcej informacji, jak np. Sensors, czyli
wszelkiej maści czujniki, wybieramy, które
z nich mają być pokazane na pasku. W przypadku Battery mamy możliwość ustawienia
wyświetlania różnych informacji na temat
stanu baterii w zależności od jej stanu – gdy
jest w pełni naładowana, gdy się rozładowuje
oraz gdy jest ładowana. Podobnie można ustawić
resztę kategorii – Memory, Disks, Network, Time, których nazwy same wskazują swoje przeznaczenie.
Informacje na pasku menu to nie wszystko. To
w z asadzie wierzchołek góry lodowej. Wystarczy bowiem, że klikniemy któryś z wykresów bądź statystyk,
a zostanie rozwinięte menu, w którym znajdziemy jeszcze więcej informacji. A są one
bardzo ciekawe. Przede wszystkim wszechobecne są wykresy przedstawiające na bieżąco
pracę naszego komputera. Po
najechaniu na takowy będziemy mogli podejrzeć kilka innych
prezentujących wykonywaną
czynność w dłuższych odstępach c zasowych – od godzin aż
do roku. Natomiast w przypadku statystyk związanych z pracą procesora lub sieci mamy
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możliwość podejrzeć najbardziej „procesorochłonne”
bądź obciążające transfer aplikacje. Dzięki temu w prosty sposób odnajdziemy winowajcę w sytuacjach, gdy
nasz komputer zwolni. Ciekawie sprawa przedstawia
się również jeśli chodzi o kategorię czujników, a konkretnie tych monitorujących wszelkie znajdujące się
w naszej maszynie wiatraki. Udostępniono tam możliwość zdefiniowania własnych prędkości dla wiatraków,
co może być szczególnie pomocne w sytuacjach, kiedy
planujemy wykonywać prace mocno obciążające Maka.
Na przykład przyspieszając zawczasu wiatraczek odpowiedzialny za chłodzenie procesora zapewnimy przez
dłuższy czas jego niższą temperaturę, a co za tym idzie
zmniejszymy ryzyko spowolnienia komputera w sytuacjach bliskich przegrzania.
Jak pewnie jednak zauważyliście kategorii do ustawienia jest sporo. Natomiast miejsca na pasku menu
nie zawsze wystarczająco, szczególnie na mniejszych
ekranach. Do takich sytuacji stworzona została ostatnia kategoria – Combined, w której zawrzeć możemy
dowolną ilość powyższych kategorii. Dostęp do nich będziemy mieli po prostu po kliknięciu myszką na tą ustawioną „najwyżej”.
Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę
w związku z iStat Menus, jest dbałość o szczegóły pod
względem wyglądu. Firma Bjango słynie zresztą z tego,

iStat Menus
Ocena (iStat Menus): 6/6
Ocena (iStat iOS): 5/6
Pobieranie: iStat Menus
Pobieranie: iStat iOS
Cena (iStat Menus): 16 dolarów (upgrade od 9 $)
Cena (iStat iOS): 4,49 Euro
Twórcy: Bjango
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że każdy ich produkt zasługuje na miano „pixel perfect”. Może nie widać tego na pierwszy
rzut oka, a szczególnie spoglądając na dane
wyświetlane na menubarze. Wystarczy jednak przejść do menu, do aplikacji konfiguracyjnej, a naszym oczom ukaże się doskonałe
wyważenie wyglądu z funkcjonalnością. Albo
zwróćmy uwagę na ikonę tej aplikacji. W swojej najwyższej rozdzielczości (1024 x 1024 px)
pokazuje w całej okazałości swoje piękno
– np. na wyświetlaczu zegara widać segmenty
maleńkich diod. A ramka ikony? Żywcem wycięta z kawałka aluminium, takiego, jakiego
używa się do MacBooków unibody. Tak wiem,
zaraz mnie pewnie zaczniecie wyzywać od „pikselofilów”
zachwycającego się „piksel porno”, ale cóż jako grafik
komputerowy jest to takie moje „zboczenie”.;)

»»iStat w wersji iOS
Jeśli jednak doszlibyście do wniosku, że nie chcecie
z aśmiecać swojego paska menu, a chcielibyście mieć
dostęp do powyższych statystyk, to nic straconego.
Bjango bowiem przygotowało aplikację iStat również
na iUrządzenia. Aby mogła sczytać dane z naszego
Maka w ystarczy, że zainstalujemy na nim małą aplikację działającą w tle. Nasz iPad lub iPhone stanie się
wtedy urządzeniem pomiarowym zawierającym najważniejsze informacje o tym, co dzieje się z naszym komputerem. W przypadku aplikacji mobilnej nie mamy
już jednak tak dużej swobody w konfigurowaniu tego,
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co ma być monitorowane. Choć włączanie i wyłączanie w yświetlania poszczególnych kategorii w zupełności wystarcza.
Dodatkowym atutem iStat dla iOS jest na przykład
możliwość zabrania iUrządzenia ze sobą do drugiego pokoju, gdzie będziemy mogli oddać się innym zajęciom
przy jednoczesnym monitorowaniu tego, czy plik, który ściągamy już się pobrał. Bo przecież zobaczymy to
po zwolnionym transferze.
iStat w wersji mobilnej opłaca się również zakupić,
jeśli w ogóle nie planujemy monitorować naszego Maka.
Dodatkową opcją tej aplikacji jest możliwość „badania”
naszego iUrządzenia. Dzięki niej dowiemy się, w ciągu
jakiego czasu bateria wyładuje się podczas korzystania
z Internetu (zarówno po Wi-Fi, jak i 3G), oglądania filmów, czy słuchania muzyki; ile miejsca na dysku jeszcze
nam pozostało; jak wygląda zużycie pamięci, czy wreszcie aktualne transfery.
A czy muszę jeszcze wspomnieć o niesamowicie
schludnym, nie przytłaczającym wyglądzie? Parę akapitów wcześniej już o tym pisałem, dlatego tym razem
Wam już tego oszczędzę.;)
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Zarówno więc iStat Menus, jak i iStat w wersji dla iOS
stanowią doskonałe źródło informacji o naszych komputerach i iUrządzeniach. Doskonale sprawują się osobno, ale też i razem wzajemnie się uzupełniając. Do tego
okraszone są przepięknym interfejsem.
Jeśli więc chcesz wiedzieć, co dzieje się z Twoim Makiem, iPhonem lub iPadem, te aplikacje są zdecydowanie godne polecenia. «

CAŁA • DURASIEWICZ • PIOTROWSKI • ŁADA • SKRZYPCZAK • MŁYNARSKI • OCHENDOWSKA • PIETRUSIEWICZ

» 2013 nr 1 » PROGRAMY » I Ty możesz być bohaterem w swoim domu 64

Maciej Skrzypczak

I Ty możesz być
bohaterem
w swoim domu
Remont. Nierzadko wiąże się z ogromnym bałaganem,
który trzeba „ogarnąć”, pyłem, który trzeba sprzątnąć i innymi, mało przyjemnymi rzeczami. Wysiłek taki
przynosi jednak satysfakcję po skończeniu, gdy widzimy
nowy wystrój łazienki, zakupione meble do salonu, itp,
itd. W wykonaniu remontu (albo po prostu w zakupieniu nowych rzeczy do mieszkania), pomóc może nowa,
polska aplikacja – Leroy Merlin.
Po uruchomieniu, aplikacja wita nas menu przedstawionym w postaci czterech kart – Promocje, Dopasuj
do…, Znajdź sklep oraz Ulubione. Osobiście bardzo lubię niestandardowe metody obsługi aplikacji i tak jest
również tym razem – ładnie i prosto.
Pierwsza z kart to swoistego rodzaju gazetka z aktualną ofertą ze sklepu. Znajdziemy tam produkty uporządkowane w pięć głównych kategorii: Budowa, Dekoracja, Ogród, Projekt i Technika. Każda z tych kategorii
ma swoje podkategorie, dzięki czemu powinniśmy w łatwy sposób znaleźć interesujące nas produkty. Jeśli nie
chcemy się natomiast przekopywać się przez cały katalog, zawsze możemy skorzystać z wyszukiwarki.
Oczywiście, na wyszukaniu samych produktów się nie
kończy. Możemy podejrzeć
ich cenę, jak również dane
techniczne. Natomiast po odwróceniu iPhone’a do pozycji horyzontalnej zostaniemy
przełączeni do widoku karty prezentującej sam produkt
w powiększeniu z jego nazwą,
ceną oraz możliwością dodania go do ulubionych produk-

tów (dzięki czemu będziemy mieli przyspieszony
dostęp do niego właśnie
z karty Ulubione).
Najciekawsza – moim
zdaniem – karta to Dopasuj do…. Znajdziemy tam część produktów, które będziemy mogli wpasować w zaplanowane miejsce „na
żywo”. Działa to na tej zasadzie, że uruchamiana jest
kamera w iPhone’ie, a na środku pojawia się produkt,
który możemy odwrócić, przybliżyć i oddalić, aby dopasować go do rzeczywistego obrazu. Myślę, że taka
opcja bardzo pomoże w doborze właściwych produktów do mieszkania.
Kiedy zdecydujemy się na zakup wybranych przedmiotów, mamy możliwość wybrania najbliższego sklepu, po czym ukaże się nam jego mapa z zaznaczonymi
miejscami, gdzie znajdziemy nasze produkty. To zdecydowanie powinno ułatwić, jak również przyspieszyć,
zakupy. Dodatkowo, w karcie Znajdź sklep możemy po
prostu podejrzeć same plany sklepów.
Czy zostaniesz więc bohaterem w swoim domu? Aplikacja Leroy Merlin Ci w tym pomoże. «
Leroy Merlin w iTunes
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PopClip
– recenzja
Ułatw sobie pracę z tekstem.
Zapewne nie raz obserwowałeś, jak prawdziwy geek radzi sobie z obsługą komputera, nie odrywając rąk od klawiatury. Pomimo tego, na ekranie działo się to wszystko,
do czego normalnie używamy myszki. Zakładam, że słyszałeś zasadę, że nauczenie się skrótów klawiszowych
pozwala na przyspieszenie pracy, ale być może nie zaprzątałeś sobie tym głowy.
Osobiście uważam, że nie ma nic złego w pracy przy
użyciu myszki lub trackpada. W przypadku osób, przyzwyczajonych do tej metody sterowania, przełamanie nawyku odrywania rąk od klawiatury może bardziej spowolnić pracę, niż ją usprawnić. I myślę sobie,
że chociaż głównie dla takich osób została stworzona aplikacja Pop Clip, to widzę w niej zastosowanie dla
każdego.
Działanie tej aplikacji jest bardzo proste – za każdym
razem, kiedy zaznaczysz tekst, na ekranie pojawia się
okno łudząco podobne do tego, które zna każdy użytkownik iPhone’a lub iPada, pozwalające na wykonanie
operacji na zaznaczonym fragmencie.
Na pierwszy rzut oka aplikacja przypomina replikację systemowego menu, dającego dostęp do funkcji typu kopiuj, wytnij, wklej czy znajdź w słowniku,
dlatego na początku nie wzbudziło to mojego zainteresowania – przecież do tego używam skrótów klawiszowych. Jednak, po głębszej analizie, zmieniłem swoje zdanie.
Jej piękno leży w prostocie – wystarczy zaznaczyć tekst, aby naszym oczom ukazały się dostępne
opcje:

• Powielenie opcji systemowych: wytnij, kopiuj oraz
wklej,
• frazy za pomocą wcześniej zdefiniowanej
wyszukiwarki,
• Otworzenie adresu strony www w nowej zakładce
przeglądarki,
• Stworzenie nowej wiadomości e-mail przy wykorzystaniu zaznaczonego
adresu,
• Otworzenie wskazanego
katalogu w Finderze,
• Słownik oraz sprawdzenie pisowni – w przypadku sprawdzania pisowni
należy w opcjach aplikacji
wskazać język polski.
W powyższej liście nie byłoby nic imponującego, gdyby nie
możliwość dodawania rozszerzeń, które zwiększają funkcjonalność PopClip’a. W tym momencie, na stronie producenta
istnieje możliwość pobrania
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k ilkudziesięciu rozszerzeń, z których według mnie najciekawsze to:
• Wklejanie tekstu z zachowaniem stylu bieżącego
dokumentu lub usunięcie s tylu – doceni to każdy,
kto na co dzień pracuje nad tekstem,
• Dodawanie zaznaczonego fragmentu do tekstu,
który już się znajduje w schowku,
• Otworzenie tłumacza Google i wklejenie zaznaczonego tekstu do tłumaczenia,
• Możliwość wyszukiwania zaznaczonego fragmentu
w wielu serwisach, m. in. w Wikipedii, Google Maps
czy YouTube,
• Możliwość zmiany tekstu z formatu Markdown
na HTML – tę funkcję doceni każdy fan plików
tekstowych,
• Tworzenie notatek z zaznaczonego tekstu w wielu
aplikacjach, między innymi w systemowe Notatki,
Evernote czy Stickies,
• Możliwość dodania zadania do popularnych aplikacji do zarządzania czasem, między innymi systemowe Przypomnienia, OmniFocus, Things czy
TaskPaper,
• Wysyłanie Tweetów przy użyciu Twitterrific lub
Twittera,
• Rozszerzone operacje na adresach stron www,
t akie jak wskazanie przeglądarki, w której ma być
otwarty link, bądź też wysłanie go do serwisów
Pocket, Instapaper czy Readability.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Dzięki powyższym funkcjom PopClip pokazuje, że
z niepozornej aplikacji może stać się prawdziwym kombajnem, przyspieszającym i ułatwiającym naszą pracę.
Jestem pewien, że dzięki dodatkowym rozszerzeniom,
każdy znajdzie zastosowanie dla tej aplikacji w swoim
workflow.
Warto też wspomnieć o tym, że ustawienia aplikacji
pozwalają na wyłączenie PopClip.
Ze swojej strony mogę napisać, że samo rozszerzenie
dające możliwość wklejenia tekstu używając stylu zdefiniowanego w bieżącym dokumencie powoduje, że jest
to aplikacja, która z pewnością zagości u mnie na dłużej.
Warto też wspomnieć, że wszystkie funkcje aplikacji
mogą być wyzwalane za pomocą AppleScript, czy takich
aplikacji jak LaunchBar czy Alfred. «

PopClip
Developer: Pilot Moon
link App Store: https://itunes.apple.com/pl/app/popclip/
id445189367?mt=12
Cena: w styczniu 1,79 €
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Wojciech Rajpert

Branża elektronicznej rozrywki, na przestrzeni lat, dostarczyła wiele produkcji,
które wspomina się latami i które przeszły do panteonu gier wideo. Na przestrzeni lat nauczyliśmy się również, że raz na jakiś czas trafia się perełka, której
nie sposób zaszufladkować z innymi. Czasami trafia się dzieło sztuki. Tak właśnie przytrafiło się The Walking Dead.
Uniwersum Roberta Kirkmana opiera się o relacje
międzyludzkie w świecie opanowanym przez Szwędaczy. To zombie, którzy przeobrazili się ze zmarłych. W fantastyczny sposób przedstawione są relacje między bohaterami. Odbiorca zastanawia się,
jaka jest wartość jednostki, gdy w grę wchodzi dobro grupy. Do czego zdolny jest posunąć się człowiek, by przetrwać? To brutalny świat, w którym nie
ma miejsca na ludzkie słabości, a najmniejszy błąd
może kosztować życie.
W grze bardzo ważna jest fabuła i odbiór emocjonalny przez gracza/widza. Nie bez powodu użyłem
słowa “widz”, ale to wyjaśnię później. Przed rozpoczęciem grania, ważne jest też, żeby nie natknąć
się na fabularny spoiler, więc już teraz oświadczam

wam, że poniższy tekst możecie czytać spokojnie.
Jedyne co zdradzę, to delikatny zarys głównego bohatera - to co od początku było wiadome z zapowiedzi producenta.
Głównym bohaterem jest Lee, skazaniec, którego
poznajemy w drodze do więzienia. Za co został skazany? To należy odkryć samemu. Jednym z mocniejszych atutów gry jest fakt, że niemalże każda z postaci ma ciekawą historię, której odkrywanie jest
prawdziwą przyjemnością. W chwili, gdy piszę ten
tekst, w App Storze trwa promocja na pierwszy odcinek za darmo, więc jest okazja, by spróbować tego
tytułu. Jeżeli to zrobiliście, to poznaliście Clementine. To postać wyjątkowa, z którą nie sposób się nie
związać, a do tego została okrzyknięta przez serwis
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GameTrailers najlepszą kreacją dziecięcą w dziejach
branży. Coś w tym jest, bo to postać wyjątkowa pod
wieloma względami. Szczególnie docenią ją osoby,
które mają własne dzieci. Relacje Lee i Clementine odgrywają pierwsze skrzypce. Poza nimi jednak
poznamy paletę postaci różnych, które są przekrojem przez dzisiejsze społeczeństwo. Obsada postaci jest bardzo mocną stroną dzieła Telltale Games.
Komiksowa stylistyka gry (oprawa oparta o cellshading) doskonale się sprawdza i na pewno zadowoli fanów komiksu. I mimo, iż gra nie jest kolosem graficznym, to warto pamiętać o tym, że port,
który recenzuję, jest wiernie przeniesiony z konsol
i mamy do czynienia z dokładnie tą samą produkcją co na PC/Mac, PS3 czy X360. Różnice są naprawdę niewielkie i sprowadzają się do znacznego zredukowania god-rayów (najprościej mówiąc “promieni
światła”) w niektórych lokacjach i kilku szczegółów
otoczenia. Jeżeli chodzi o płynność, to nie musicie
się martwić, jeżeli posiadacie urządzenie od iPhone
4 wzwyż. Reszta może borykać się ze sporymi spadkami animacji, choć i te zdarzają się również pomimo nowszego sprzętu. Poza tym, oczywistą różnicą
w stosunku do wersji konsolowych jest sterowanie,
które wykonano świetnie. Powiedziałbym, że jest
wygodniejsze, niż na konsolach. Chodzimy dotykając
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lewej strony ekranu, lecz czułość jest dostosowana
na tyle dobrze, że steruje się wygodnie, szczególnie
na iPadzie. Do tego wszystkie elementy otoczenia,
z którymi możemy wejść w interakcję, oznaczone
są białą kropką, gdy się do nich zbliżymy. Pozostaje tylko proste tapnięcie. W trakcie wartkiej akcji
trzeba wykonać QTE (quick-time event). Polegają
one głównie na szybkich tapnięciach i przejechaniu
palcem po ekranie w odpowiednim kierunku. Zaznaczyć trzeba, że elementy, gdzie trzeba popisać się
refleksem, przychodzą z zaskoczenia.
No właśnie. Tak naprawdę to trudno The Walking Dead przypisać gatunek. W zasadzie, gra przypomina przygodówkę, gdy przechodzi do widoku
z trzeciej osoby, lecz po chwili, świat widzimy z oczu
Lee, a akcja przeradza się w kinowe widowisko.
To w rzeczywistości coś pomiędzy grą, a serialem.
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 oświadczenie, któremu najbliżej do Heavy Rain.
D
Gra pompuje w nas emocje, co chwila zaskakując.
Na przestrzeni 5 odcinków kreujemy historię i mamy
wpływ na to, kto przeżyje, a kto nie, lecz wszyst-

70

ko sprowadza się do ustalonego jednego zakończenia sezonu. Wada? Niektórzy tak sądzą, lecz gdy powstanie 2 sezon, a został on zapowiedziany, twórcy
sprawnie będą mogli poprowadzić fabułę. A kończy
się tak, że wzruszą się nawet najtwardsi.
Gra podzielona jest na 5 odcinków, na zasadzie
serialu. Każdy zaczyna się przypomnieniem wydarzeń z poprzedniego odcinka, a kończy cliffhangerem. Przeciętnie, każdy z nich to ok. 2-3 godziny zabawy, poza ostatnim odcinkiem, który starczy na
półtorej godziny maksimum. Całość powinna wystarczyć jednak na 10-12 godzin.
The Walking Dead to pozycja unikatowa. Łączy
w zasadzie kilka gatunków, opowiada ciężką historię, wachlując przy tym emocjami. Gra warta swojej ceny i godna polecenia, by przeżyć ją na iPadzie
bądź iPhone’ie, bo wersja na iOS została przygotowana w sposób bardzo staranny. Perła. «

The Walking Dead: The Game
Cena: 4,49 € iPhone/iPad
Plusy: 	+ fabuła
+ immersja
+ cała reszta
Minusy: – brak save w iCloud
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Wojciech Rajpert

GTA Vice City:
10th Anniversary
Edition
Lata 80. Jadę kabrioletem. W radiu leci „Self Control” Laury Branigan. Tak między innymi zapamiętałem Vice City, najlepszą – w moim prywatnym rankingu
– odsłonę GTA. Teraz doczekaliśmy się odświeżonej wersji HD z okazji 10. rocznicy od premiery. Cóż, the King is back, baby!
Ekscytację z okazji premiery Vice City pamiętam jakby
to było wczoraj. Po GTA III był to absolutny must have.
Dużo oczekiwałem od tej gry i łezka się w oku kręci, gdy
przypomnę sobie, że było to 10 lat temu. To jeden z tych

tytułów, który ukształtował mnie jako gracza. Po 10 latach wracam do Vice City i wracają też wspomnienia!
Myślę, że każdy, kto choć trochę interesuje się grami,
słyszał o GTA Vice City. Dzisiaj to tytuł już legendarny.
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Niestety bywa tak, że odświeżanie nawet największych
marek może nie wypalić. Na szczęście jednak nie tym
razem. Rockstar wyciągnął wnioski z błędów przy konwersji GTA III na iOS i poprawił to, co poprzednio nie
zagrało.

»»I mają palce!!!
10th Anniversary Edition to dostosowana do standardu HD grafika, poprawione tekstury, poprawione cutscenki, przebudowany model jazdy i sterowanie dotykowe. Grafikę można śmiało odnotować na plus, bo Vice
City wygląda bardzo dobrze. Tekstury są dobrej jakości,
modele postaci wygładzone, a w cutscenkach postaci
mają palce! Brzmi to dość dziwnie, ale pewnie pamiętacie, jak w erze PS2, dłonie postaci w grach Rockstara to
były kwadratowe bryły. Teraz jest inaczej. Na szczęście.

»»Spadki są i tyle
Z dziennikarskiego obowiązku muszę wspomnieć o jednej fatalnej sprawie. O dropach animacji. Spadki zdarzają

się dość często podczas jazdy samochodem bądź strzelaniny i nie ma znaczenia, na czym gracie. Spadki są i tyle.
Liczę w tej kwestii na update, choć R* nie słynie z częstych aktualizacji. Natomiast tak jak GTA III się tego nigdy nie doczekało, tak w Vice City jest możliwość zapisu stanu gry na iCloud. Nareszcie!

»»A jeżeli o prowadzeniu fur mowa…
Warto odnotować poprawione sterowanie względem
GTA III. Nie jest ono już tak męczące, a do wycelowania wystarczy tapnąć na przeciwnika. Tak jak wcześniej,
możemy dostosować do własnych preferencji zarówno
położenie przycisków, jak i samo sterowanie samochodem. Do wyboru mamy strzałki bądź analog. A jeżeli
o prowadzeniu fur mowa, to jeździ się lepiej niż w pierwowzorze. Zawieszenie aut wydaje się bardziej miękkie
i łatwiej wchodzi się w zakręty.
***
10th Anniversary Edition to udana reedycja HD klasyku gier. Dla fanów serii to gra, którą muszą posiadać w swoich bibliotekach iTunes. Dla tych, którzy nigdy nie zagrali, doskonała okazja, by się z tym tytułem
zapoznać. «
GTA Vice City: 10th Anniversary Edition



Cena: 4,49 Euro iPhone/iPad
Plusy:	+ grafika
+ gameplay
+ save w iCloud
Minusy:	– dropy animacji
– czasami animacja postaci

.

oraz w Pinova, MacLife i Allegro
.
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Tips & Tricks
Maciej Skrzypczak

»»Ukrywamy niechciane zakupy

W ostatnim okresie, mogliśmy cieszyć się ogromem
aplikacji w korzystnych promocjach. Niejeden pewnie
nieźle uszczuplił „zapasy” na swojej karcie kredytowej.
Ale minęło parę dni, przychodzi otrzeźwienie i może
się okazać, że częścią tych aplikacji w ogóle nie jesteśmy zainteresowani (pół biedy, jeśli były one darmowe).
Oczywiście, w takiej sytuacji zabieramy się za porządki
i po prostu usuwamy je ze swoich iUrządzeń. Po wykonaniu tej operacji, warto jednak zadbać jeszcze o uprzątnięcie tych pozycji z zakładki Purchased. Wspomniana
zakładka przydaje się szczególnie w sytuacjach, gdy zakupiona przez nas aplikacja została usunięta z App Store.
Jedynym miejscem, gdzie możemy ją odnaleźć, będzie
właśnie Purchased.
Sama operacja ukrywania niechcianych zakupów jest
banalnie prosta, aczkolwiek żmudna, gdyż można ukrywać tylko pojedyncze aplikacje. Jak więc to zrobić?
W tym celu uruchamiamy iTunes, przechodzimy na
stronę główną iTunes Store i klikamy link Purchased,
w sekcji Quick Links.

Zostaniemy przeniesieni do miejsca, w którym pokazane są wszystkie nasze dotychczasowe zakupy – muzyka, książki i aplikacje.

Aby pozbyć się niechcianych zakupów, np. aplikacji, przechodzimy do odpowiedniej zakładki i usuwamy
żądane pozycje najeżdżając na nie i klikając mały znaczek x, który pojawi się w lewym górnym rogu. W ten

sposób operację powtarzamy dla wszystkich zakupów,
które chcemy ukryć.
Przywracanie ukrytych zakupów
Załóżmy, że usunęliśmy z listy zakupionych aplikacji akurat tę, która jednak nam się przyda. W jaki sposób ją przywrócić?
Zaczynamy znów od przejścia do głównej strony iTunes Store i w sekcji Quick Links wybieramy Account.

Po zalogowaniu się, zostaniemy przeniesieni na stronę z ustawieniami naszego konta. W chwili obecnej in-
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teresować nas będzie dział iTunes in the Cloud, gdzie
znajdują się Hidden Purchases. Klikamy w link View Hidden Purchases.
Na tej stronie wystarczy, że przejdziemy do widoku aplikacji, odszukamy właściwą i wciśniemy przycisk
Unhide znajdujący się obok.

tomatycznie, zmniejszyć i skompresować zdjęcie w celu
jego wysłania.

»»Błyskawiczne wyświetlanie pojedynczego kalendarza

»»Wysyłanie skompresowanych zdjęć
przez Mail.app
Czy wiecie, że chcąc przesłać mailem zdjęcie do podglądu, nie musimy go ręcznie kompresować? Może za nas
to zrobić aplikacja Mail.app.

Korzystanie z wielu kalendarzy, w których jest sporo
wydarzeń, może w chwili poszukiwania jednego z nich,
przysporzyć zawrotu głowy. W takiej sytuacji przydałoby się po prostu wyłączyć wszystkie niepotrzebne plany zajęć.
Na szczęście, systemowy Kalendarz nam to umożliwia. Wystarczy, że w kolumnie z listą kalendarzy klikniemy z wciśniętymi klawiszami ⌥ ⌘ ten, który ma zostać,
by pozostałe zostały natychmiastowo ukryte.

Aby z powrotem przywrócić widok wszystkich kalendarzy, musimy kliknąć któryś z ukrytych planów, ale tym
razem z wciśniętym tylko klawiszem ⌘.

Wystarczy, że gdy wciągniemy do wiadomości jakieś
zdjęcie, to pokaże się dodatkowe menu – Wielkość obrazka. Za jego pomocą możemy w szybki sposób, au-
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Jan Urbanowicz

Jeśli jesteście fanami „Władcy Pierścieni”, to nie możecie przegapić tego filmu.
Do kin powróciło Śródziemie wraz z pewnym Niziołkiem. Ekranizacja „Hobbita”
to coś, co warto zobaczyć.

Hobbit

Witajcie w 2013 roku! Pod względem filmowym szykuje się naprawdę ciekawy. Zanim jednak w pełni skupimy się na nowościach, które nam przyniesie, przyjrzyjmy się temu, co w ostatnich swoich dniach podarował
nam jeszcze stary, 2012 rok. Ponad 10 lat temu, gdy na
ekrany kin wchodziła pierwsza część trylogii „Władca
Pierścieni” na podstawie powieści J.R.R. Tolkiena, cały
filmowy świat się zatrzymał. Bowiem Peter Jackson
postanowił zekranizować największą powieść fantasy,
w dodatku z rozmachem, na jaki jeszcze nikt nigdy się
nie zdecydował. Ku zadowoleniu fanów oraz zwykłych
widzów, wszystko się udało. Twórcy nie zawiedli. Dlatego też w 2003 roku, kiedy z ekranów schodziła ostatnia
część „Powrót Króla”, można było odczuć smutek, że to

już koniec przygód w Śródziemiu. Oczywiście, nadal pozostawała książka, a filmy wychodziły w rozmaitych wydaniach, również rozszerzonych i nie dawały nam o sobie zapomnieć. Jednak chyba większość chciała czegoś
naprawdę nowego. Dlatego, gdy w końcu zapadła decyzja, że powstanie ekranizacja innej książki Tolkiena,
oczekiwanie znów się rozpoczęło.

»»Prequel
„Hobbit”, to w porównaniu z „Władcą Pierścieni”, nie tyle
książka, co książeczka. Kilka razy mniejsza pod względem objętościowym, napisana innym językiem, gdyż

» 2013 nr 1 » FILM » Hobbit

kierowana zdecydowanie do młodszych czytelników.
A sama historia w niej opisana jest niejako prequelem
tej większej. Jednak słowo prequel jest lekko naciągane. Nie trudno jest się domyślić, że pod wieloma względami jest książką gorszą (ale nie złą), choć spora liczba
osób na pewno ma do niej wielki sentyment, gdyż to
od niej zaczynali swoją przygodę z ludami Śródziemia.
Dlatego, na pewno był to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów minionego roku. Na szczęście, jako jeden z niewielu, nie zawiódł.

»»Obawy
Obaw co to tego filmu było wiele. Największa to, jakim
cudem można z książki liczącej sobie 300 stron, zrobić
trzyczęściowy film? Tak – na razie do kin weszła część
pierwsza – “Hobbit: Niezwykła podróż”, a kolejno za
rok i półtora pojawią się następne dwie. Zapewne każda o czasie trwania bliskim 3 rodziny, a reżyser prawdopodobnie ma jeszcze w zanadrzu rozszerzone wersje. Z 300 stron! W przypadku „Władcy Pierścieni” było
to zrozumiałe, tutaj nieco dziwne. Jednak z drugiej stro-
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ny, więcej Śródziemia! Kolejną obawą było to, iż książka jest przeznaczona niejako dla młodszych czytelników
i bano się, że film również znajdzie swoich odbiorców
głównie w mniej wiekowych widzach. Zanim film trafił do polskich kin, przez zagraniczną prasę przewinęło się wiele recenzji i niepokojący był fakt sporej ilości
tych złych, lub co najmniej mieszanych. Filmowi zarzucano przede wszystkim odejście od pierwowzoru oraz
dłużące się momenty. Kolejny powód, który może odstraszyć przed pójściem do kina.

»»Różne wersje
Zanim jednak poszliśmy na seans, musieliśmy zdecydować się, jaką wersję filmu chcemy zobaczyć. Jaką wersję?! Jak to jaką?! Tak się złożyło, że w Polsce do wyboru było łącznie 7 – słownie: siedem! Chodzi tu jednak
o wybór tego, jak film jest wyświetlany, a nie o samą
jego zawartość. Nowością i ciekawostką jest to, że film
został nakręcony w technologii 48 klatek na sekundę i jest pierwszym filmem w tej technologii, puszczanym w kinach. Oczywiście, według panującej mody,
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seans jest w 3D. Dodatkowo, do wyboru mieliśmy jeszcze 3D w tradycyjnych 24 klatkach, IMAX, napisy, dubbing, 2D – trochę się nazbierało. Ale przynajmniej był
wybór i każdy mógł wybrać to, co go najbardziej interesuje. Niestety, nie była u nas dostępna najbardziej pożądana wersja, czyli 48 klatek 3D IMAX. Szkoda.

»»Fabuła
„Hobbit” jest opowieścią o pewnym Niziołku, Bilbo Bagginsie. Zostaje on wciągnięty w wyprawę pełną przygód; otóż, trzynastu Krasnoludów i czarodziej Gandalf,
wyruszają do Samotnej Góry w celu pokonania smoka, który tam teraz panuje. Owa góra była niegdyś królestwem krasnoludów, którym władała rodzina szefa
wyprawy, Torina Dębowej Tarczy. Postanowili oni więc
wyruszyć do swego dawnego domu, którego od wielu
lat nie widzieli i odbić go (oraz wszystkie swoje bogactwa) z rąk smoka (o ile oczywiście smok ma ręce). Bilbo
został niejako zamieszany w całą wyprawę wbrew swojej woli, choć ostatecznie to on sam zdecydował się na
tę podróż. Nie przepuszczał, że odmieni ona jego życie
raz na zawsze. Taki jest zarys i w zasadzie w ogólnym
spojrzeniu film pokrywa się z książką. Co się tyczy szczegółów, to film jest nieco ubarwiony, lecz nie przeszkadza to zupełnie w jego odbiorze.
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»»Efekt
Aby zbytnio nie przeciągać i zakończyć ten przydługi
wstęp, to czy film się udał? Bardzo. Najpierw chyba należy powiedzieć, co w nim jest najlepszego. Otóż strona wizualna jest na najwyższym możliwym poziomie.
Nie ma się tu praktycznie do czego przyczepić – piszę
„praktycznie”, bo prawda jest taka, że zawsze coś się
znajdzie i to w każdym filmie. Efekty specjalne robią
niesamowite wrażenie, momentami nawet większe, niż
w poprzedniej trylogii Peter’a Jackson’a. Widać tutaj, jak
przez te 10 lat technika poszła do przodu. Osobiście najbardziej odczułem to w scenach z Gollumem, który wyglądał jeszcze prawdziwiej niż poprzednio.
Zdjęcia i krajobrazy to czysta bajka. Na takie ujęcia
aż chce się patrzeć i nie ma się zamiaru chociaż na chwilę odwracać wzroku od ekranu. Należy tu również wrócić do efektów specjalnych oraz przywołać scenografię, ponieważ były momenty, gdy sceneria wyglądała jak
prawdziwa, choć wiedzieliśmy podświadomie, że została
ona wykreowana przez komputer. To pokazuje, jak dokładnie została wykonana praca przy tym filmie. Królestwo Krasnoludów, dom Elfów czy Shire – te miejsca
w yglądały jak prawdziwe i człowiek zaczynał się zastanawiać, gdzie one się znajdują.
Film uprzyjemnia nam wspaniała muzyka, która jak
w przypadku „Władcy Pierścieni” znakomicie oddaje klimat tego, co widzimy na ekranie. Co więcej, jest ona na
tyle dobra, że słuchać jej możemy również w zaciszu domowym, zamykając oczy i wyobrażając sobie siebie samych w świecie Śródziemia.
Na szczególną uwagę zasługuje również charakteryzacja i kostiumy postaci. Jest to absolutny majstersztyk.
Nie ma tu żadnych niedoróbek, niczego przypadkowego. Widać dbałość o każdy, nawet najmniejszy szczegół
i to procentuje naszym zaangażowaniem w to, co widzimy na ekranie. Za to również należy cenić reżysera,
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który w każdym swoim filmie kładzie na te szczegóły
ogromny nacisk. Dodatkowo, Jackson stara się zawsze
korzystać z dobrodziejstw komputerów tylko wtedy, gdy
jest to koniecznie. Stąd tak rozbudowana charakteryzacja, kostiumy, scenografia czy rozmaite techniki efektów
specjalnych, nie opierające się na komputerze.
Ogromną zaletą filmu jest również aktorstwo. Możemy tu zobaczyć kilka postaci, które znakomicie znamy z poprzedniej trylogii. Oczywiście znakomity Ian
McKellen jako Gandalf, ale również postacie epizodyczne jak Saruman, Stary Bilbo, Frodo, Galadriela czy Elrond. A co z nowymi postaciami? Wszystkie Krasnoludy są świetne, znakomicie oddają ducha tej rasy. Ale
na największą pochwałę zasługuje Martin Freeman
jako Bilbo. Od tej pory, nie wyobrażam sobie Bilba inaczej. Co prawda, w tej części nie było go może tak wiele, ale na pewno pokaże jeszcze co potrafi w częściach
następnych.

»»Wady
A co z wadami? Można ich kilka znaleźć, jednak nie są
tak duże jak się bałem, jeszcze przed seansem. Największą wadą, choć to według innych, bo ja tego tak nie postrzegam, jest to, że film sporo różni się od książki. Na
pewno ma to związek z tym, iż jak wspomniałem wcześniej, łącznie będą 3 filmy stworzone ze 300-stronicowej powieści. Dla mnie to plus. Już po seansie zacząłem odświeżać sobie książkę i muszę przyznać, że jak
już doszedłem do tego momentu, w którym kończy się
pierwsza części filmu to stało się nieoczekiwane. Otóż
stwierdziłem, że film jest znacznie ciekawszy. Rozbudowano tu kilka wątków, które w książce były ledwo zarysowane, kilka zaczerpnięto z innych dzieł czy materiałów Tolkiena, a jeszcze inne przyszły do filmu właściwie

80

znikąd. W filmie jednak, dzięki temu więcej się dzieje,
wciąga i nie pozwala się nudzić – co wiele osób mu zarzucało, jednak nie ja. Dla mnie ten film jest porównywalny z „Drużyną Pierścienia”, czyli jest idealnym wprowadzeniem do całej historii.
Wadą może być nieco inny charakter tej opowieści,
inne postaci, bardziej dziecinne i mniej poważne. Jednak taka jest też książka, więc nie można za wiele pod
tym względem zarzucać filmowi.
Moim zdaniem największą wadą jest 3D i obraz
w 48 klatkach. Nie jest to jednak efekt tragiczny, który
mógłby całkowicie zniechęcać do filmu. Mnie jedynie
nie przypadł do gustu i nie poszedłem na film w tradycyjnym 2D tylko dlatego, że byłem ciekaw nowej technologii. Dodatkowo miałem wrażenie, że przez nią kilka
efektów specjalnych wyglądało na niedopracowane, co
podobno na pokazie w 2D nie miało miejsca.

»»Perspektywy
Podsumowując, ja właściwie nie mam się do czego
w tym filmie przyczepić. Jest on zrobiony z największą
dbałością o szczegóły, znakomitym zapleczem technicznym, wspaniałymi zdjęciami, muzyką, aktorami i charakteryzacją. Spełnił on całkowicie moje oczekiwania,
przenosząc mnie na nowo w świat Śródziemia. Dlaczego więc ocena 5,5/6? Ponieważ mam przypuszczenia, że
następne części będę jeszcze lepsze i muszę dla nich zostawić jakieś miejsce w skali ocen. O właśnie, zmieniam
zdanie co do największej wady filmu. Otóż jest nią to, że
na następny muszę teraz czekać cały rok… Szkoda, bo
to znakomity film, którego kontynuację chcę zobaczyć
już teraz. Oby czas szybko zleciał i obym mógł jak najszybciej znów utonąć w historii małego Hobbita i kompanii Krasnoludów. «
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Premiery DVD i Bluray
styczeń 2013

Jan Urbanowicz

»»Abraham Lincoln:
Łowca wampirów
Na ekrany wejdzie niebawem faworyt tegorocznych Oscarów, czyli
“Lincoln” Stevena Spielberga. Tymczasem na
Bluray pojawia się nico
inne spojrzenie na historię jednego z największych, amerykańskich
prezydentów. Jakby to
było, gdyby poza walką
z niewolnictwem, Abraham zajmował się nocami zabijaniem wampirów za pomocą swojej siekiery? Film nie
należy do najlepszych, ale na pewno nie można go też
zaliczyć do tych najgorszych. Całkiem przyjemne kino
na leniwe popołudnie lub wieczór.

»»Resident Evil:
Retrybucja
Kolejna, już piata część
popularnego cyklu. Po
raz kolejny w głównej
roli możemy zobaczyć
Millę Jovovich, która zachwyca nie tylko wyglądem, ale również umiejętnościami
walki. Niestety, na niej
kończą się zalety filmu.
Każda kolejna pozycja
serii zdaje się być gorsza, tak więc zachęcić może już
tylko zatwardziałych fanów, którzy na pewno znajdą
wiele jego zalet.

»»Pamięć
absolutna
Nowa wersja klasycznego już filmu z byłym
gubernatorem stanu
Kalifornia, Arnoldem
Schwarzeneggerem.
Tym razem w głównej roli Colin Farrell.
Nieco inna od filmu
sprzed lat, ale zdecydowanie bardziej oddająca klimat prozy
Philipa K. Dicka. Ciekawe efekty specjalne, bardzo dobra oprawa wizualna i o dziwo - przyzwoite aktorstwo.
Spore zaskoczenie ubiegłego roku, które warto mieć na
półce w swojej kolekcji, pomimo tego, że nadal w naszych sercach będzie królował Arnold.

»»Gra o tron
– sezon 2
Jeden z największych,
najdroższych i najlepiej zrealizowanych
seriali w historii telewizji. Ekranizacji znakomitego cyklu politycznego fantasy ze
stajni HBO. Znakomite aktorstwo, scenariusz, zapierające dech
w piersiach kostiumy
oraz zdjęcia i scenografie. Momentowi, w którym kończy się sezon, towarzyszą płacze na całym świecie, gdyż
trzeba będzie czekać rok na następny. Na wiosnę rusza
sezon trzeci, więc może warto odświeżyć sobie drugi? «
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Jarosław i Norbert Cała

CAŁA MUZYKA

»»Bednarek – Jestem

Star Guard Muffin. Mówi Wam to coś?
Nie bardzo? Może trochę podpowiem.
Kamil Bednarek. Teraz już lepiej? To
ten młody chłopaczek, który dwa lata
temu wygrał „Mam Talent”, rozkochując w sobie przy okazji wszystkie pokolenia Polek, od młodych gimnazjalistek,
po starsze panie. Tego wszystkiego dokonał tworząc muzykę Reggae, która w naszym kraju jest czymś absolutnie
niszowym, tym bardziej Kamil zasłużył sobie na duży szacunek. Od tego młodego człowieka bije tak wielka pozytywna energia, która kiedyś towarzyszyła ikonie tej muzyki, czyli samemu Bobowi Marleyowi. Oczywiście takie
porównanie jest delikatnie mówiąc mocne, ale gdybyśmy
przeskalowali świat na Polskę, to śmiało możemy powiedzieć, że Kamil Bednarek to nasz Bob Marley.
Słuchając jego nowej płyty „Jestem” nie mogłem wyjść
z podziwu nad stroną wokalną. To, co Kamil nagrał często
dosłownie powala z nóg. Jeśli ten młody człowiek będzie
się nadal rozwijał w tak kosmicznym tempie, to strach się
bać, dla mnie śmiało może podbijać świat. Czuć, że podróży na Jamajkę nie zmarnował na paleniu pewnej zielonej rośliny, z której ten kraj słynie, a do Polski nie wrócił tylko z wypełnionymi płucami, ale również przywiózł
to coś w sercu. Coś, co ciężko opisać, ale można wyczuć
i usłyszeć na krążku „Jestem”. Strasznie cieszy fakt, że
Bednarek robi swoje i nie nagrywa tego, co masy chcą
słuchać, On nagrywa to, co sam chciałby usłyszeć. Cały
album to absolutnie klimat Reggae, może są małe odchyły w stronę np. Hip-Hopu w numerze „Jestem Sobą”
mamy scratche, a tekst jest Bragga, ale bit to nadal Reggae. Jest też ukłon w stronę Marka Grechuty, który jak
widać wiele znaczy dla Bednarka, stąd odświeżona wersja „Dni, których jeszcze nie znamy”. Myślę, że to nagranie może jeszcze nam się znudzić, bo to idealny pokarm
dla wszystkich rozgłośni radiowych.
Najważniejszą rzeczą, jaką słychać od początku do
końca w każdej sekundzie wszystkiego, co Kamil nagra
jest wielka miłość do muzyki. On tym żyje i cieszy się tym,
że może to przekazywać dalej, a robi to rewelacyjnie. Posiada ogromny talent, niespotykanie świetne ucho i wyczucie rytmu, oby tylko tego nie zmarnował, bo to zdecydowanie nasz materiał eksportowy, a tak mało ich mamy.
Proszę zacznijcie przesłuchiwać od numeru „Revolution”. To niemożliwe, że ktoś, kto nie urodził się na Ja-

majce mógł nagrać coś takiego. Absolutnie mój numer
jeden płyty.
Cena 8,99 Euro
https://itunes.apple.com/pl/album/jestem.../id584181188

»»Mumford & Sons – Babel
Co trzeba zrobić, żeby w obecnych czasach osiągnąć wielki sukces na scenie
muzycznej? To pytanie zadają sobie
zapewne miliony zespołów na całym
świecie, a niektórym z nich nawet udaje się znaleźć na
nie odpowiedź. Brytyjska grupa Mumford & Sons jest
idealnym tego przykładem. Recepta? Styl ulicznych grajków z lat 60. Mandolina, akordeon, banjo i świetny charyzmatyczny wokalista. Ogólnie rzecz biorąc, mocno alternatywny styl, który w czasach hipsterskich sprzedaje
się tak, jak każdy kolejny model iPhone’a w dniu premiery. Po pierwszej platynowej już płycie „Sigh No More”,
która podbiła Wyspy i nie tylko, przyszedł czas na kolejny
wyczekiwany przez fanów materiał pod nazwą „Babel”.
Pierwsze wrażenie słuchając M&S jest dziwaczne, przecież to jakieś country połączone z folkiem! O co ten cały
szał? Jednak gdy przesłuchamy jeden, później drugi, trzeci
numer, to czas przestaje istnieć i jest po nas. Przepadliśmy na kilka kolejnych godzin. Ta muzyka jest po prostu
hipnotyzująca. Specyficzne szarpanie gitar z mandoliną
w tle wprowadza w jakiś dziwny stan, w którym nie masz
ochoty szukać drzwi wyjściowych. Do tego kapitalny wokalista Marcus Mumford, który w każdym numerze jest
bezbłędny. Czego można chcieć więcej? Każdy utwór jest
idealnie umieszczony tam, gdzie jego miejsce, dzięki czemu album jest niebywale spójny, a ponad godzina słuchania upływa tak szybko, jak czas na wakacjach. Nie jestem w stanie wskazań choćby jednego numeru, który
spodobałby mi się bardziej od reszty, ale nie ma też takiego, który omijam. Dla mnie „Babel” to jeden, bardzo
długi, od początku do końca świetny utwór, jaki należy
przesłuchać w całości. Mumford & Sons, oprócz niewątpliwego sukcesu jaki już osiągnęli, zrobili coś jeszcze, co
jest niezwykle ciężkie, gdy na scenie jest taki tłok. Oni
stworzyli swój własny styl grania, który myślę, że będzie
ich wizytówką jeszcze przez ładny szmat czasu.
Cena 10.99 Euro
https://itunes.apple.com/pl/album/babel/id546041376
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»»Jolanta Kwiatkowska „Przewrotność dobra”


Cena: 18,99

nad tym, czym dla nas jest dobro i jak wiele go mamy
w swoim wrodzonym, a czasami wpojonym egoizmie”.
Agnieszka Lingas-Łoniewska, pisarka, szefowa portalu Czytajmy Polskich Autorów
Do pobrania: Empik

»»Anna Klejzerowicz „Cień gejszy” Cena: 17,71

Opis: Osamotniona i poniżana w dzieciństwie, poddana manipulacji w imię przyszłego dobra, bohaterka
uczy się, jak wyreżyserować zachowania innych i wykreować rzeczywistość wyłącznie wedle własnych zamierzeń. Wewnętrzny bunt dziewczynki owocuje własną
interpretacją pojęć dobra i zła. Żelazna dyscyplina samokształcenia sprawia, że Dorota wyrasta na mistrzynię manipulacji.
„Książka Jolanty Kwiatkowskiej z jednej strony boli,
z drugiej zostawia nadzieję. Każe zastanowić się nad
otaczającym światem, nie trwać w obojętności. Wierzę,
że Przewrotność dobra poruszy struny, które sprawią,
że opowiemy się po stronie krzywdzonych i poniżanych”.
Magdalena Zimniak, pisarka
„Jolanta Kwiatkowska dokonuje niemożliwego – tworzy książkę, która może zostać odczytana na wielu płaszczyznach. Bez zbytniej patetyczności wprowadza nas
w niezwykle trafnie opisane studium podwójnej moralności. To historia, która porusza, otwiera oczy i jednocześnie zaskakuje swoją obrazową prostotą”.
Kinga Ochendowska, redaktor magazynu iMagazine
„Powieść Przewrotność dobra to doskonała analiza
człowieczeństwa, pragnienia bycia dobrym i opacznego
pojmowania tego słowa. Dojrzała, przemyślana, refleksyjna i wciągająca. Polecam, bo warto zastanowić się

Opis: Miłość, sztuka, pieniądze i śmierć splatają się w fascynującą fabułę powieści Anny Klejzerowicz. To bardzo
ciekawe i niebanalne połączenie dobrej sensacji i współczesnego romansu.
Spokojne życie znanego gdańskiego dziennikarza
– Emila Żądły – zostaje zakłócone. Okazuje się, że ktoś
podszywa się pod niego na licznych forach internetowych. Komentarze, które zostawia, dotyczą zagadkowych japońskich drzeworytów. Zaintrygowany sprawą
Żądło rozpoczyna prywatne śledztwo. Choć akcja powieści rozgrywa się w dzisiejszym Gdańsku, czuć w niej
niewątpliwie powiew Dalekiego Wschodu. Jaki związek
z morderstwami popełnianymi w polskim mieście ma
historia drzeworytów? Dziennikarz, w towarzystwie swojej ukochanej Marty, próbuje rozwiązać tajemnicę, której korzenie sięgają Japonii początków XX w. Oboje odkrywają przy tym piękną, ale burzliwą historię miłosną,
której echo pobrzmiewa wciąż, mimo upływu lat... „Cień
gejszy” w fascynujący sposób wiedzie nas przez historię
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i współczesność, odkrywając sekrety miłości i sztuki. Powieść trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony, toteż zainteresuje zarówno miłośników kryminałów,
jak i romantycznych historii.
Do pobrania: publio.pl

»»Maria Ulatowska „Domek nad morzem”


Cena: 17,99

Opis: Opowieść o tym, że mimo przeciwności losu, marzenia się spełniają. Czasami nawet, a może właśnie wtedy, gdy już przestajesz w nie wierzyć.
Pięćdziesiąt lat życia Ewy i jej przyjaciół obfituje
w wydarzenia wspaniałe i dramatyczne. Są narodziny,
śmierć, małżeństwa, zdrady, miłości, przyjaźnie, zwątpienia, osobiste tragedie, pragnienia... Warszawa, Bydgoszcz, Trójmiasto – tam dzieje się wszystko. To historia
o tym, jak los przejmuje inicjatywę, czasem wystarczy
mu tylko pomóc, mocno wierzyć i bardzo chcieć, by
wszystko się udało.
„Domek nad morzem” to moja trzecia książka, ale
można powiedzieć, że od niej wszystko się zaczęło. Bo
losy pewnej dziewczynki, jej marzenia i dążenie do ich
realizacji… coś mi dziwnie przypominają. Gdyby nie było
tej dziewczynki, nie byłoby mnie i moich książek. Gdyby nie moje umiłowanie Trójmiasta, a najbardziej – Klifu Orłowskiego; poezji K. I. Gałczyńskiego oraz zwierząt
– nie byłoby tej książki. Maria Ulatowska
Maria Ulatowska czytała od zawsze. To, że napisze
książkę, wiedziała również od bardzo dawna. Na co dzień
specjalistka od prawa dewizowego, dopiero na emeryturze znalazła trochę czasu i zrealizowała swoje marzenie. Mieszka w samym centrum Warszawy, ale najchęt-
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niej mieszkałaby gdzieś poza miastem… Na przykład
tam, gdzie stoi dworek pośród sosen. Najbardziej bowiem kocha las, swoją rodzinę i psy. Może w trochę innej kolejności…
Do pobrania: Empik

»»Marcin Podlewski „Szklana góra
– ponure baśnie”

Cena: Za darmo

Opis: Ten niewielki zbiorek zawiera dwanaście baśni.
Większość z nich ma ponury charakter. Są tu zatem
kruki, krople krwi i zakazane księgi. Dziwne dziewczynki o czarnych włosach i żelazne zęby. I smutek nakręcanej księżniczki.
Owe mroczne, ponure baśnie zostały znalezione dawno temu przez autora. Zdarzyło się bowiem tak, że zawędrował on pod zardzewiałą bramę starego Ogrodu.
Przyciągnął go tam lekki, słodkawy zapach wanilii i dym
z palonych liści. Ogród wyglądał na opuszczony, pełen
powykręcanych drzew i skrzeczących wron. Autor nie
lękał się jednak i poszedł w głąb Ogrodu, aż - na starej
ławce stojącej pod drzewem pełnym dorodnych jabłek
- znalazł starą księgę o pożółkłych kartach. To z niej pochodzi owe dwanaście baśni.
Możesz je przeczytać, jeśli chcesz. Nie jest ich w końcu zbyt wiele. Nie czytaj ich wszakże szybko. Te baśnie
czyta się powoli. Niektóre szybko zapomnisz. Niektórych nie zapomnisz nigdy. Jedna z nich jest specjalnie
dla Ciebie.
A jeśli zdecydujesz, by któreś z baśni poznało Twoje
dziecko, wybierz ową baśń ostrożnie. To w końcu ponure baśnie ze starej, pożółkłej księgi.
Do pobrania: Wydaje.pl
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»»17.5. Przechowywanie dokumentów użytkownika w usłudze iCloud
Problem
Chcesz umożliwić użytkownikom Twojej aplikacji tworzenie dokumentów, które na dodatek powinny być dostępne we
wszystkich urządzeniach wykorzystywanych przez danego użytkownika.
Rozwiązanie
Użyj klasy UIDocument.
Analiza
W urządzeniu użytkownik może mieć wiele plików
różnego rodzaju utworzonych za pomocą różnych aplikacji, trzeba zatem przyjąć założenie, że każda z nich
może umieszczać pewne ilości danych w pamięci masowej usługi iCloud użytkownika. Dlatego też jedynie dane
tworzone przez użytkownika za pomocą Twojej aplikacji
powinny być zapisywane w pamięci masowej usługi iCloud użytkownika. Jeśli przykładowo tworzysz przeglądarkę
internetową, dane buforowane przez aplikację na dysku
urządzenia nie powinny być przechowywane w usłudze
iCloud. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: te dane nie zostały wygenerowane przez użytkownika. Aplikacja wywrze
na użytkowniku lepsze wrażenie przez zastosowanie buforowania i następnym razem, gdy użytkownik spróbuje
otworzyć serię tych samych stron internetowych, zostaną one wczytane znacznie szybciej. Jeśli spojrzysz na to
z perspektywy użytkownika, dostrzeżesz, że przecież nie
prosi on o buforowanie danych. Co gorsza, do buforowania danych aplikacja wykorzysta wówczas przestrzeń

masową usługi iCloud użytkownika, za
którą użytkownik mógł zapłacić. To jest
po prostu złe rozwiązanie. Musisz zapytać użytkownika o to, które dane aplikacji chce przechowywać w usłudze iCloud. Jeżeli użytkownik odmówi udzielenia
pozwolenia na użycie pamięci masowej
usługi iCloud, należy unikać jej stosowania i wszystkie dane przechowywać
lokalnie w aplikacji.
Jeden z najbardziej mylnych faktów
związanych z usługą iCloud dotyczy sposobu, w jaki programista będzie musiał
zarządzać danymi przechowywanymi
w usłudze iCloud. Wcześniej programiści musieli zajmować się jedynie obsługą danych przechowywanych w aplikacji.
Teraz muszą poznać jeszcze drugi rodzaj używanej pamięci masowej – tej, która jest oferowana użytkownikom w ramach usługi iCloud. Wielu programistów gubi się w temacie przestrzeni masowej usługi iCloud. Uważam, że firma
Apple ma w tym swój udział, niepotrzebnie komplikując
to zagadnienie w dokumentacji dla programistów, ale to
prawdopodobnie zostanie poprawione w późniejszym czasie. Jednak teraz warto poznać kilka ważnych kwestii, które powinieneś sobie przyswoić, aby przystosować swoją
aplikację do użycia pamięci masowej usługi iCloud. Dzięki
temu umożliwisz użytkownikom wczytywanie dokumentów do usługi iCloud i zapisywanie w niej.
Plik istniejący w pamięci masowej iCloud użytkownika jest wszechobecny. Pliki wszechobecne to takie, które są przechowywane poza samą aplikacją. Do tego tematu jeszcze powrócimy, ale teraz musisz zapamiętać,
że plik wszechobecny nie znajduje się dłużej w aplikacji,
ale w chmurze.
Do zarządzania dokumentami użytkowników programista ma podklasę klasy UIDocument. Każdy dokument
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będzie miał przydzielony wszechobecny adres URL pozwalający na wczytanie treści dokumentu. W tej podklasie konieczne jest zaimplementowanie dwóch bardzo
ważnych metod pozwalających systemowi iOS na przekazywanie danych do aplikacji (kiedy iOS odczytuje dane
z usługi iCloud) oraz do iOS, gdy system zapisuje te dane
w usłudze iCloud.
Pliki wszechobecne niekoniecznie muszą się znajdować w aplikacji. Jeżeli plik chcesz przechowywać w usłudze iCloud, wystarczy po prostu pobrać bezpośredni adres URL prowadzący do katalogu w usłudze iCloud (więcej
informacji na ten temat przedstawię wkrótce), a następnie umieścić plik w tym katalogu.
Przed rozpoczęciem tworzenia plików w pamięci masowej usługi iCloud trzeba najpierw wykonać zapytanie
do tej pamięci masowej i sprawdzić, czy dany plik już istnieje w tejże usłudze.
Każda aplikacja posiada identyfikator, a usługa iCloud
używa tego identyfikatora w celu oddzielenia plików tej
aplikacji od plików tworzonych przez inne aplikacje znajdujące się w urządzeniach użytkownika. Jeżeli używasz
tego samego identyfikatora dla wielu aplikacji, te wszystkie aplikacje będą mogły współdzielić tę samą przestrzeń
w pamięci masowej usługi iCloud. To może być dobre rozwiązanie w przypadku utworzenia wersji zarówno „Lite”,
jak i pełnej aplikacji oraz chęci zagwarantowania możliwości uzyskania przez nie dostępu do tworzonych plików.
Za pomocą klasy NSMetadataQuery (więcej informacji na jej temat znajdziesz w podrozdziale 17.4) możesz
przeprowadzać operacje wyszukiwania plików w pamięci masowej usługi iCloud bieżącego użytkownika.
W tym podrozdziale opracujemy aplikację, której zadanie będzie polegało na utworzeniu dokumentu (zwykłego pliku tekstowego) dla użytkownika i umożliwieniu
mu edycji tego dokumentu. W tle dokument zostanie zapisany w usłudze iCloud, jeśli więc użytkownik ma inne
urządzenie połączone z danym kontem iCloud (ta sama
nazwa użytkownika i hasło), zawsze będzie miał dostęp
do najnowszej wersji dokumentu, niezależnie od używanego urządzenia. Oto lista zadań, które trzeba wykonać
w tworzonej tutaj aplikacji.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniego profilu w portalu iOS Provisioning Portal dla aplikacji, a także
przeprowadzenie odpowiedniej konfiguracji aplikacji (więcej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale 17.1).
Dokumentowi trzeba nadać nazwę (w omawianym
przykładzie będzie to UserDocument.txt).
Po uruchomieniu aplikacji (niezależnie od tego, czy po
raz kolejny, czy po raz pierwszy) powinno zostać wykonane zapytanie metadanych i próba odszukania wymienionego wcześniej pliku w pamięci masowej usługi iCloud.
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Jeżeli plik już istnieje, trzeba pobrać jego adres URL. Jeśli
natomiast plik nie istnieje, trzeba utworzyć nowy pusty
plik we wskazanym adresie URL.
Po pobraniu adresu URL dokumentu w pamięci masowej usługi iCloud użytkownika można przystąpić do
otworzenia tego dokumentu w egzemplarzu podklasy
klasy UIDocument. Wkrótce powrócimy do tego tematu.
Temat, który może być niezrozumiały dla programisty,
to używanie klasy UIDocument. Jednak powiedzmy sobie szczerze, jeśli dopiero zaczynasz pracę z wymienioną
klasą, powinieneś wiedzieć o czterech rzeczach.
Zawsze musisz utworzyć podklasę tej klasy. Klasa sama
w sobie „nie wie”, w jaki sposób wczytać zawartość dokumentu lub jak przekazać treść dokumentu jako dane
dla systemu iOS w celu ich umieszczenia w pamięci masowej usługi iCloud.
Klasa musi zostać zainicjalizowana wraz z adresem URL
pliku. W omawianym przykładzie metodzie inicjalizującej
klasę przekazany zostanie adres URL pliku znajdującego
się w pamięci masowej usługi iCloud.
W podklasie trzeba napisać metodę egzemplarza o nazwie contentsForType:error: klasy UIDocument. Wartością zwrotną wymienionej metody są dane typu NSData zarządzanego dokumentu. Przykładowo w przypadku
pliku tekstowego, którego adres URL został przekazany metodzie inicjalizującej egzemplarz klasy, tekst pliku (prawdopodobnie w postaci NSString) trzeba po prostu skonwertować na postać danych NSData i następnie
zwrócić je jako wartość zwrotną wymienionej metody.
System iOS będzie wywoływał wymienioną metodę zarówno podczas odczytywania treści pliku w celu jej przedstawienia użytkownikowi, jak również podczas zapisu dokumentu w celu jego umieszczenia w pamięci masowej
usługi iCloud.
W podklasie trzeba napisać metodę egzemplarza o nazwie loadFromContents:ofType:error: klasy UIDocument. W tej metodzie system iOS przekazuje aplikacji
dane (prawdopodobnie odczytane z pamięci masowej
usługi iCloud) i musisz umieścić te dane w tekście (jeśli
dokument to plik tekstowy).
Przyjmując założenie, że aplikacja została przygotowana do używania usługi iCloud (zobacz podrozdział 17.1),
możemy przystąpić do utworzenia podklasy klasy UIDocument. W omawianym przykładzie dla aplikacji utworzony zostanie katalog Documents w pamięci masowej
usługi iCloud (o ile jeszcze nie istnieje). Następnie w wymienionym katalogu będzie umieszczony (a także odczytywany z niego) plik o nazwie UserDocument.txt. Aby
utworzyć podklasę klasy UIDocument, wykonaj przedstawione poniżej kroki.
W Xcode wybierz opcję menu File/New/New File...
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W lewym panelu upewnij się, że zaznaczyłeś kategorię
iOS i podkategorię Cocoa Touch. W prawym panelu zaznacz ikonę Objective-C subclass (zobacz rysunek 17.12)
i naciśnij przycisk Next.
Rysunek 17.12. Rozpoczęcie tworzenia nowej klasy
W kolejnym oknie dialogowym nowej klasie nadaj nazwę CloudDocument i upewnij się, że jest podklasą klasy UIDocument (zobacz rysunek 17.13). Naciśnij przycisk Next.
Rysunek 17.13. Tworzenie podklasy klasy UIDocument
W kolejnym oknie dialogowym wybierz miejsce zapisu nowej klasy (zobacz rysunek 17.14) i naciśnij przycisk
Create.
Rysunek 17.14. Zapis nowej klasy na dysku
W ten sposób utworzyłeś nową podklasę klasy UIDocument, teraz trzeba ją zainicjalizować. Metoda inicjalizacyjna klasy UIDocument nosi nazwę initWithFileURL:.
Musimy ją nieco zmienić, a także zdefiniować obiekt delegata. Być może w tym miejscu zapytasz o powód definiowania obiektu delegata. Odpowiedź jest prosta: obiekt
delegata powinien być informowany, gdy tylko system
iOS pobierze nowszą wersję dokumentu z usługi iCloud.
Wyobraź sobie następującą sytuację: użytkownik posiada dwa urządzenia iOS połączone z usługą iCloud i korzysta z tej samej aplikacji. Uruchamia ją w iPhone’ie
i rozpoczyna pisanie tekstu. Następnie przerywa pisanie i zajmuje się innymi zadaniami. Gdy je ukończy, bierze iPada (zamiast iPhone’a, w którym rozpoczął tworzenie tekstu) i widzi, że aplikacja pobrała najnowszą wersję
dokumentu i wyświetla jego treść. Pamiętaj, aplikacja nadal działa w tle w iPhone’ie. Użytkownik wprowadza dodatkowy tekst w dokumencie, korzystając z aplikacji uruchomionej w iPadzie, a następnie powraca do iPhone’a.
W tym momencie usługa iCloud prawdopodobnie pobrała najnowszą wersję dokumentu z iPada, zsynchronizowała go z dokumentem znajdującym się w pamięci
masowej iCloud, a następnie umieściła najnowszą wersję dokumentu w iPhone’ie. Obiekt dokumentu musi być
więc na tyle inteligentny, aby przekazać nową treść dokumentu obiektowi delegata. W omawianym przykładzie
delegatem obiektu dokumentu będzie kontroler widoku (zawiera pole tekstowe pozwalające na wprowadzanie tekstu). Rzecz polega na utworzeniu obiektu delegata, który będzie informowany, za każdym razem gdy
usługa iCloud dostarczy nowszą wersję danych niezbędnych do zainicjalizowania dokumentu. W pliku nagłówkowym klasy zdefiniujemy protokół oraz nową metodę
inicjalizacyjną.
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#import <UIKit/UIKit.h>
@class CloudDocument;
@protocol CloudDocumentProtocol<NSObject>
– (void)cloudDocumentChanged:(CloudDocument
*)paramSender;
@end
@interface CloudDocument: UIDocument
@property (nonatomic, strong) NSString
*documentText;
@property (nonatomic, weak) id<CloudDocumentProtocol> delegate;
/* Metoda inicjalizacyjna klasy. */
– (id)initWithFileURL:(NSURL *)paramURL
delegate:(id<CloudDocumentProtocol>)
paramDelegate;
@end
Oto krótkie omówienie przedstawionego nagłówka.
Protokół CloudDocumentProtocol
To protokół, z którym obiekt delegata musi być zgodny, aby był na bieżąco informowany o zmianach wprowadzonych w bieżącym dokumencie pobranym z usługi iCloud i wyświetlonym w urządzeniu użytkownika.
Ciąg tekstowy documentText
To jest po prostu ciąg tekstowy przechowujący zawartość dokumentu. Podczas inicjalizacji klasy przekazywany
jest adres URL wskazujący plik przechowujący ten dokument. Następnie klasa UIDocument odczyta zawartość
pliku znajdującego się pod podanym adresem URL (nie
musimy robić tego ręcznie) i przekaże klasie dane pochodzące z tego pliku. Naszym zadaniem jest tylko konwersja danych na postać używaną w dokumencie (w omawianym przykładzie to NSString).
Metoda inicjalizacyjna initWithFileURL:
Metoda inicjalizacyjna klasy, bardzo podobna do metody inicjalizacyjnej klasy nadrzędnej. Różnica polega na
użyciu drugiego parametru, którym będzie delegat tego
egzemplarza klasa. Delegat jest na bieżąco informowany
o wszystkich nowych wersjach bieżącego dokumentu pobieranych z usługi iCloud.
Teraz przechodzimy do pliku implementacji klasy.
Na początku przeprowadzamy syntezę nowo dodanych
właściwości.
#import „CloudDocument.h”
@implementation CloudDocument
@synthesize documentText;
@synthesize delegate;
...
Poniżej przedstawiam implementację metody
inicjalizacyjnej tej klasy.
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- (id)initWithFileURL:(NSURL *)paramURL
delegate:(id<CloudDocumentProtocol>)
paramDelegate
{
self = [super initWithFileURL:paramURL];
if (self != nil)
{
if (paramDelegate == nil)
{
NSLog(@”Ostrzeżenie: nie określono delegata.”);
}
delegate = paramDelegate;
}
return self;
}
- (id)initWithFileURL:(NSURL *)paramURL
{
return [self initWithFileURL:paramURL
delegate:nil];
}
Jak już wcześniej wspomniałem, konieczne jest zaimplementowanie metody egzemplarza o nazwie contentsForType:error: klasy UIDocument. Metoda będzie wywoływana podczas odczytywania przez system
iOS zawartości dokumentu umieszczonego w tym egzemplarzu klasy. Przykładowo system iOS może sprawdzić w egzemplarzu zawartość dokumentu, aby następnie
umieścić ją w pamięci masowej usługi iCloud. W metodzie
contentsForType:error: przeprowadzana jest konwersja
ciągu tekstowego na egzemplarz NSData, który następnie jest zwracany.
– (id)contentsForType:(NSString *)typeName
error:(NSError *__autoreleasing *)outError
{
if ([self.documentText length] == 0)
{
self.documentText = @”Nowy dokument”;
}
return [self.documentText
dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
}
Wskazówka
Zdefiniowaliśmy dla dokumentu tekst domyślny, który
będzie wyświetlony, jeśli w danym momencie ciąg tekstowy będzie pusty. Dlatego też po utworzeniu nowego dokumentu przez użytkownika (aplikacja tworzy dokument
dla użytkownika) na ekranie będzie znajdował się tekst
domyślny i ekran nie będzie pusty.
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Przechodzimy do implementacji metody egzemplarza
o nazwie loadFromContents:ofType:error klasy UIDocument. W tej metodzie następuje odczyt treści przekazanej w pierwszym parametrze metody i konwersja tej
treści na postać tekstu, który będzie zarządzany przez
ten egzemplarz klasy. Metoda jest wywoływana, kiedy
system iOS odczytuje zawartość pliku wskazanego podczas inicjalizacji klasy. W omawianym przykładzie metoda pobierze dane i umieści je w ciągu tekstowym. Ponadto obiekt delegata (o ile taki został zdefiniowany) zostanie
poinformowany o zmianie tekstu, który jest zarządzany
przez ten egzemplarz.
– (BOOL)loadFromContents:(id)contents
ofType:(NSString *)typeName
error:(NSError *__autoreleasing *)outError
{
NSData *data = (NSData *)contents;
if ([data length] == 0)
{
self.documentText = @”Nowy dokument”;
} else {
self.documentText = [[NSString alloc]
initWithData:data
encoding:NSUTF8StringEncoding];
}
if ([delegate respondsToSelector:@
selector(cloudDocumentChanged:)])
{
[delegate cloudDocumentChanged:self];
}
return YES;
}
Wskazówka
W powyższej metodzie obiekt delegata jest informowany o zmianie zawartości dokumentu. W ten sposób obiekt
delegata zyskuje możliwość przeprowadzenia uaktualnienia, np. interfejsu użytkownika.
I to już wszystko, co musimy zaimplementować w klasie obsługującej dokument. Pozostałe zadania są wykonywane w kontrolerze widoku. Pierwszym zadaniem kontrolera widoku jest odszukanie ścieżki dostępu usługi iCloud
do dokumentu UserDocument.txt utworzonego dla użytkownika. Jak się dowiedziałeś w podrozdziale 17.3, w tym
celu użyjemy metody egzemplarza o nazwie URLForUbiquityContainerIdentifier: klasy NSFileManager. Ponadto, jak wspomniałem w podrozdziale 17.3, w katalogu głównym aplikacji znajdującym się w usłudze iCloud
utworzymy podkatalog Documents, jeśli jeszcze taki nie
istnieje. Pracę rozpoczynamy od metody zwracającej ad-
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res URL katalogu Documents w pamięci masowej usługi
iCloud dla aplikacji i utworzenia wymienionego katalogu,
jeśli jeszcze nie istnieje.
– (NSURL *)urlForDocumentsDirectoryIniCloud
{
NSURL *result = nil;
// W TeamID umieść swój identyfikator Team ID.
NSString *teamID = @”Twój identyfikator Team
ID”;
NSString *containerID = @”pl.helion.
Storing-User-Documents-in-iCloud”;
NSString *teamIDAndContainerID = [NSString
stringWithFormat:@”%@.%@”,
teamID, containerID];
NSFileManager *fileManager = [[NSFileManager
alloc] init];
NSURL *iCloudURL = [fileManager
URLForUbiquityContainerIdentifier:teamIDAndC
ontainerID];
NSURL *documentsFolderURLIniCloud =
[iCloudURL
URLByAppendingPathComponent:@”Documents”
isDirectory:YES];
/* Jeżeli katalog nie istnieje, trzeba go utworzyć.
*/
if ([fileManager fileExistsAtPath:[documentsFolderURLIniCloud path]] == NO)
{
NSLog(@”Katalog Documents nie istnieje w usłudze iCloud. Tworzę katalog...”);
NSError *folderCreationError = nil;
BOOL created = [fileManager createDirectoryAtURL:documentsFolderURLIniCloud
withIntermediateDirectories:YES
attributes:nil
error:&folderCreationError];
if (created)
{
NSLog(@”Udało się utworzyć katalog Documents
w usłudze iCloud.”);
result = documentsFolderURLIniCloud;
} else {
NSLog(@”Nie udało się utworzyć katalogu Documents w usłudze iCloud. Błąd =%@”,
folderCreationError);
}
} else {
NSLog(@”Katalog Documents już istnieje w usłudze iCloud.”);
result = documentsFolderURLIniCloud;
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}
return result;
}
Adres URL zwrócony przez metodę urlForDocumentsDirectoryIniCloud wykorzystamy do przygotowania adresu URL dla pliku UserDocument.txt, który aplikacja chce
utworzyć, edytować lub nim zarządzać.
– (NSURL *)
urlForFileInDocumentsDirectoryIniCloud
{
return [[self urlForDocumentsDirectoryIniCloud]
URLByAppendingPathComponent:@”UserDocument.txt”];
}
Teraz przechodzimy do pliku nagłówkowego kontrolera widoku i definiujemy odpowiednie zmienne egzemplarza. Potrzebujemy:
egzemplarza klasy CloudDocument, który jest odpowiedzialny za zarządzanie dokumentem w usłudze iCloud,
egzemplarza klasy UITextView, który będzie używany do umożliwienia użytkownikowi edycji tekstu w dokumencie synchronizowanym z usługą iCloud,
egzemplarza klasy NSMetadataQuery, który będzie
użyty do znalezienia bieżącego dokumentu w usłudze
iCloud, o ile tam istnieje.
#import <UIKit/UIKit.h>
#import „CloudDocument.h”
@interface ViewController: UIViewController
<CloudDocumentProtocol, UITextViewDelegate>
@property (nonatomic, strong) CloudDocument
*cloudDocument;
@property (nonatomic, strong) UITextView
*textViewCloudDocumentText;
@property (nonatomic, strong) NSMetadataQuery *metadataQuery;
@end
Widok tekstu został więc zdefiniowany w pliku nagłówkowym kontrolera widoku. Teraz trzeba go zainicjalizować
w pliku implementacji kontrolera widoku.
– (void)setupTextView
{
/* Utworzenie widoku tekstu. */
CGRect textViewRect = CGRectMake(20.0f, 20.0f,
self.view.bounds.size.width – 40.0f, self.view.bounds.size.height – 40.0f);
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self.textViewCloudDocumentText = [[UITextView
alloc] initWithFrame:textViewRect];
self.textViewCloudDocumentText.delegate = self;
self.textViewCloudDocumentText.font = [UIFont
systemFontOfSize:20.0f];
[self.view addSubview:self.
textViewCloudDocumentText];
}
Powyższej metody będziemy używać w metodzie viewDidLoad kontrolera widoku, do której przejdziemy za
chwilę. Teraz zajmiemy się implementacją metody pozwalającej kontrolerowi widoku na reakcję na powiadomienia generowane przez klawiaturę. Jak przedstawiłem
w podrozdziale 2.24, gdy użytkownik rozpocznie modyfikację tekstu w widoku tekstu, na ekranie zostaje wyświetlona klawiatura (o ile nie jest zdefiniowana klawiatura fizyczna połączona przez Bluetooth), która zajmuje
niemal połowę ekranu iPhone’a. W omawianym przykładzie musimy więc zmienić obszar widoku tekstu. Rozpoczynamy od nasłuchiwania powiadomień generowanych
przez klawiaturę.
– (void)listenForKeyboardNotifications
{
/* Ponieważ na ekranie jest widok tekstu, chcemy mieć pewność, że po wyświetleniu klawiatury
użytkownik będzie widział całą zawartość widoku tekstu. Dlatego też rozpoczynamy
nasłuchiwanie powiadomień generowanych
przez klawiaturę. */
[[NSNotificationCenter defaultCenter]
addObserver:self
selector:@selector(handleKeyboardWillShow:)
name:UIKeyboardWillShowNotification
object:nil];
[[NSNotificationCenter defaultCenter]
addObserver:self
selector:@selector(handleKeyboardWillHide:)
name:UIKeyboardWillHideNotification
object:nil];
}
Kolejne zadanie, którym trzeba się zająć, to wyszukanie istniejących dokumentów użytkownika po wczytaniu
widoku kontrolera widoku (w metodzie viewDidLoad).
Jeżeli dokument znajduje się w usłudze iCloud, powinien
stamtąd zostać wczytany. Jeśli nie, konieczne jest utworzenie nowego dokumentu.
– (void)startSearchingForDocumentIniCloud
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{
/* Rozpoczęcie wyszukiwania istniejących dokumentów. */
self.metadataQuery = [[NSMetadataQuery alloc]
init];
NSPredicate *predicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@”%K like%@”,
NSMetadataItemFSNameKey, @”*”];
[self.metadataQuery setPredicate:predicate];
NSArray *searchScopes = [[NSArray alloc]
initWithObjects:
NSMetadataQueryUbiquitousDocumentsScope,
nil];
[self.metadataQuery
setSearchScopes:searchScopes];
NSString *metadataNotification =
NSMetadataQueryDidFinishGatheringNotification;
[[NSNotificationCenter defaultCenter]
addObserver:self
selector:@
selector(handleMetadataQueryFinished:)
name:metadataNotification
object:nil];
[self.metadataQuery startQuery];
}
Nowe metody wykorzystamy teraz w kontrolerze
widoku.
– (void)viewDidLoad
{
[super viewDidLoad];
[self listenForKeyboardNotifications];
self.view.backgroundColor = [UIColor
brownColor];
[self setupTextView];
[self startSearchingForDocumentIniCloud];
}
– (void)viewDidUnload
{
[[NSNotificationCenter defaultCenter]
removeObserver:self];
[self setTextViewCloudDocumentText:nil];
[self setMetadataQuery:nil];
[super viewDidUnload];
}
W metodzie startSearchingForDocumentIniCloud
rozpoczynamy nasłuchiwanie powiadomień NSMetadataQueryDidFinishGatheringNotification metody handleMetadataQueryFinished:. Musimy więc spojrzeć do
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implementacji metody handleMetadataQueryFinished:.
W implementacji tej metody pierwszym zadaniem jest
ustalenie, czy zapytanie metadanych może wyszukać jakiekolwiek dokumenty w usłudze iCloud. Jeśli tak, trzeba
odszukać konkretny dokument tworzony przez aplikację.
W omawianym przykładzie dokument nosi nazwę UserDocument.txt. Jeżeli ten plik zostanie znaleziony w pamięci masowej usługi iCloud użytkownika, powinien być
otworzony. Jeśli taki dokument nie zostanie znaleziony,
trzeba go utworzyć.
– (void)handleMetadataQueryFinished:(NSNotification *)paramNotification
{
/* Upewniamy się, że to odpowiednie zapytanie
metadanych... */
NSMetadataQuery *senderQuery = (NSMetadataQuery *)[paramNotification object];
if ([senderQuery isEqual:self.metadataQuery] ==
NO)
{
NSLog(@”Wiadomość pochodzi od nieznanego zapytania metadanych.”);
return;
}
[self.metadataQuery disableUpdates];
/* Zaprzestajemy nasłuchiwania powiadomień,
ponieważ już ich nie potrzebujemy. */
NSString *metadataNotification =
NSMetadataQueryDidFinishGatheringNotification;
[[NSNotificationCenter defaultCenter]
removeObserver:self
name:metadataNotification
object:nil];
[self.metadataQuery stopQuery];
NSLog(@”Zapytanie metadanych zostało
zakończone.”);
/* Sprawdzamy, czy ten dokument został już
wcześniej utworzony w pamięci masowej
usługi iCloud użytkownika. Jeśli tak, trzeba uniknąć jego nadpisania i po
prostu użyć istniejącego dokumentu. */
__block BOOL documentExistsIniCloud = NO;
NSString *FileNameToLookFor = @”UserDocument.txt”;
NSArray *results = self.metadataQuery.results;
[results enumerateObjectsUsingBlock:^(id obj,
NSUInteger idx, BOOL *stop) {
NSMetadataItem *item = (NSMetadataItem *)obj;
NSURL *itemURL = (NSURL *)[item
valueForAttribute:NSMetadataItemURLKey];
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NSString *lastComponent = (NSString *)[[itemURL pathComponents] lastObject];
if ([lastComponent
isEqualToString:FileNameToLookFor])
{
if ([itemURL isEqual:[self
urlForFileInDocumentsDirectoryIniCloud]])
{
documentExistsIniCloud = YES;
*stop = YES;
}
}
}];
NSURL *urlOfDocument = [self
urlForFileInDocumentsDirectoryIniCloud];
self.cloudDocument = [[CloudDocument alloc]
initWithFileURL:urlOfDocument
delegate:self];
__weak ViewController *weakSelf = self;
/* Jeżeli dokument istnieje, należy go otworzyć.
*/
if (documentExistsIniCloud)
{
NSLog(@”Dokument już istnieje w usłudze iCloud. Wczytuję ten dokument...”);
[self.cloudDocument openWithCompletionHandler:^(BOOL success) {
if (success)
{
ViewController *strongSelf = weakSelf;
NSLog(@”Udało się wczytać dokument z usługi
iCloud.”);
strongSelf.textViewCloudDocumentText.text =
strongSelf.cloudDocument.documentText;
} else {
NSLog(@”Nie udało się wczytać dokumentu
z usługi iCloud.”);
}
}];
} else {
NSLog(@”Dokument nie istnieje w usłudze iCloud. Tworzę dokument...”);
/* Jeżeli dokument nie istnieje, klasa CloudDocument utworzy nowy dokument
i umieści go pod podanym adresem URL. */
[self.cloudDocument saveToURL:[self
urlForFileInDocumentsDirectoryIniCloud]
forSaveOperation:UIDocumentSaveForCreating
completionHandler:^(BOOL success) {
if (success)
{
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NSLog(@”Udało się utworzyć nowy plik w usłudze iCloud.”);
ViewController *strongSelf = weakSelf;
strongSelf.textViewCloudDocumentText.text =
strongSelf.cloudDocument.documentText;
} else {
NSLog(@”Nie udało się utworzyć pliku.”);
}
}];
}
}
Pozostało już nasłuchiwanie zmian występujących
w widoku tekstu. Po wprowadzeniu zmiany przez użytkownika trzeba podjąć próbę zapisania dokumentu.
W tym celu implementujemy metodę delegata o nazwie
textDidChange: protokołu UITextViewDelegate.
– (void)textViewDidChange:(UITextView *)
textView
{
self.cloudDocument.documentText = textView.
text;
[self.cloudDocument
updateChangeCount:UIDocumentChangeDone];
}
W wymienionej metodzie obiekt dokumentu zostaje poinformowany o wprowadzeniu przez użytkownika zmian w widoku tekstu. Następuje wywołanie metody egzemplarza o nazwie updateWithCount: klasy
UIDocument w celu odzwierciedlenia tych zmian w usłudze iCloud. Konieczne jest również zaimplementowanie
metody delegata o nazwie cloudDocumentChanged
protokołu CloudDocumentProtocol i przeprowadzenie
zmiany tekstu wyświetlanego w widoku tekstu po wykryciu zmiany tekstu w dokumencie. Metoda będzie wywoływana np. wtedy, kiedy użytkownik uruchomi aplikację w dwóch urządzeniach połączonych z tym samym
kontem iCloud, zmieni dokument w jednym urządzeniu i jednocześnie pozostawi otwarty dokument w drugim urządzeniu. W tym przypadku demon iCloud działający w drugim urządzeniu pobierze najnowszą wersję
dokumentu z usługi iCloud, a klasa dokumentu wywoła
metodę delegata o nazwie cloudDocumentChanged:,
dając w ten sposób możliwość uaktualnienia interfejsu
użytkownika.
– (void)cloudDocumentChanged:(CloudDocument
*)paramSender
{
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self.textViewCloudDocumentText.text = paramSender.documentText;
}
Zanim zapomnimy, musimy zaimplementować
także procedury obsługi powiadomień generowanych przez klawiaturę.
– (void)handleKeyboardWillShow:(NSNotification
*)paramNotification
{
NSDictionary *userInfo = [paramNotification
userInfo];
NSValue *animationCurveObject =
[userInfo valueForKey:UIKeyboardAnimationCurveUserInfoKey];
NSValue *animationDurationObject =
[userInfo valueForKey:UIKeyboardAnimationDur
ationUserInfoKey];
NSValue *keyboardEndRectObject =
[userInfo
valueForKey:UIKeyboardFrameEndUserInfoKey];
NSUInteger animationCurve = 0;
double animationDuration = 0.0f;
CGRect keyboardEndRect = CGRectMake(0, 0, 0, 0);
[animationCurveObject
getValue:&animationCurve];
[animationDurationObject
getValue:&animationDuration];
[keyboardEndRectObject
getValue:&keyboardEndRect];
UIWindow *window = [[[UIApplication sharedApplication] delegate] window];
/* Konwersja ramki z systemu współrzędnych
okna na system współrzędnych widoku. */
keyboardEndRect = [self.view
convertRect:keyboardEndRect
fromView:window];
[UIView
beginAnimations:@”changeTextViewContentInset”
context:NULL];
[UIView
setAnimationDuration:animationDuration];
[UIView setAnimationCurve:(UIViewAnimationCurve)animationCurve];
CGRect intersectionOfKeyboardRectAndWindowRect =
CGRectIntersection(window.frame,
keyboardEndRect);
CGFloat bottomInset = intersectionOfKeyboardRectAndWindowRect.size.height;
self.textViewCloudDocumentText.contentInset =
UIEdgeInsetsMake(0.0f, 0.0f,
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bottomInset, 0.0f);
[UIView commitAnimations];
}
– (void)handleKeyboardWillHide:(NSNotification
*)paramNotification
{
if (UIEdgeInsetsEqualToEdgeInsets(self.textViewCloudDocumentText.contentInset,
UIEdgeInsetsZero))
{
/* Zawartość widoku tekstu pozostała nienaruszona, więc nie trzeba nic zmieniać. */
return;
}
NSDictionary *userInfo = [paramNotification
userInfo];
NSValue *animationCurveObject =
[userInfo valueForKey:UIKeyboardAnimationCurveUserInfoKey];
NSValue *animationDurationObject =
[userInfo valueForKey:UIKeyboardAnimationDur
ationUserInfoKey];
NSUInteger animationCurve = 0;
double animationDuration = 0.0f;
[animationCurveObject
getValue:&animationCurve];
[animationDurationObject
getValue:&animationDuration];
[UIView
beginAnimations:@”changeTextViewContentInset”
context:NULL];
[UIView
setAnimationDuration:animationDuration];
[UIView setAnimationCurve:(UIViewAnimationCurve)animationCurve];
self.textViewCloudDocumentText.contentInset =
UIEdgeInsetsZero;
[UIView commitAnimations];
}
Teraz możesz uruchomić aplikację w urządzeniu. Najlepiej będzie, jeśli tę samą aplikację uruchomisz w dwóch
urządzeniach iOS połączonych z tym samym kontem iOS.
Następnie zmień dokument w jednym urządzeniu i odczekaj chwilę, aż drugie urządzenie automatycznie uaktualni dokument, pobierając jego najnowszą wersję z usługi
iCloud. «
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Roladki
z indyka
Małgorzata Łada

• 4 plastry z piersi z indyka
• 4 cienkie plasterki wędzonego boczku
• 1 duże, kwaśne jabłko
• 3 łyżki oleju
• 1 łyżka masła
• sól, pieprz

Piersi umyć, osączyć i delikatnie rozbić, a następnie
posolić i popieprzyć. Jabłka podzielić na ćwiartki,
usunąć gniazda nasienne, nie obierać. Położyć plaster boczku, na nim rozbitą pierś z indyka i ćwiartkę jabłka. Całość mocno zwinąć i spiąć wykałaczką
lub szpilką do rolad. Kłaść na dobrze rozgrzany olej
i smażyć po 3-4 minuty z każdej strony. Dodać masło i jeszcze smażyć pod przykryciem na małym gazie przez parę minut. Podawać z ryżem lub z ziemniakami z wody i surówką.
SMACZNEGO «

