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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

» 2012 nr 10 » spis treści

5

Aktualności 11

Programy

16 fotorelacja z wyprawy iMagazine po
iPhone’a 5 Dominik Łada

82 GRY i Programy AppStore Norbert Cała
84 GRY i Programy Mac OSX Michał Zieliński
85 Paperless 2.
Pozbądź się papieru na dobre
Przemysław Marczyński
87 Things 2. Wreszcie zadania
bujają w chmurach
Przemysław Marczyński
88 Moje oczekiwania od edytora tekstu
dla iOS i OS X Wojtek Pietrusiewicz

Gry
92 Toy defense Krzysztof Morawski

Felietony
23 Dwa lata z iMagazine Kinga Ochendowska, Norbert
Cała, Przemysław Marczyński, Wojtek Pietrusiewicz
25 Kopciuszek z iPhone’em Sławomir Durasiewicz
29 Zdążyć przed końcem świata.
Tajemnice umysłu Kinga Ochendowska
33 Cisza nocna Kinga Ochendowska
36 Co z tymi mapami? Michał Rajpert
38 Apple vs. Samsung czyli patent na wojnę
Gracjan Pietras
41 Masaż inkwizycyjny Niżej Podpisany

Productivity

Porady

43 Produktywność a iPhone 5.
Poradnik kupującego...
lub nie Michał Śliwiński

94 Tips & Tricks Maciej Skrzypczak

Sprzęt

98 Ojciec Chrzestny Jan Urbanowicz

Film

47 Cały tydzień z iPhone 5
Norbert Cała
52 Recenzja iPhone 5
Wojtek Pietrusiewicz
56 Wacom Intuos5
z dotykiem Wojtek
Pietrusiewicz
59 Google Nexus 7 Wojtek Pietrusiewicz
62 Apple – EarPods Jarosław Cała
64 Philips Fidelio SoundRing DS3880W Norbert Cała
68 Swissvoice ePure Mobile
BH01i Norbert Cała
71 Logitech K760. Klawiatura
uniwersalna Dominik Łada

Cała muzyka 101
Książki

74 WD My Book Thunderbolt
Duo Norbert Cała

102 Tylko eBooki!

77 Philips M1 Wojtek
Pietrusiewicz

Makowa kuchnia 106

104 Listy do Steve’a Jobsa Maciej Skrzypczak

» 2012 nr 10 » wstępniak

6

»» Norbert Cała:
Jestem naprawdę zaskoczony tym,
że iMagazine ma już dwa lata. Czas
mija bardzo szybko. Jeśli do tych dwóch lat dodam sobie kolejne dwa przy tworzeniu poprzednika iMagazine, to wychodzi, że 1/8 życia poświeciłem temu zadaniu.

5 października 2010 roku wydaliśmy pierwszy numer iMagazine. Tak – to już dwa lata, odkąd jesteśmy z Wami. Dwa
lata ciężkiej pracy, która daje nam niesamowitą satysfakcję.
Dwa lata, co miesiąc, prezentujemy Wam najciekawsze nowości sprzętowe, programowe, książkowe, filmowe, muzyczne. Wszystko to, co lubicie Wy – nasi czytelnicy. Z każdym numerem ugruntowujemy się w przekonaniu, że to, co robimy
jest słuszne, a Wasz feedback daje nam motywację do dalszej
pracy. Bez Was, nie byłoby iMagazine – jedynego i najlepszego miesięcznika o środowisku związanym z Apple. iMag jest
dla mnie najlepszą i najfajniejszą pracą, jaką mogłem sobie
wyobrazić i bardzo się cieszę, że mogę współpracować przy
nim ze świetnym teamem, który miałem szczęście przekonać
do tego projektu – dziękuję Wam wszystkim z całego serca!
Oddajemy w Wasze ręce numer urodzinowy. Znajdziecie
w nim przede wszystkim informacje o iPhonie 5 – recenzje
Wojtka i Norberta, opis nowych słuchawek EarPods oraz sprawozdanie z naszej wyprawy do Drezna. Felietony, programy,
książki, „Ojciec chrzestny”... Jak zwykle dużo ciekawych materiałów. Witamy również w gronie redakcyjnym mec. Gracjana Pietrasa, który w ciekawy sposób opowiedział o ostatnim,
głośnym sporze Apple z Samsungiem.
Zapraszam do lektury i jeszcze raz dziękuję,
że jesteście z nami już 2 lata!

»» Wojtek Pietrusiewicz:
iMagazine jednak nie składa się
z liczb i bajtów. To ludzie stojący za
nim powodują, że codziennie chętnie siadam do
pracy. Ta nić zrozumienia, którą zapoczątkowała pasja, przerodziła się w piękną znajomość oraz
możliwość poznania jeszcze szerszej rzeszy cudownych osób, z którymi czuję się jak pośród rodziny.

»» Kinga Ochendowska:
Z jednej strony, to aż dwa lata, z drugiej – czasem zdaje mi się, że iMagazine istnieje od zawsze. Dwadzieścia cztery miesiące wypełnione nie tylko ciężką pracą, ale również
przynoszące olbrzymią satysfakcję.

»» Przemek Marczyński: 
Myśląc o iMagu, zawsze mam przed
oczami ludzi, którzy go tworzą.
Prawdziwych rzemieślników i pasjonatów. Wrzuceni do jednego, redakcyjnego worka, tworzą wybuchową mieszankę, która wciąż stara się zapewnić Wam jak najlepsze treści.
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konkurs urodzinowy

Wygraj Xbox 360 z Kinectem!!!
Zaproponuj reklamę iMagazine, w dowolnej formie:
filmu, muzyki, tekstu, zdjęcia...
Fundatorem nagrody jest Microsoft Polska.
Regulamin konkursu urodzinowego na stronie internetowej:
http://imagazine.pl/regulamin-konkursu-2-urodziny-imagazine
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» W skrzynce mailowej giganta Apple

w których autor książki odpowiednio wprowadza każdy mail, nakreślając jego historię. Dzięki temu, możemy
jeszcze głębiej zapoznać się z tokiem rozumowania jedSteve Jobs odpowiadał na setki maili od zwykłych użytnej z najwybitniejszych osób świata biznesu. Wiadomokowników. Każda wiadomość, choć nierzadko dość skąNiedawna zapowiedź nowej wersji anomaly Warzone przypomniała mi w pewści te ujawniają również kulisy spektakularnego sukcesu
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piechotę, ale w sumie nic poza tym)
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jego jakość. Jest cieńszy, końcówki nie są metalowe, lecz odpowiedzi.
od słuchawek,
które obecnie mam na
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Poznaj sekrety firmy Apple!
jeden. Przepuścić jak najmniejszą liczbę jednostek
wro- Fidelio
głębiej zastanowić, to oprócz tego, że stoi to nawet czane ręce i wygodnie napisać kilka Tweetów, w trakcie
jaz iUrządzeniami.
Takim urządzeniem jest Philips Fidelio
uszach:
M1 – modelu zdecydomnie, elementu – regulacji głośności na pilocie! Szczerze nych odpowiedzi byłego CEO firmy Apple, ale też tych ninie złączakieś
– zabija
w pewnym stopniu
• czołgi (świetne na wszelkiego rodzaju pojazdy)
Dowiedz się, co naprawdę myślał Steve Jobs!
ga przez nasze zasieki.
pasjonującej rozmowy.
sem zdarza mi się go użyć. Zastanawiałem się, dlaczemówiąc kompletnie nie rozumiem, dlaczego pominięto gdy nieopublikowanych. Podzielono ją na 9 rozdziałów,
SoundRing DS3880W.
wanie bardziej przenośnego.
tak istotną cechę pilota, który w tej wersji ma tylko jeden
rynek stacji dokujących, jednocześnie
przycisk służący do pauzowania, przewijania i tym podobdając solidnego kopniaka głośnikom
» Wizerunkowo dobry zabieg
nych czynności, skoro słuchawki za kilkadziesiąt złotych je
» Budowa
mają. Niestety, poziom dźwięku można tylko regulować
wspierającym możliwość przesyłabezpośrednio w urządzeniu, do którego jesteśmy aktualPhilips, jakiś czas temu, zaczął wprowadzać na rynek
nia dźwięku za pomocą technologii
markę Fidelio, która ma konkurować pod względem jaPhilips i tym razem nie zawiódł, dostarczając wysokiej
nie podłączeni i należy brać to pod uwagę przy zakupie,
tabletów z rodziny Wacom nie trzeba nikomu przedstawiać. Mam wrażenie,
ponieważ dla niektórych może to o nim zadecydować.
jakości konstrukcję. Metalowy pałąk w odcieniach ciemairplay. takim urządzeniem jest phikości dźwięku i „dizajnu” z markami tradycyjnie pozycjoże przez całe swoje życie gdzieś je widywałem i ciągle o nich słyszałem. co więnych szarości pokryty jest skórą, która przyzwoicie ukłanowanymi wyżej. To wizerunkowo dobry zabieg. Philips
lips Fidelio Soundring DS3880W.
cej, do dzisiaj tablety do rysowania są zdominowane przez tę firmę. przez ostatkojarzy się przecież głównie ze sprzętem AGD, a mi
da się na głowie. Głośniki ukryto natomiast w plastikowej obudowie, która z odległości wygląda znakomicie. » dźwięk
ostatnio ze smoczkami, a na pewno nie z Hi-Fi z wyżnich kilka lat Wacom zdecydowanie jednak próbuje rozszerzać swoje horyzonSzkoda, że nie zastosowano również metalu w okrągłym
szej półki. Testowaliśmy już w redakcji kilka produktów
fragmencie pałąka odpowiedzialnego za umocowanie
Największym problemem jest ogromna doza subiektyty z rodziną Bamboo, przeznaczoną dla zwykłych konsumentów.
Premiera iPhone’a 5, nowego iPoda Nano oraz Touch
z tej serii i muszę powiedzieć, że udaje się im to znakomicie, niestety to samo dotyczy ceny.
wizmu, jakiemu podlegamy przy jakimkolwiek odsłupokazują bezsprzecznie, że powoli będziemy musieczęści głośnikowej.
Fidelio M1 przeznaczone są do noszenia na uszach,
li zapomnieć o mówieniu „stacja dokująca” w odnieKosztujący około 1500 zł Fidelio SoundRing DS3880W
chu. Każdy słyszy trochę inawięc liczyłem na wygodne dopasowanie. Nie pomyliłem
czej, zwraca uwagę na inne
Owszem, jest kilka firm, które starają się z Wacomem
ilustracji oraz do każdej ilosieniu do głośników kompatybilnych z iUrządzeniami.
to jeden z mniejszych głośników linii Fidelio i też jeden
konkurować, ale ich produkty są mniej więcej tak dotony i ma inne potrzeby. Jednauszniki
ich produkty
Najzwyczajniej w świecie, nie będzie można niczego
z ciekawszych. Jak można wyczytać z nazwy, głośnik
się. Pomimo że w pierwszym momencie miałem wrażeści innych graficznych zastoni lubią przesterowane Beats
w nich zadokować, bo pewnie bardzo mało urządzeń
ma kształt niewielkiego rinnie, że nie trzymają się stabilnie, to w żadnym momenbre, jak chiński Shuanghuan Sceo, który wygląda jak
sowań. Można je również wywykonano
są mniej
by Dr Dre, a inni z kolei prebędzie miało wbudowane nowe złącze. Apple, decyzją
gu. Jest on pokryty szarą,
cie podczas spacerowania nie próbowały ulec grawitacji.
BMW X5, ale zdecydowanie różni się od niego każdym
korzystywać alternatywnie...
ze skóry sztucznej,
więcej tak dobre, jak
ferują znacznie bardziej neuo zmianie złącza, zabija w pewnym stopniu rynek stainnym detalem, w tym precyzją prowadzenia i jakością
Nauszniki wykonano ze skóry sztucznej, ponoć czasaDo dzisiaj prywatnie komateriałową siatką maskujągłośnik
ponoć czasami
chiński shuanghuan
cji dokujących, jednocześnie
wykonania.
mi nazywanej ekologiczną. Jest tak wysokiej jakości, że
tralnie brzmiące słuchawki.
cą. Wnętrze ringu, oraz parzystam z Wacoma Intuos 4
jest w pełni
nazywanej
sceo, który wygląda
dowiedziałem się o tym fakcie dopiero ze specyfikacji
do retuszu zdjęć – nie rysuDo tego dochodzi ludzka cedając solidnego kopniaka głosek przechodzący po jego
bezprzewodowym
ekologiczną. Jest
jak BMw X5, ale
szczycie, zostały wykonane
cha dostosowywania się do
Dbałość
śnikom wspierającym możlitechnicznej, a pomimo wysokich temperatur, nie odpaję na nim prawie nic, więc
produktem,
tak wysokiej jakości,
zdecydowanie różni
wość przesyłania dźwięku za
ze srebrnego metalu. Na parza uszu. Nie ma też mowy o żadnym uciskaniu – to jedotoczenia – mam tutaj na my» Różne zastosowania
piórko przeważnie spoczywa
o szczegóły
a wspomniana
że dowiedziałem się
się do niego każdym
w swoim stojaku obok tableśli, że jeśli posłuchamy M1-ek
pomocą technologii AirPlay.
sku znajdziecie jedynie cztery
ne z najwygodniejszych słuchawek leżących bezpośredwykończenia zdradza
podstawka jest
o tym fakcie dopiero
innym detalem, w tym
tu. W moim przypadku chozaraz po Sennheiserach HD
Tę bezprzewodową technoprzyciski sterowania. Razem
nio na uchu, jakie miałem na głowie.
Tablety do rysowania Wacoma mają bardzo szerokie
nam, że nie jest to
prawdziwą stacją
ze specyfikacji
precyzją prowadzenia
800 to możemy doznać załalogię znamy od bardzo dawz głośnikiem dostarczana jest
Podobnie jak w modelu L1, M1-ki posiadają w komplemożliwości zastosowania w najprzeróżniejszych czynnodzi o precyzję. Niezależnie od
tani produkt.
dokującą.
technicznej.
i jakością wykonania.
na, a w najbliższym czasie,
specjalna podstawka, która
cie jeden kabel z końcówką 3.5 mm, który można odpiąć
mania, ale jeśli przesiądziemy
ściach. Z powodzeniem nadają się do tworzenia rysuntego, jak dobrą macie myszsię prosto z dostarczanych
większość testowanych głojest stacją dokująca do tego
od samych słuchawek. Niestety, wraz z ceną obniżono
ków technicznych w AutoCADzie, rysowania komiksów,
kę, mogę z całą pewnością
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» W skrzynce mailowej giganta Apple

phiLips
FiDeLio
soUnDring
Ds3880w

w których autor książki odpowiednio wprowadza każ-

dy mail, nakreślając jego historię. Dzięki temu, możemy
jeszcze głębiej zapoznać się z tokiem rozumowania jedSteve Jobs odpowiadał na setki maili od zwykłych użytnej z najwybitniejszych osób świata biznesu. Wiadomokowników. Każda wiadomość, choć nierzadko dość skąści te ujawniają również kulisy spektakularnego sukcesu
pa, wystarczyła, by uszczęśliwić odbiorcę. Wiele z takich
firmy oraz zdradzają sekrety z życia Steve’a Jobsa.
maili było publikowanych później na łamach różnych
serwisów piszących o Apple, jak Mac Rumors, AppleInOprócz tego, że książka ta oparta jest głównie na mase. Dziś więc nadrobimy te zaległości.
panie itemu,
panowie,
szykujcie się na wojKilka miesięcy
do czerwcowesider, Cult of Mac, czy 9to5Mac. Dziennikarz CNN – Mark
ilach, w których pierwszoplanową rolę grają wspomniaKlasyczną słuchawkę biurkowego telefonu lepiej się trzyma przy uchu, niż tenę... zabawkową wojnę!
go numeru iMagazine (6/2012), miane odpowiedzi Steve’a, możemy również dowiedzieć się,
Milian – zdobył całkiem pokaźną liczbę takich wiadomolefon komórkowy. zawsze można ją też wygodnie przytrzymać ramieniem, aby
jaką sympatią darzyli go jego wierni fani.
ści. Postanowił je wszystkie zebrać i opublikować.
łem przyjemność testować słuchawW związku z pierwszą rocznicą śmierci współzałożyToy defense to klasyczny przedstawiciel swojego gatunW ten sposób powstała książka Listy do Steve’a JobAby móc zrealizować postawione przed nami zadamieć wolne ręce i wygodnie napisać kilka tweetów, w trakcie jakieś pasjonuki philips nie,
Fidelio
L1 – flagowy model
do naszej dyspozycji oddane zostały 4 rodzaje jedku. Mający nam do zaoferowania dokładnie to, co dobra
sa: W skrzynce mailowej giganta Apple. Ukazuje ona
ciela Apple, która przypada na 5 października, książka ta
jącej rozmowy.
nostek, których
używać jako
Jobsa jako prezesa, innego niż reszta. Materiał pokazuje
gra typu Tower defense powinna oferować. Dodatkowo
jest dobrą pozycją na wspomnienie tego człowieka. Tym
firmy. oceniłem
je nabędziemy
5/6. Dzisiaj
tro-wieżyczek:
• żołnierze strzelający z karabinu (jednostka najbargo jako osobę przystępną, nie zasłaniającą się masą sewszystko ubrane zostało w zabawkowe szaty, dodające
bardziej, że czyta się ją „lekko, łatwo i przyjemnie”, na co
chę tego żałuję
i dałbym im 6/6, pogrze nieco humoru.
kretarek, czy rzeczników prasowych. Jako kogoś,WojtEK
do kogo
składa się również piękny polski przekład wydawnictwa
dziej uniwersalna)
go i wyszło mi na to, że przy dłuższej rozmowie jest to
Telefon komórkowy praktycznie wyeliminował z napiEtruSiEWicz
żołnierze z miotaczami
(świetni, zwłaszcza na
Mamy więc 3 główne kampanie („Firest Blood”,
„Hard
można było napisać i mimo wątpliwości – doczekać się
Pascal. Książkę tę można nabyć za około 30 zł. Warto. «
szego życia standardowe telefony „telekomunikacji”.
po prostu wygodne. Klasyczną słuchawkę lepiej się trzynieważ
są• zaledwie
300 złognia
droższe
piechotę, ale w sumie nic poza tym)
Winter” i „Die Hard”), z których każda składa się z 24 miZajrzyj do skrzynki mailowej geniusza naszych
W domu klasycznego telefonu nie mam od bardzo dawma przy uchu, niż telefon komórkowy i zawsze można
jego jakość. Jest cieńszy, końcówki nie są metalowe, lecz odpowiedzi.
od
słuchawek,
które
obecnie
mam
na
• artyleria przeciwlotnicza (jedynie jednostkiplastikowe i brakuje mu jednego bardzo ważnego, dla W książce możemy znaleźć pokaźny zbiór zarówno znasji i odbywa się w innej porze roku. Cel jest oczywiście
czasów!
na, ale w biurze ciągle stoi na biurku. Co więcej,
jak się – podjęciem
ją też wygodnie przytrzymać
ramieniem,
wol-właśnie w ten sposób będzie się komunikowała
apple
decyzji o
zmia- aby mieć
śników
powietrzne)
Poznaj sekrety firmy Apple!
jeden. Przepuścić jak najmniejszą liczbę jednostek
wro- Fidelio
głębiej zastanowić, to oprócz tego, że stoi to nawet czane ręce i wygodnie napisać kilka Tweetów, w trakcie
jauszach:
M1 – modelu zdecydomnie, elementu – regulacji głośności na pilocie! Szczerze nych odpowiedzi byłego CEO firmy Apple, ale też tych niz iUrządzeniami.
Takim urządzeniem jest Philips Fidelio
nie złączakieś
– zabija
w pewnym stopniu
• czołgi (świetne na wszelkiego rodzaju pojazdy)
Dowiedz się, co naprawdę myślał Steve Jobs!
ga przez nasze zasieki.
pasjonującej rozmowy.
sem zdarza mi się go użyć. Zastanawiałem się, dlaczemówiąc kompletnie nie rozumiem, dlaczego pominięto gdy nieopublikowanych. Podzielono ją na 9 rozdziałów,
SoundRing DS3880W.
wanie bardziej przenośnego.
tak istotną cechę pilota, który w tej wersji ma tylko jeden
rynek stacji dokujących, jednocześnie
przycisk służący do pauzowania, przewijania i tym podobdając solidnego kopniaka głośnikom
nych czynności, skoro słuchawki za kilkadziesiąt złotych je
» Wizerunkowo dobry zabieg
» Budowa
mają. Niestety, poziom dźwięku można tylko regulować
wspierającym możliwość przesyłabezpośrednio w urządzeniu, do którego jesteśmy aktualPhilips, jakiś czas temu, zaczął wprowadzać na rynek
nia dźwięku za pomocą technologii
markę Fidelio, która ma konkurować pod względem jaPhilips i tym razem nie zawiódł, dostarczając wysokiej
nie podłączeni i należy brać to pod uwagę przy zakupie,
tabletów z rodziny Wacom nie trzeba nikomu przedstawiać. Mam wrażenie,
ponieważ dla niektórych może to o nim zadecydować.
jakości konstrukcję. Metalowy pałąk w odcieniach ciemairplay. takim urządzeniem jest phikości dźwięku i „dizajnu” z markami tradycyjnie pozycjoże przez całe swoje życie gdzieś je widywałem i ciągle o nich słyszałem. co więnych szarości pokryty jest skórą, która przyzwoicie ukłanowanymi wyżej. To wizerunkowo dobry zabieg. Philips
lips Fidelio Soundring DS3880W.
da się na głowie. Głośniki ukryto natomiast w plastikocej, do dzisiaj tablety do rysowania są zdominowane przez tę firmę. przez ostatkojarzy się przecież głównie ze sprzętem AGD, a mi
wej obudowie, która z odległości wygląda znakomicie. » dźwięk
ostatnio ze smoczkami, a na pewno nie z Hi-Fi z wyżnich kilka lat Wacom zdecydowanie jednak próbuje rozszerzać swoje horyzonSzkoda, że nie zastosowano również metalu w okrągłym
szej półki. Testowaliśmy już w redakcji kilka produktów
fragmencie pałąka odpowiedzialnego za umocowanie
Największym problemem jest ogromna doza subiektyPremiera iPhone’a 5, nowego iPoda Nano oraz Touch
z tej serii i muszę powiedzieć, że udaje się im to znakoty z rodziną Bamboo, przeznaczoną dla zwykłych konsumentów.
micie, niestety to samo dotyczy ceny.
części głośnikowej.
wizmu, jakiemu podlegamy przy jakimkolwiek odsłupokazują bezsprzecznie, że powoli będziemy musieFidelio M1 przeznaczone są do noszenia na uszach,
chu. Każdy słyszy trochę inali zapomnieć o mówieniu „stacja dokująca” w odnieKosztujący około 1500 zł Fidelio SoundRing DS3880W
więc liczyłem na wygodne dopasowanie. Nie pomyliłem
czej, zwraca uwagę na inne
Owszem, jest kilka firm, które starają się z Wacomem
ilustracji oraz do każdej ilosieniu do głośników kompatybilnych z iUrządzeniami.
to jeden z mniejszych głośników linii Fidelio i też jeden
konkurować, ale ich produkty są mniej więcej tak dosię. Pomimo że w pierwszym momencie miałem wrażetony i ma inne potrzeby. Jednauszniki
ści innych graficznych zastoich produkty
Najzwyczajniej w świecie, nie będzie można niczego
z ciekawszych. Jak można wyczytać z nazwy, głośnik
nie, że nie trzymają się stabilnie, to w żadnym momenni lubią przesterowane Beats
bre, jak chiński Shuanghuan Sceo, który wygląda jak
sowań. Można je również wyw nich zadokować, bo pewnie bardzo mało urządzeń
ma kształt niewielkiego rinwykonano
są mniej
cie podczas spacerowania nie próbowały ulec grawitacji.
by Dr Dre, a inni z kolei preBMW X5, ale zdecydowanie różni się od niego każdym
korzystywać alternatywnie...
będzie miało wbudowane nowe złącze. Apple, decyzją
gu. Jest on pokryty szarą,
ze skóry sztucznej,
więcej tak dobre, jak
ferują znacznie bardziej neuinnym detalem, w tym precyzją prowadzenia i jakością
o zmianie złącza, zabija w pewnym stopniu rynek staNauszniki wykonano ze skóry sztucznej, ponoć czasaDo dzisiaj prywatnie komateriałową siatką maskujągłośnik
ponoć czasami
chiński shuanghuan
wykonania.
cji dokujących, jednocześnie
mi nazywanej ekologiczną. Jest tak wysokiej jakości, że
tralnie brzmiące słuchawki.
cą. Wnętrze ringu, oraz parzystam z Wacoma Intuos 4
jest w pełni
nazywanej
sceo, który wygląda
dowiedziałem się o tym fakcie dopiero ze specyfikacji
do retuszu zdjęć – nie rysuDo tego dochodzi ludzka cedając solidnego kopniaka głosek przechodzący po jego
bezprzewodowym
ekologiczną. Jest
jak BMw X5, ale
szczycie, zostały wykonane
technicznej, a pomimo wysokich temperatur, nie odpacha dostosowywania się do
ję na nim prawie nic, więc
Dbałość
śnikom wspierającym możliproduktem,
tak wysokiej jakości,
zdecydowanie różni
wość przesyłania dźwięku za
rza uszu. Nie ma też mowy o żadnym uciskaniu – to jedotoczenia – mam tutaj na my» Różne zastosowania
piórko przeważnie spoczywa
ze srebrnego metalu. Na pao szczegóły
a wspomniana
że dowiedziałem się
się do niego każdym
w swoim stojaku obok tableśli, że jeśli posłuchamy M1-ek
ne z najwygodniejszych słuchawek leżących bezpośredpomocą technologii AirPlay.
sku znajdziecie jedynie cztery
wykończenia zdradza
podstawka jest
o tym fakcie dopiero
innym detalem, w tym
tu. W moim przypadku chonio na uchu, jakie miałem na głowie.
zaraz po Sennheiserach HD
Tablety do rysowania Wacoma mają bardzo szerokie
Tę bezprzewodową technoprzyciski sterowania. Razem
nam, że nie jest to
prawdziwą stacją
ze specyfi kacji
precyzją prowadzenia
Podobnie jak w modelu L1, M1-ki posiadają w komple800 to możemy doznać załamożliwości zastosowania w najprzeróżniejszych czynnodzi o precyzję. Niezależnie od
logię znamy od bardzo dawz głośnikiem dostarczana jest
tani produkt.
dokującą.
technicznej.
i jakością wykonania.
ściach. Z powodzeniem nadają się do tworzenia rysuncie jeden kabel z końcówką 3.5 mm, który można odpiąć
mania, ale jeśli przesiądziemy
tego, jak dobrą macie myszna, a w najbliższym czasie,
specjalna podstawka, która
od samych słuchawek. Niestety, wraz z ceną obniżono
się prosto z dostarczanych
ków technicznych w AutoCADzie, rysowania komiksów,
kę, mogę z całą pewnością
większość testowanych głojest stacją dokująca do tego

Niedawna zapowiedź nowej wersji anomaly Warzone przypomniała mi w pewnym sensie o tym, że już od dawna nie grałem w dobrą grę typu tower defen-
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DoMiNiK łaDa

LogiTech k760
KlawIatura uNIwerSalNa
o ile w przypadku ipada,
od dawna jestem użytkownikiem i niekrytym propagatorem różnych, zewnętrznych

klawiatur,

to w przypadku mojego
podstawowego komputera, Macbooka pro, zawsze używałem tylko
i wyłącznie klawiatu-

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

ry wbudowanej. Może
to było związane z wygodą przemieszczania
się, a może z faktem, że nie mogłem
znaleźć takiej klawiatury, która by mi
pasowała. Było tak do momentu poznania najnowszej klawiatury Logitech K760. Dlaczego akurat ona, a nie
np. „oryginalna”, bezprzewodowa klawiatura apple? odpowiedź jest prosta – bo jest uniwersalna!
Po raz pierwszy mam do czynienia z klawiaturą, która
została stworzona jakby specjalnie dla mnie – według
moich oczekiwań i uwag. Mam wreszcie jedną klawiaturę do wszystkiego – do mojego komputera, iPada oraz
iPhone’a. Logitech K760 jest pierwszą znaną mi klawiaturą rozwiązującą problem, jaki miałem ze wszystkimi
innymi klawiaturami bluetooth – można jej było używać
tylko z jednym urządzeniem, a zmiana – przełączanie

się pomiędzy pozostałymi urządzeniami – była bardzo
upierdliwa. W produkcie Logitecha jest to banalnie proste – wystarczy sparować 3 dowolne urządzenia i możemy dowolnie przełączać się między nimi, wciskając tylko odpowiedni klawisz. Kto korzysta w miejscu pracy
z różnych urządzeń – bardzo doceni takie rozwiązanie.
Ja np. pracuję na Macbooku
Pro, często coś niezależnie
sprawdzam na iPadzie i odJa np. pracuję na
powiadam na przychodząMacbooku pro,
ce SMS-y – teraz mogę do
często coś niezależnie
wszystkiego używać jednej
sprawdzam na ipadzie
klawiatury – dla mnie bomba!
i odpowiadam na

„

» Pełna niezależność
Klawiatura Logitech K760
swoim wyglądem przypomina
klawiaturę bezprzewodową

przychodzące sMs-y
– teraz mogę do
wszystkiego używać
jednej klawiatury
– dla mnie bomba!

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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PassMob – narzędzie integracji z iOS Passbook
Rusza pierwsza w Polsce dedykowana usługa dla
aplikacji Passbook, będącej jedną z najciekawszych
nowości w szóstej wersji systemu iOS dla smartfonów iPhone.
Passbook pozwala na przeniesienie kart lojalnościowych, biletów
i kuponów z portfela klienta, do
jego iPhone’a. Ważną cechą nowoczesnych „przepustek” jest ich
aktywność – mogą być na bieżąco
modyfikowane przez usługodawcę, a także aktywować się automatycznie, w zależności od daty
lub lokalizacji klienta, informując
go, dla przykładu, że przechodzi
obok sklepu, w którym przysługuje mu zniżka, lub trwa wyprzedaż.
PassMob to udostępnione przez firmę Twisted Logic narzędzie integrujące systemy sprzedaży z nowym
rozwiązaniem opracowanym przez Apple, dzięki któremu właściciele sieci sprzedaży będą mogli łatwo rozpocząć oferowanie swoim klientom korzyści, jakie daje
Passbook.

„W pierwszej fazie wprowadzania usługi na rynek skupimy się na kartach lojalnościowych, oferując narzędzie,
które ułatwi naszym klientom pozyskiwanie stałych klientów pośród użytkowników iPhone’a – zarówno bezpośrednio w miejscu
sprzedaży, jak i np. za pośrednictwem reklam.” – opisuje Adam
Hościło, Strateg ds. Rozwiązań
Mobilnych w Twisted Logic, pomysłodawca usługi.
Czym dokładnie jest PassMob?
Twórcy opisują to tak: „Jest to
kompleksowe narzędzie, które
obsługuje cały proces kontaktu
z klientem, od łatwej rejestracji,
przez generowanie „przepustek”,
aż po dostarczenie na urządzenia klientów. Równie ważną częścią jest integracja z aktualnymi rozwiązaniami
klientów. W tej chwili PassMob jest w fazie testów, do
których firma zaprasza potencjalnych klientów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://passmob.pl

„iPhone User Guide For iOS 6”
w iBookstore

Ruszyła sprzedaż iPhone’a 5 w Apple
Online Store PL

iPhone 5 już jest w Polsce. Jeśli chcecie przeczytać
jego rozszerzoną instrukcję w formie ebooka, to zajrzyjcie do iBookstore. Apple za darmo udostępniło
ją do pobrania. [http://itunes.apple.com/pl/book/
iphone-user-guide-for-ios-6/id563272542?mt=11]

Już można zamawiać iPhone 5 w polskim Apple Online Store.

W tym kwartale sprzedaż iPhone’ów może być troszkę niższa, niż w poprzednich częściach tego roku.
Wszystko za sprawą niedawnej premiery iPhone’a 5,
który z kolei odniósł niesamowity sukces, sprzedając się w 5 milionach sztuk w ciągu 3 dni od wprowadzenia go do sklepów.

Apple sprzedało ponad 5 mln
iPhone’ów 5 przez pierwsze 3 dni
Apple dzisiaj poinformowało, że ich klienci kupili ponad pięć milionów iPhone’ów 5 w ciągu
pierwszych trzech dni od premiery, przypadającej
na 21/09/2012. Ponad 100 milionów iUrządzeń zostało już uaktualnionych do iOS 6, co jest absolutnym rekordem, jeśli chodzi o adopcję najnowszych
wersji OS wśród konkurencji. Apple również napisał,
że popyt wyprzedził podaż – oznacza to, że liczba
sprzedanych sztuk byłaby wyższa, gdyby nie moce
fabryk produkujących telefony dla Apple.

iSpace szuka pracowników w Radomiu
i Rzeszowie
Dostaliśmy informację od firmy Tachobis, która
w maju otworzyła w Warszawie na ul. Nowy Świat
salon iSpace, że poszukują pracowników w Radomiu oraz Rzeszowie – może to Was zainteresuje?
„W związku z dynamicznym rozwojem, firma Tachobis poszukuje osób do pracy w nowych salonach
iSpace w Radomiu i Rzeszowie.
Mile widziane osoby z zamiłowaniem macowym
i doświadczeniem w handlu.
CV proszę przesyłać na adres pawel@ispace.pl

do roku, zazwyczaj podczas takiej konferencji padają ogromne liczby, a Tim Cook lubi pochwalić
się tym, jak to sprzedaż urosła od zeszłego roku.
Tym razem, specjalny event telefoniczny odbędzie się 25 października, o godzinie 22:00 czasu
polskiego.

Aktualizacje

Ceny są następujące:
16GB – 2849 zł
32GB – 3299 zł
64GB – 3749 zł
Niestety, dostępność jest taka jak podejrzewaliśmy – 3-4 tygodni.

Apple ogłasza datę konferencji
telefonicznej w sprawie wyników
finansowych za Q4 2012
Ogłoszenie wyników finansowych Apple to bardzo ciekawe wydarzenie. Odbywa się ono 4 razy

Od ostatniego wydania, ukazały się następujące aktualizacje dla komputerów Apple:
• O S X Lion Update 10.7.5 Server 1,22GB
• O S X Mountain Lion Update v10.8.2 665MB
• M acBook Pro Retina EFI Update v1.0 4,97MB
• M acBook Air SMC Update v1.7 658kB
• M acBook Pro EFI Firmware Update 2.9
4,29MB
• M acBook Air EFI Firmware Update 2.5 4,76MB
• S ecurity Update 2012-004 (Snow Leopard)
2,36MB
• O S X Lion Update 10.7.5 (Client) 1,14GB
• iOS 6 Software Update
• Aperture 3.4.1 550,5MB
• iPhoto 9.4.1 757,6MB
Użyteczna rada. Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back-up danych.

» 2012 nr 10 » aktualności

Enveloop – pierwsze
w Polsce studio
specjalizujące się
w interfejsach mobilnych
Na polskim rynku jest już sporo firm, które świadczą
usługi tworzenia aplikacji mobilnych dla iOS – ale
sami dobrze wiecie, że jest wiele programów, które mają świetny pomysł, ale fatalną obsługę. Wiele
agencji interaktywnych twierdzi, że ma kompetencje w tym zakresie.
Okazuje się jednak, że problem zaczyna się w momencie, gdy trzeba zaprojektować dobry interfejs i mówimy tu nie tylko o grafice, ale przede wszystkim o doświadczeniu użytkownika i prawidłowo wymyślonej
nawigacji.
Właśnie takie usługi będzie świadczyło Enveloop –
pierwsze w Polsce studio specjalizujące się w projektowaniu interfejsów mobilnych.
Studio współtworzy trzech doświadczonych grafików:
Ronald Nowak, Jędrek Kostecki i Michał Malewicz. Projektowaniem UX / nawigacji oraz zarządzaniem zajmie
się Adam Hościło.
„To właśnie interfejs jest najważniejsza częścią aplikacji od strony użytkownika. Jeśli nie jest zrobiony dobrze, to inne aspekty przestają mieć znaczenie.” – mówi
Adam Hościło.
„Na polskim rynku brakuje specjalistów od interfejsów mobilnych. Chcemy tę lukę zapełnić i pomóc fir-
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mom, które nie mają kompetencji w tej dziedzinie, a zależy im na tym, by dostarczać najwyższą jakość swoim
klientom.” – dodaje.
Więcej informacji możecie znaleźć na stronie:
http://enveloop.pl

iSource
kończy sprzedaż ORO
Część z Was, w tym ja, pewnie zna i korzysta z ORO.
ORO, najprościej rzecz ujmując, jest polskim odpowiednikiem Apple Care, sprzedawanym sporo taniej przez naszego rodzimego dystrybutora, firmę
iSource.
Osobiście dwa lata temu kupiłem sobie ORO do mojego „Woza”, co koniec końców okazało się strzałem
w dziesiątkę, bo niecały miesiąc po zakończeniu oryginalnej gwarancji padł mi dysk.
Od jutra kończy się sprzedaż ORO w Polsce, także pamiętajcie, że jeśli potrzebujecie, to kupcie go najdalej jutro – jeśli zrobicie to pojutrze, to nie będzie już
respektowany.
Z dniem 28.09.2012 iSource, Autoryzowany Dystrybutor Apple, zaprzestaje sprzedaży Odpłatnej Rozszerzonej Ochrony (ORO) na sprzęt komputerowy.
Sprzedane do tego dnia ORO będą respektowane do
końca ważności umów.
Umowy na ORO zawarte po 28.09.2012 (decyduje
data dowodu zakupu) nie będą honorowane.

Aplikacja
iMagazine v1.5
już w App Store
W App Storze pojawiła
się uaktualniona wersja
naszej aplikacji Newsstandowej na iPada.
Wersja 1.5 posiada
sporo poprawek, które
mają pomóc wyeliminować problemy z pobieraniem numerów. Oprócz
tego, wprowadziliśmy
również kosmet yczne

zmiany w wyglądzie niektórych elementów, co
powinno Wam ułatwić jej
obsługę.
Pomimo tego, że
prowadzimy zamknięte beta-testy, będziemy
wdzięczni za przekazanie
nam informacji o ewentualnych problemach
z aplikacją.

» 2012 nr 10 » aktualności
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List od Tima Cooka w sprawie map Apple
Tim Cook opublikował na stronach Apple list dotyczący nowych map dostarczonych przez jego firmę w iOS 6.
Napisany w przepraszającym tonie, zauważa błędy popełnione przez Apple i zwraca uwagę na skalę tego
przedsięwzięcia – przez ostatni tydzień wysłano do Apple ponad poł miliarda zapytań.
List do klientów w temacie Map:

To our customers,
At Apple, we strive to make world-class products that deliver the best experience possible to our customers. With the launch of our new Maps last week, we fell short on this commitment. We are extremely sorry for the frustration this has caused our customers and we are doing everything we can to
make Maps better.
We launched Maps initially with the first version of iOS. As time progressed, we wanted to provide
our customers with even better Maps including features such as turn-by-turn directions, voice integration, Flyover and vector-based maps. In order to do this, we had to create a new version of Maps
from the ground up.
There are already more than 100 million iOS devices using the new Apple Maps, with more and more
joining us every day. In just over a week, iOS users with the new Maps have already searched for nearly half a billion locations. The more our customers use our Maps the better it will get and we greatly
appreciate all of the feedback we have received from you.
While we’re improving Maps, you can try alternatives by downloading map apps from the App Store like Bing, MapQuest and Waze, or use Google or Nokia maps by going to their websites and creating
an icon on your home screen to their web app.
Everything we do at Apple is aimed at making our products the best in the world. We know that
you expect that from us, and we will keep working non-stop until Maps lives up to the same incredibly high standard.
Tim Cook
Apple’s CEO

» 2012 nr 10 » aktualności
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Nowe karty Aero2 rozwiązują problem
z brakiem Internetu na urządzeniach z iOS
Jak doniósł nam czytelnik, Michał Gapiński, karty
darmowego Internetu Aero2 nie lubiły się z systemem iOS. Dokładnie chodzi o usługi od Apple, podobnie jak i aplikacje preinstalowane z systemem – zdarzały się przypadki, że Internet 3G nie działał w Safari,
jednak przeglądarka Google Chrome bez problemu korzystała z tego połączenia. Na szczęście najnowsze karty SIM działają z urządzeniami Apple.
Źródłem problemu był roaming wewnątrz krajowy,
który przerywał połączenie. Wczoraj operator deaktywował część kart SIM, wysyłając użytkownikom nowe

egzemplarze. Na podjęcie takiej decyzji wpłynęły plany rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej sieci.
Najważniejszą jednak informacją dla nas, użytkowników
iOS, jest fakt, że od teraz można bezproblemowo korzystać z FaceTime, iMessage czy ogólnie Internetu 3G na
iPadzie czy iPhonie. Co ciekawe, nie każdy użytkownik
doświadczał takich komplikacji.
Aero2 oferuje darmowy dostęp do Internetu na terenie Polski. Jedynym ograniczeniem jest fakt, że nie działa on na wszystkich pasmach oraz limitowana prędkość
pobierania, a także wysyłania danych.

Premiera iPhone’a 5
w sieci Play
Zajrzałem na premierę iPhone’a 5 do warszawskiego
salonu sieci Play na Placu Konstytucji. Zdziwiłem się,
bo ludzi było całkiem sporo – kilkadziesiąt osób – czyli jednak u nas też jest zainteresowanie!
Tak jak pisaliśmy wcześniej – jeśli chodzi o dostępność,
to szału nie ma. Dostępne były tylko modele 16GB. Teoretycznie, według moich ustaleń, do salonu na Pl. Konstytucji dojechało ok 150 sztuk. Czy to dużo? Sami sobie dajcie odpowiedź.
Każdy przychodzący mógł poczęstować się kanapkami,
ciastkami oraz ciepłymi i zimnymi napojami – to miłe. Jak
to w Play – była dobra muza, grana przez DJa.
Telefony w Play mają simlocki, ale na naszej stronie znajdziecie opis oficjalnej procedury jego zdjęcia.

» 2012 nr 10 » aktualności
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MAC MARK 1.0

Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:
MacMark = (1 ÷ (suma testów w sekundach)) × 100 000
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Dominik Łada
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iDresden

fotorelacja
z wyprawy
iMagazine po
iPhone’a 5

Światowa premiera iPhone’a 5 miała miejsce 12 września. Do sprzedaży trafił on
jednak dopiero tydzień później. Całe szczęście, bo mieliśmy możliwość przygotować się do wyprawy do Drezna, gdzie znajduje się najbliższy Apple Store.

» 2012 nr 10 » iDresden – fotorelacja

Co roku, Norbert i Wojtek wyjeżdżają, aby wziąć udział
w jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu – nocnym staniu w kolejce po nowy produkt Apple. Owo „nocne czuwanie” zrobiło się już swego rodzaju tradycją. Problem
w tym, że zamienia się ona powoli w obłęd, o czym pisał już Wojtek na swoim blogu. W każdym bądź razie,
tym razem mnie również udało się wziąć udział w tej
imprezie. Co więcej, iMagazine w Dreźnie reprezen-

17

towany był też przez Jana Urbanowicza oraz Michała
Zielińskiego.
• Na miejscu byliśmy ok 22.
• Do centrum weszliśmy o 6.30 wraz z przeszło tysiącem innych klientów.
• Sklep otworzono o 8.00.
• A o ok. 12.00 nie było już w sprzedaży żadnych iPhone’ów 5… Nic dodać nic ująć.

» 2012 nr 10 » iDresden – fotorelacja

18

» 2012 nr 10 » iDresden – fotorelacja

19

» 2012 nr 10 » iDresden – fotorelacja

20

» 2012 nr 10 » iDresden – fotorelacja

21

Nasz wyjazd wspierał Gear4, dzięki któremu, podczas stania w kolejce rozdawaliśmy pokrowce do iPhone 5.
Zapraszamy Was też do obejrzenia relacji wideo w naszym kanale na YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=ezyE-V23HXg

Na iPada

» 2012 nr 10 » FELIETONY » Dwa lata z iMagazine
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Kinga Ochendowska

Dwa lata to szmat czasu!
W takich chwilach przecieram ze zdumienia oczy. Jak to? To już dwa lata? Niemożliwe! A jednak… Data w kalendarzu potwierdza, uśmiechając się przy tym niewinnie.
Z jednej strony, to aż dwa lata, z drugiej – czasem zdaje mi się, że iMagazine istnieje od zawsze. Dwadzieścia
cztery miesiące wypełnione nie tylko ciężką pracą, ale
również przynoszące olbrzymią satysfakcję. Aż dziw bierze, że co miesiąc dostarczamy Wam zapakowany wstążeczką, lśniący i pachnący, świeżutki numer magazynu.
To chyba dobrze, że czytelnicy nie widzą, co dzieje się
w redakcji w międzyczasie, bo tworzenie iMagazine wymaga czasem iście cyrkowych akrobacji. Na przykład
wtedy, gdy tuż przed wydaniem, w skrzynce VIP pojawia się mail od RedNacza, że właśnie dostaliśmy felieton od Steva Wozniaka. Oczywiście po angielsku i trzeba
go przetłumaczyć na rano. I nie ma zmiłuj – kroplówka
z kofeiną prosto w żyłę, ręce przyklejone do klawiatury a na ustach modlitwa, żeby ktoś to jeszcze przeczytał, przed opublikowaniem. Nie ukrywam, w naszej redakcji nudzić się nie da!
Najważniejsi jednak są ludzie i tu, bez dwóch zdań,
wszyscy się zgodzą – nasi redaktorzy są pełni pasji.
To właśnie ona sprawia, że iMagazine stał się prawdziwym sukcesem na rynku. Bez Was, drodzy koledzy, nie
byłoby to możliwe. Bez Was i bez naszych Czytelników.
Bo to druga strona medalu – to dzięki tysiącom ludzi,
czytającym nasz magazyn co miesiąc, rozwijamy się,
rośniemy w siłę i nasza pasja nie gaśnie.
Myślę, że wszyscy cieszymy się z osiągniętego sukcesu, z kontaktu z czytelnikami, z otwierających się

nowych możliwości. Nie od dziś wiadomo, że konsekwencja, upór i ciągły rozwój pozwala spełniać marzenia. Oczywiście, za możliwość ich spełniania, w pierwszym rzędzie podziękowanie należy się RedNaczowi,
czyli Dominikowi Ładzie, oraz dwóm pozostałym członkom zarządu, czyli Naczelnemu Zastępcy – Norbertowi oraz Naczelnemu Fanbojowi – Wojtkowi Pietrusiewiczowi. Bez Was, trzymających rękę na pulsie, nie byłoby
iMaga. Dzięki!
W zasadzie, przydałoby się powiedzieć coś jeszcze,
na temat przyjaźni i rodzinnej atmosfery, ale to byłby
„babski” akcent. Poza tym, nie należy zbytnio wychwalać współpracowników, bo się zbiesią! Już lepiej niech
czują nad sobą „karzącą rękę” i uważają na „przypisy
korekty” (Tak Wojtek, to do Ciebie!).
Niniejszym, dziękuję serdecznie współpracownikom
i czytelnikom za wspólnie spędzone dwa lata, z nadzieją na kolejne, równie owocne i pełne wyzwań. Naszej
współpracy nie przeszkodzi nawet funkcja Do Not
Disturb, zaimplementowana w najnowszym iOS6 – cała
redakcja znajduje się na liście VIP!
Mam nadzieję, że podoba się Wam urodzinowy numer i niespodzianki, jakie dla Was przygotowaliśmy. A zapewniam, że będzie się działo! Mamy dla
Was urodzinowe prezenty, a największym urodzinowym prezentem dla nas, jesteście Wy – nasi czytelnicy.
Happy Birthday!

Norbert Cała

Dwa lata z iMagazine
Jestem naprawdę zaskoczony tym, że iMagazine ma już
dwa lata. Czas mija bardzo szybko. Jeśli do tych dwóch
lat dodam sobie kolejne dwa przy tworzeniu poprzednika iMagazine, to wychodzi, że 1/8 życia poświeciłem
temu zadaniu. W tym czasie, oprócz tworzenia magazynu, brałem udział w bardzo wielu innych projektach, ale
to właśnie iMagazine był tym, do czego podchodziłem
z największą radością i tym, co dawało mi największą
satysfakcję. Tworzenie czegoś od zera, tworzenie dla od-

danych czytelników i z najlepszym zespołem – to zdecydowanie to, co miał na myśli Steve Jobs, w ypowiadając
te słowa.
„Wasza praca wypełni dużą część waszego życia
i jedynym sposobem, aby być naprawdę usatysfakcjonowanym, jest robienie czegoś, w co wierzycie, że jest
czymś wielkim. (…) Jeśli jeszcze tego nie znaleźliście
– szukajcie dalej. Nie idźcie na kompromisy. Jak w wielu przypadkach, serce powie wam, kiedy to znajdziecie.”
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Przemysław Marczyński

Dwa lata z iMagazine
Podobno, wszystko co dobre, szybko się kończy. W Internecie czas biegnie z prędkością światła i treści faktycznie
mają krótki żywot. Hasło, raz rzucone w wir światłowodów, znika po kilku minutach bez wieści. Chyba dlatego,
już od dwóch lat staramy się zbierać te wszystkie informacje w jednym miejscu, łatwo dostępnym, umożliwiającym szybki powrót do wybranych artykułów. Nie bez
znaczenia jest także wygląd i wygoda czytania magazynu. Wciąż staramy się dopasować jego układ do Waszych oczekiwań. Mamy nadzieję, że skutecznie trafiamy w Wasze potrzeby.
Myśląc o iMagu, zawsze mam przed oczami ludzi, którzy go tworzą. Prawdziwych rzemieślników i pasjonatów. Wrzuceni do jednego, redakcyjnego worka, tworzą
wybuchową mieszankę, która wciąż stara się zapewnić
Wam jak najlepsze treści. Z tego właśnie powodu rozciągamy naszą dobę, aby połączyć wiele obowiązków
z tymi, które stawia przed nami praca nad kolejnym wydaniem. To jest niesamowite doświadczenie – być wśród
tych osób i chciałbym im podziękować za czas i wysiłek
jaki wkładają w kolejne wydania naszej gazety.

Ponadto jednak, jesteście Wy – nasi Czytelnicy. To
dla Was piszemy felietony, robimy wywiady, testujemy
sprzęt i programy. Cenimy bardzo Waszą aktywność na
naszych stronach społecznościowych, w korespondencji
oraz w komentarzach. Dziękujemy Wam za to serdecznie. Społeczność, jaką udaje się nam wspólnie tworzyć od
dwóch lat, ciągle się rozrasta. Jest prawie 22 tysiące zarejestrowanych czytelników iMagazine. W ostatnim czasie zaktualizowaliśmy również naszą aplikację na iPad’a,
gdzie równie intensywnie czytacie nasze wydawnictwo.
Grono czytelników rośnie. Cieszymy się z tego bardzo.
Patrzymy w przyszłość. Mamy nadzieję tworzyć jeszcze ciekawsze treści. Poprzez zacieśnienie współpracy
z największymi firmami IT, będziemy chcieli pisać o premierowych urządzeniach na rynku. Mamy również nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą możliwość bliższych spotkań z czytelnikami na wspólnych imprezach.
Chcemy również docierać do Was jeszcze lepiej poprzez
sieci społecznościowe i naszą witrynę, którą również
poddaliśmy całkowitemu odświeżeniu.
Dziękujemy Wam, że jesteście z nami już kolejny rok.

Wojtek Pietrusiewicz

„iMagazine ma dwa latka, dwa i pół …”
Rozpoczyna się trzeci rok pisania i tworzenia iMagazine – jedynego tego typu miesięcznika na naszym rynku. To blisko sto pięćdziesiąt napisanych przeze mnie
artykułów. W ciągu pierwszego roku napisałem ponad sto tysięcy słów. W drugim – jeszcze więcej. Moje
archiwum artykułów, wraz ze zdjęciami do nich załączanymi, zajmuje już ponad 2.3 GB, a to wszystko nie
biorąc pod uwagę licznych wpisów na naszej stronie
internetowej.
iMagazine jednak nie składa się z liczb i bajtów. To ludzie stojący za nim powodują, że codziennie chętnie siadam do pracy. Ta nić zrozumienia, którą zapoczątkowała
pasja, przerodziła się w piękną znajomość oraz możliwość poznania jeszcze szerszej rzeszy cudownych osób,
z którymi czuję się jak pośród rodziny. To projekt dający mi niesamowitą satysfakcję, możliwość wykonywania innych czynności codziennie, mierzenia się z nowymi wyzwaniami oraz rozwijania się równocześnie pod
względem zarówno kreatywnym, jak i technicznym.

Dzięki ciężkiej pracy i tej niesamowitej grupie osób,
będziemy wkrótce rozpoczynali kolejne przedsięwzięcie.
Mam też nadzieję, że ci wszyscy, którzy nas czytają, słuchają i śledzą, będą nadal kontynuować z nami podróż
w świat technologii. Do zobaczenia! «

polub nas

facebook.com/imagazinepl
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Sławomir Durasiewicz

Kopciuszek
z iPhone’em

Hiszpanie to taki szczególny naród, który uważa, że nie
musi uczyć się języków obcych, bo przecież hiszpańskiego używa najwięcej ludzi na świecie. Ba! Cała Ameryka
Południowa i połowa Stanów Zjednoczonych – w ich pojęciu – gada po hiszpańsku. Tak więc, ze zrozumieniem
Hiszpana nie powinno być kłopotu. I tu nic bardziej błędnego. Dane statystyczne są nieubłagalne – hiszpańskiego używa „tylko” ok. 420 milionów osób, portugalskiego
ok. 200 milionów, ale chińskiego ok. 1 biliona, a angielskiego ok. 1,5 biliona. Co oznacza, że w języku angielskim porozumiemy się prawie na całym świecie, a po
hiszpańsku to już nie za bardzo.
Nie oznacza to jednak, że Hiszpanie są tacy całkiem
źli. Nie, to fajni ludzie, otwarci i przyjaźni, tylko trochę
być może wierzący w swoją minioną potęgę. Dzisiaj raczej ich potęga podupadła, chociaż zawsze mogą liczyć
na posłuch od Patagonii do Meksyku, może, z wyjątkiem
Brazylii. Zresztą, jak tak się dobrze przyjrzeć, to większość
narodów Europy ma takie same aspiracje do wielkości
i przerośniętą, ambicjonalną pamięć niedawnej historii.

Rys. Marta Sławińska

Jak tak sobie jeżdżę po Europie i obserwuję różne nacje, to skłaniam się
ku konkluzji, że rozmawianie wynaleźli
Hiszpanie, a chwilę później, wynalazkiem tym obdarowali złośliwie Greków.
Z tym, że Grecy nie próbują nawet rozmawiać cicho. Dla nich zapewne im
głośniej, tym ciekawiej. Wielokrotnie
obserwowałem, że Hiszpanie dla rozmowy potrafią zrezygnować z wypełniania obowiązków w pracy, a może
nawet i dokonać większych poświęceń.
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»»Pępek świata i cała reszta
Francuzi sądzą, że są pępkiem świata i brzydzą się obcą
mową. Mają na to specjalną ustawę, która ufrancuszcza
wszystko, co obcojęzyczne. Nawet komputer u nich nazywa się Le ordinateur, co może oznaczać jeszcze i biskupa i głównego lekarza. Dlatego należy uważać na to,
co oni mówią.
Na świecie po francusku mówi (tylko) ok. 130 milionów ludzi. Ale, należy uznać, że choć czasy świetności mają za sobą, to centrum kultury raczej się nie
wyzbędą, a przynajmniej nie tak szybko. Mógłbym odnieść się do tego ze zrozumieniem, gdyby nie to, że
Francuzi perfidnie potrafią udawać, że nic a nic nie rozumieją po angielsku, co w niektórych sytuacjach jest
irytujące.
Taka Portugalia, niewielki kraj na zachodzie Europy,
trwa w przeświadczeniu, że gdyby nie oni, Europa nigdy
nie dowiedziałaby się o tym, że Ziemia jest okrągła i że
na Ziemi jest jeszcze Ameryka w postaci Indii Wschodnich. I choć Brazylia od dawna nie jest częścią Portugali, czego raczej Portugalczycy nie zauważają, to należy
pamiętać, że ich wpływy w byłej kolonii są raczej znaczne, a Brazylia to ponad połowa Ameryki Południowej,
no i każdy Brazylijczyk, potencjalnie, z obywatelstwa,
jest Portugalczykiem.
Holandia, która kiedyś była w aliansie z Hiszpanią,
raczej już nie ma wpływów na świecie. Jej język nie nadaje się do nauki, więc porozumiewa się bez żadnych
przeszkód po angielsku. Belgia, która ma kłopoty z samą
sobą i nie lubi Francji jest, oficjalnie, trzyjęzyczna, więc
nie ma problemów i z porozumieniem się z nielubianą
Francją, i z Niemcami. O trzecim języku raczej nie wspomnę, bo o niderlandzkim chyba mało kto słyszał.
Francuz, który brzydzi się angielskim, raczej chętnie będzie rozmawiał z Włochem i Hiszpanem w jakiejś
mieszaninie słów. Hiszpan, a jeszcze bardziej – Katalończyk, porozumie się swobodnie z Włochem. Portugalczycy i Hiszpanie, kiedy przełamią wzajemną niechęć,
bez zbędnych trudności dogadają się ze sobą. Szwajcarzy, to chyba w ogóle nie będą mieli żadnych trudności
w nawiązaniu konwersacji w całej Europie, bo niby gadają w trzech językach i dodatkowo sprawnie im idzie
po angielsku.

»»My Polacy
My też byliśmy potężnym krajem, od morza do morza,
staliśmy na straży Europy, dopóki nie zmarnowaliśmy
szansy na suwerenność. Co prawda, nikt już do tych cza-
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sów na poważnie nie wzdycha, a to, co pozostało z naszej wielkości, to uprzedzenia do sąsiadów. Dlatego, my
– Polacy, raczej będziemy unikali gadania po rosyjsku
i ja to rozumiem. Z Czechami (ze Słowakami podobnie)
raczej się nie dogadamy, chociaż oni nas rozumieją, bowiem czeski nas śmieszy, a i Czechów raczej nie traktujemy poważnie.
Niemiecki jest dla nas trudny w odbiorze, nie tylko z racji historii, albo Trylogii – Zagłoba mówił (czym
zohydził niemiecki), że Niemcy plują na konia (Pferd),
a i ostatnie nagonki niektórych polityków wytwarzają
pojęcie, że jak ktoś mówi po niemiecku, to najprawdopodobniej jest w oficerkach.
Szwedzki traktowany jest u nas jak chiński, a na Litwie, Łotwie czy Estonii mówi się w jakimś narzeczu, co
to go nikt nie wymyślił. Na szczęście nie jest tak źle, bo
ci L Ł E posługują się nieźle angielskim, co daje im wgląd
w to, co słychach w pozostałej części Europy.
Za to językiem polskim posługuje się tylko 46 milionów osób. Przy czym, co drugi Polak zna jakiś język
obcy. Wśród znanych przez nas języków prymat wiedzie
angielski. My Polacy potrafimy porozumieć się również
i po rosyjsku i po niemiecku, i wszędzie tam, gdzie można użyć rąk.

»»Wielka rodzina
Tak „ukształtowana” Europa daje czadu w świecie. Mówimy wieloma językami, kultywujemy nasze podziały, choć
chcemy być razem i równie chętnie – chcemy zachować
naszą różnorodność i odrębność. Wspólna waluta raczej
nam się nie udała, chociaż – poza Wielką Brytanią – sądzimy, że ma ona sens, bo podróżowanie po naszym kontynencie jest łatwiejsze. A dla nas, Polaków, Euro może
być szansą na wyrównanie siły nabywczej, bo jak wiemy,
u nas, już na dzień dobry, jest cztery razy drożej
Przy tej całej różnorodności jesteśmy w Europie jedną całością i nikt nie może powiedzieć, że któryś z europejskich krajów nie przystaje, jest inny, zaadoptowany albo od macochy. Jedność to jedność.
Europa to taka wielka rodzina, gdzie wujek Edek
rąbie drewno, ciotka-idiotka Krystyna stroi się w lustrze, ktoś tam się kłóci, ktoś pyskuje, ktoś coś podżera, albo wyciąga łapę nie po swoje. Ale jak trzeba się
sprężyć, to rodzina staje się jednością i każdemu próbuje pomóc. No, może utyskiwanie słychać, ale na dłoni serce widać.
I wydawałoby się, że my – Polacy, nie odbiegamy
w niczym od innych krajów europejskich, gdzie, paradoksalnie, każdy z tych krajów jest różnorodny, ale
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w swej różnorodności jest podobny do innych. Ale tylko wydawałoby się.

»»No i teraz sedno
Mamy w naszej różnorodnej Europie rynek smartfonów
większy niż w Stanach Zjednoczonych. Według danych
z grudnia 2011 r., (a rynek ten cały czas rośnie) w USA
– 41,8%, a w EU – 44,0%!
Przy tym, u tych co najwięcej gadają – w Hiszpanii – rynek smartfonów to 51% a u Włochów, też gadatliwych, to 43%. Francuzi szczycą się 42%, a Niemcy 37% udziałem smartfonów w rynku telefonicznym.
W naszym kraju rynek smartfonów to 27,10%, ale rozwija się on najbardziej dynamicznie spośród krajów
europejskich.
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Nie jesteśmy oczywiście tak gadatliwi jak Hiszpanie,
Francuzi czy Włosi, ale mieścimy się w trendzie europejskim posługiwania się paszczą i korzystania z dobrodziejstw Internetu.
Dlatego szlak mnie trafia, jak widzę kampanię sprzedażową iPhone’a 5 w Polsce. Generalnie, w przełożeniu
na złotówki, a jeszcze bardziej w przełożeniu na średnią
płacę, ten wymarzony telefon jest sakramencko drogi.
Ale jest śliczny, dobry, przydatny, no i jest przecież synonimem smartfona. DLATEGO, BYĆ MOŻE, JEST TAKI
POŻĄDANY. Powiedzmy szczerze, pozostałe smartfony
są raczej takie ‘se’. A iPhone to iPhone.
Kiedy spojrzymy na ceny sprzedawców, to widać, że
najtaniej, ale za natychmiastową kasę, jest w polskim
Apple Store. Operatorzy komórkowi szaleją z cenami,
choć bije ich na głowę iSpot, który powalił ceną nie
do zaakceptowania. Wszyscy chcą nas wydoić do cna

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!
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 iedząc, że Polak, jak mu się coś podoba, to i tak kupi
w
bez względu na koszt. A przecież już sama cena oficjalna (ta w AppStore) jest czterokrotnie wyższa od tej, za
którą iPhone’a kupi gaduła z Hiszpanii.
Jeżeli koszt produkcji iPhone’a to ok. 600 zł, to dlaczego operatorzy komórkowi każą sobie za niego płacić ratę
miesięczną po ok. 100 zł, co w okresie 24 miesięcy oraz
przy uwzględnieniu opłaty wstępnej, daje blisko 3000 zł
za telefon. Rozumiem, że telefon na wolnym rynku powinien kosztować tyle, aby nie można nim było spekulować. Ale dlaczego operatorzy operują ceną zaporową?
Przecież działają wbrew interesom Appla’a.

»»Nie zależy im na sprzedaży?
W czym jesteśmy gorsi od Hiszpanów, Francuzów, Włochów? Mniej gadamy? Gorzej pracujemy? Jesteśmy
brzydsi?

Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego iPhone najtańszy jest w najbogatszym europejskim kraju, a najdroższy w Polsce, gdzie z racji zarobków ów telefon jest
droższy od dobrego laptopa?
Zdaję sobie sprawę, że dla Apple’a jesteśmy tak małym klientem, że aż nie wartym uwagi. Ale, do jasnej
i niespodziewanej, jesteśmy dobrym i solidnym klientem. A o takiego się dba.
Jeżeli, mimo bariery cenowej, w naszym kraju produkty Appla rozchodzą się jak świeże bułeczki, to może
należy nad tym trochę się zadumać, przyjrzeć działalności operatorów komórkowych, przedstawicielom…
i coś z tym zrobić. To nie jest tak, że Apple nie ma wpływu na cenę końcową. Marża też jest elementem negocjacji. Dlaczego, przy okazji premiery nowego telefonu,
największą kabzę zbija pośrednik, który tylko i wyłącznie w ramach swojej działalności związanej ze sprzedażą produktu, który sam się sprzedaje, otwiera jedynie
drzwi i zapala światło? «

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
Wkrótce w iSpot

iTunes Store
Store oraz
oraz App
* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes
App Store.
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Zdążyć przed końcem świata

Tajemnice
umysłu

Kinga Ochendowska

Kilka lat temu, we włoskim szpitalu Fondazione Santa Lucia, przeprowadzono
eksperyment dotyczący sterowania urządzeniami przy pomocy myśli. Rhonda
Byrne przekonuje nas, że odkryła sekret, który pozwala na realizację wszelkich
pragnień. James Redfield udowadnia, że energia myśli, jak najbardziej, oddziałuje na otaczającą nas rzeczywistość, zaś Tony Robbins, z właściwą trenerom
swobodą mówi: „Możesz osiągnąć wszystko – wystarczy, że zmienisz sposób
myślenia”. To nie wszystko, bowiem i czarownicy, i kapłani, przez całe wieki powtarzali: „Proście, a będzie Wam dane”. Czy więc umysł naprawdę może wpływać na rzeczywistość?
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O szpitalu Fondazione Santa Lucia nie mówi się wiele. Ot, krótka informacja na temat eksperymentu, kilka
prognoz dotyczących rozwoju i możliwości wykorzystania wyników eksperymentu dla poprawy komfortu życia ludzi niepełnosprawnych. Tylko tyle i aż tyle – chciałoby się rzec. Bo czy nie jest to niezwykłe odkrycie, że
myśli można interpretować podobnie jak mowę? Czy
nie jest to przyczynek do spełnienia się kolejnej fantazji, znanej z książek SF – możliwości odczytywania myśli
na odległość? Bo jeśli udało się to zrobić za pomocą kilku elektrod i 10-cio minutowego treningu, ze skutecznością 85%, to z pewnością można użyć do tego celu Wi-Fi
i komputera interpretującego większą ilość poleceń. A jeśli można nadawać, to z pewnością można też odbierać.
W nieograniczonym zakresie, ponieważ wystarczy tylko
przekazywanie, bez konieczności interpretacji. A to prowadzić może do prawdziwej rewolucji! Wyobrażacie sobie urządzenia domowe, reagujące na nieme polecenia?
Albo połączenia telefoniczne wykonywane myślą? A skoro charakterystyka naszych fal „myślowych” jest na tyle
podobna, że komputer może prawidłowo zinterpretować polecenie wydane przez dowolną osobę, to co jeszcze mogą zrobić nasze myśli? Dokąd idą, gdy nie płyną
przewodami podłączonymi do komputera?
Myślimy zawsze i wszędzie. Każdy chyba jako dziecko próbował nie myśleć, choćby przez sekundę. Możemy
nie oddychać, nie patrzeć lub nie słuchać. Ale nie możemy przestać myśleć. Aż trudno sobie wyobrazić miliardy
fal, wysyłanych w każdej sekundzie przez nas samych.
Skoro więc następuje akcja, musi nastąpić również reakcja. Czy rzeczywistość jest niczym więcej, jak odbiciem
naszych myśli? I jeśli tak, czemu wszystkim zdaje się, że
żyjemy na tym samym świecie i tej samej płaszczyźnie?

»»Sekret, Moc i Magia, czyli prawo
przyciągania
„Na przestrzeni wieków, wielcy przywódcy, wielcy uczeni i wielcy odkrywcy mieli ze sobą coś wspólnego. Sekret
został ukryty. Sekret był obiektem pożądania. Sekret został wyklęty. Czy wiecie, że Sekret ofiaruje Wam wszystko, czego chcecie? Szczęście, zdrowie i bogactwo. Możecie mieć, robić lub być czymkolwiek chcecie. Teraz, po
raz pierwszy w historii sekret zostanie ujawniony światu.
Przygotujcie się na nadejście nowej ery!” – takimi słowami wita nas film, który natychmiast stał się internetowym hitem. Film „Sekret”, który powstał na bazie bestsellerowej książki Rhondy Byrne. Tajemnica „Sekretu”
jest w zasadzie prosta i można ująć ją w kilku słowach.
Podstawowym prawem rządzącym wszechświatem jest
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prawo przyciągania. Myśląc, przyciągamy do siebie przedmiot naszych myśli. Nie istnieje wartościowanie, nie istnieje podział na dobro i zło. Wysyłamy myśl a Wszechświat niczym dżin z lampy Alladyna, odpowiada: „Twoje
życzenie jest dla mnie rozkazem!”. Czemu więc nasze życzenia się nie spełniają? Rhonda twierdzi, że nie umiemy

sobie życzyć. Każde życzenie, rodzące się w naszej głowie, wysyłamy podszyte wątpliwościami i negatywnymi
emocjami, które torpedują zamierzony efekt. Dodatkowo, jak mówi Rhonda, Wszechświat nie jest specjalnie wybiórczy. Myśląc o rzeczach złych, przyciągamy je do siebie tak samo skutecznie, jak myśląc o rzeczach dobrych.
Nawet wtedy, gdy skupiamy się na tym, że nie chcemy,
by się nam przydarzyły. Sekret” uczy nas, w jaki sposób
powinniśmy chcieć i jakich myśli się wystrzegać, by osiągnąć sukces. Za pierwszą częścią poradnika podążyły kolejne – „Moc” i „Magia” oraz film dostępny w sieci i na
DVD, które równie szybko osiągnęły status bestsellera.

»»Niebiańska przepowiednia
James Redfield przez 15 lat pracował jako terapeuta
z trudną młodzieżą. W 1992 roku, nakładem własnym,
wydał swoją pierwszą książkę, zatytułowaną „Niebiańska
przepowiednia” ( The Celestine Prophecy), która natychmiast wywołała wielkie zainteresowanie wśród czytelników. Aż trudno uwierzyć, że książka ta krążyła w drugim obiegu od człowieka do człowieka, przekazywana
z ręki do ręki, zaś jej przesłanie – z ust do ust. W związku
z olbrzymim zainteresowaniem, prawa do książki zakupiło wydawnictwo Warner Books i bardzo szybko „Niebiańska przepowiednia” trafiła na listę bestsellerów New York
Times, została przetłumaczona na 34 języki oraz sprzedała się w ilości przewyższającej 20 milionów egzemplarzy.
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W książce aż kipi od wschodniej filozofii i założeń terapeutycznych, jednak głównym jej założeniem jest wskazanie i opisanie nieograniczonej siły myśli, pozwalającej
na zamianę sposobu interakcji z otoczeniem i jej wpływu na materialny, otaczający nas świat.
Fabuła książki rozgrywa się w świecie fikcyjnym.
W Peru odnaleziono manuskrypt, który ma zmienić oblicze świata, sprowadzić koniec materialnej ery pełnej
ignorancji i zaprowadzić ludzkość na nowy, duchowy poziom egzystencji. By jednak dokonała się owa przemiana, wielu ludzi musi poznać kolejne „wtajemniczenia ”,
zawarte w manuskrypcie. Cała historia nie podoba się
zarówno peruwiańskiemu rządowi, jak i dostojnikom kościelnym, którzy starają się powstrzymać Wtajemniczonych na drodze do stworzenia duchowej rzeczywistości.
Książka w niezwykły sposób przemawia do czytelnika, co zaowocowało powstaniem nie tylko kolejnych tomów powieści („Dziesiąte wtajemniczenie”, „Tajemnica
Shambali. W poszukiwaniu jedenastego wtajemniczenia”,
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wanie neurolingwistyczne
i szeroki wachlarz przedstawianych filozofii brzmi
wystarczająco „naukowo”.
Jeśli jednak zdjąć z teorii Tony’ego terapeutyczną, motywacyjną otoczkę,
sama treść przesłania nie
różni się od dwóch przedstawionych powyżej – sposób myślenia kreuje rzeczywistość, w której się
znajdujemy. Chcąc zmienić otaczające nas okoliczności, musimy najpierw zmienić sposób, w jaki myślimy. Przy pomocy najprostszych, możliwych narzędzi.
Na początek, wystarczy skopiować sposób zachowania, poruszania się czy mówienia ludzi, których podziwiamy. To powinno wystarczyć, by zainicjować proces
zmian. Potem, konsekwentnie, powinniśmy wchodzić
w wybraną rolę, aż stanie się integralną częścią naszej
osobowości i świat zewnętrzny zacznie na nią reagować.
Wizualizacja i koncentracja to również pomocne narzędzia, te same z resztą, o których wspominają w swoich
publikacjach Rhonda Byrne i James Redfield. Jeśli szukacie umiarkowanej pomocy motywacyjnej, zajrzyjcie
do książki „Listy do przyjaciela”, pierwszego materiału wydanego przez Tony’ego, w którym tłumaczy, jak
narodziła się jego życiowa filozofia. Bez względu na to,
czy wierzycie w potęgę umysłu, czy nie, jest to lektura
warta przeczytania.

»»Czarna Magia XXI wieku
„Dwunaste wtajemniczenie. Czas wyboru” ), ale również
międzynarodowego ruchu „Celestine Vision”, skupiającego się na medytacji i zmianie rzeczywistości dzięki wtajemniczeniom zawartym w książce.

»»Tony Robbins
Tony’ego Robbinsa nie trzeba nikomu przedstawiać. Znają go wszyscy zainteresowani osobistym treningiem,
użytkownicy serwisu TED oraz ci, którzy poszukują motywacji do zmiany swojego życia na lepsze. Tony Robbins
jest zwolennikiem teorii nieograniczonej siły, którą każdy z nas nosi w sobie i przemawia lepiej do tych, którzy
w teoriach dotyczących potęgi myśli poszukują racjonalnego wytłumaczenia. Na tym poziomie, programo-

Nie inaczej postrzegają otaczający nas świat współczesne czarownice i historyczne wiedźmy. Nie takie z bajek
dla dzieci, mieszkające w chatkach na kurzej stopce, czatujące na dzieci, które zgubiły się w wielkim czarnym lesie. Wiele pogańskich religii posługuje się tym samym
archetypem – odpowiednio ukierunkowana i skoncentrowana myśl jest w stanie zmienić rzeczywistość. Zarówno na dobre, jak i na złe. Przy przyjęciu założenia,
że wszystko to, co tworzymy na zewnątrz, powraca do
nas w trójnasób ( Threefold Law), więc wpływając na
otaczający nas świat powinniśmy być gotowi na przyjęcie zarówno konsekwencji naszych dobrych, jak i złych
uczynków i myśli. O ile w Polsce religie pogańskie owiane są mitem tajemnicy, o tyle na świecie kwitną i mają
się dobrze. Szukając bardziej rodzimych przykładów
magicznego myślenia, wystarczy rozejrzeć się wśród
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z asłyszanych w dzieciństwie klechd i baśni, w których
„grosz dany w potrzebie, złotym wróci do ciebie”. Nawet
rodzime chrześcijaństwo nie jest od nich wolne, jak wskazują niektórzy: „Proście a będzie Wam dane” (Mat. 7:7)
albo „Zgrzeszyłem myślą(…)”. Jaki byłby sens mówienia
o grzechu myśli, jeśli ten nie wpływałby w żaden sposób na rzeczywistość? Podobne odniesienia pojawiają
się w większości filozofii i religii, prowadzących nie tylko
do oczyszczenia fizycznych, materialnych i namacalnych
aspektów naszego życia, ale również oczyszczenia intencji. W końcu, podobno, na początku było słowo. A słowa
to nic więcej, jak odwzorowanie niemej myśli.

»»Koniec świata sponsorowany
Podróżując po historii ludzkości, co krok napotykamy myślenie magiczne, prowadzące do konkluzji, że siła umysłu pozostaje niezbadaną zagadką, jednak to właśnie ona
tworzy otaczający nas świat.
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O ile w dawnych czasach koniec świata – tak olbrzymiego przecież – był kwestią dość mglistą i mało konkretną, o tyle dzisiaj, w dobie szybko mknącej telefonicznymi przewodami informacji, staje się rzeczą namacalną
i konkretną. Czy więc, o ile wystarczająca ilość ludzi byłaby przekonana o jego nieuchronnym nadejściu, sprowadzilibyśmy koniec świata sami na siebie?
Jedno jest pewne – negatywne myślenie w niczym
nigdy nie pomogło, potrafi za to odebrać siłę i chęć do
działania. Pozytywne myślenie zaś, nigdy nikomu nie
zaszkodziło. Wybór jest zatem dość prosty, za to pozbycie się negatywizmu dość trudne do zrealizowania, ze
względu na nieuzasadnioną potrzebę dostrzegania złych
aspektów życia. Oczywiście, gdyby udało się stworzyć
świat pozytywny, podobny musiałby być do mitycznego Edenu.
Jeśli macie ochotę spróbować zastosować prawo przyciągania, możecie posiłkować się aplikacją „The Secret”,
dostępną dla iPhone’a, iPoda i iPada. Jak mówiłam, pozytywne myślenie nikomu jeszcze nie zaszkodziło! «

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!
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Kinga Ochendowska

Cisza
nocna
W iOS6 moją ulubioną funkcją jest „Cisza nocna” – możliwość wyłączenia wszelkiej komunikacji ze światem zewnętrznym.
Wciąż pamiętam, że oglądając film „The Net” z Sandrą
Bullock zastanawiałam się, jakby to było fajnie, gdyby
i u nas można było mieć zawsze włączony Internet, zamawiać pizzę przez sieć i komunikować się zdalnie bez
ograniczeń.
Każdy, kto pamięta początki polskiego Internetu, wie
dokładnie, co oznaczało ‘wdzwanianie się’. Mieliśmy jeden numer dostępowy na cały kraj. 0-202-122, dzięki
uprzejmości TPSA. Chcąc skorzystać z dobrodziejstwa
sieci, musieliśmy wcześniej zaparzyć kawę, rozsiąść się
wygodnie w fotelu i uzbroić w cierpliwość. Następnie,
przez minimum godzinę wybierać numer, by w końcu
charakterystyczny szum modemu poinformował nas,
że znaleźliśmy się w Internecie. Za przyjemność surfowania trzeba było słono zapłacić – warto zatem było
mieć zainstalowany odpowiedni licznik, mówiący nam,
ile czasu spędziliśmy w sieci. W przeciwnym wypadku,
kolejny rachunek telefoniczny mógłby być sporym zaskoczeniem. Następnie pojawiły się firmy, świadczące
usługę „Callback”, oferujące niższe ceny za minutę, niż
„Tepsa”. Rzecz polegała na tym, że po wykonaniu inicjującego połączenia z numerem usługi, serwer dostawcy
oddzwaniał do nas i łączyliśmy się z Internetem niejako na ich koszt. Niektórzy szczęśliwcy, zwłaszcza studenci informatyki, otrzymywali taką usługę ze swoich
uczelni. Inni szczęśliwcy, mieli wielu znajomych studiujących Informatykę.
Tak czy inaczej, Internet nie był tak dostępny i tak
powszechny jak dzisiaj. Trzeba było mieć dużo samozaparcia. Nic więc dziwnego, że dobrodziejstwa pły-

nące z Ameryki, wydawały się nam mitycznym Eldorado. Żeby prowadzić komunikację, dwie osoby musiały
być online w tym samym czasie. Jeśli nie – pozostawały maile.
Potem, jak marzenie, pojawiły się stałe łącza. Początkowo, tylko dla klientów biznesowych, ponieważ osoby
prywatne nie miały najmniejszych szans na sprostanie
finansowym wymaganiom. Jako pierwsza w Warszawie
usługę tę oferowała bodajże firma „Polbox”, która za
podłączenie żądała około 600 zł i tyleż samo miesięcznego abonamentu. Oczywiście, byłoby taniej, gdyby
podzielić ten koszt na kliku sąsiadów. Najpierw jednak,
trzeba by było znaleźć kilku sąsiadów posiadających
komputery zaopatrzone w modem. Nie tak łatwo – wtedy komputery nie mieszkały jeszcze pod strzechami.
Powoli, powolutku, usługi dostępu do sieci zaczęły się zmieniać i ewoluować. Numery dostępowe zastąpione zostały ofertami sieci telewizji kablowej i pojawiła się Neostrada, o niezwykłej prędkości 128KB,
serwowana przez TPSA. Spełniło się marzenie wielu,
by ikonka komunikatorów była zawsze online. Resztę
wszyscy już chyba znacie – coraz szybsze stałe łącza,
Internet w komórce, EDGE, 3G, LTE, serwisy społecznościowe i powiadomienia. Amerykański sen stał się
rzeczywistością.
Dzisiaj Internet jest powszechny, jak chleb codzienny. Od momentu, gdy otwieramy oczy, atakuje nas ze
wszystkich stron. Natarczywie. Zaborczo.
Powiadomienia dostarczają informacji o przychodzących mailach, wydarzeniach w serwisach społecznościo-

» 2012 nr 10 » FELIETONY » Cisza nocna

wych, terminach w kalendarzu. I oczywiście – bardzo
dobrze, ponieważ nigdy nie zapomnimy o urodzinach
cioci Krysi, terminie płatności karty kredytowej i wirtualnym wydarzeniu Janka, którego nigdy nie widzieliśmy
na oczy. Wszystko to jednak jest niezwykle ważne, niezwykle absorbujące i wymaga natychmiastowej reakcji.
Do tego poczta elektroniczna, komunikatory i w zasadzie moglibyśmy nie wypuszczać komputera z rąk. Bo
przecież ciągle dzieje się coś, co wymaga naszej uwagi.
I coś, co wydawało się być nie tylko wspaniałą zabawą,
ale i wielkim udogodnieniem, zaczyna ciążyć. Z przyjemności staje się obowiązkiem. Czas pracy i czas wolny zaczynają się przenikać, na zdecydowaną niekorzyść
tego drugiego. Bo przecież coraz częściej zdarza się, że
akurat przed północą, komuś przypomni się bardzo
ważna sprawa „na jutro”, którą koniecznie trzeba obgadać. I bez żenady poinformuje nas o tym, zdając sobie sprawę, że wiadomość dotrze do nas tym czy innym
kanałem. Dźwięknie iPhone, iPad, komputer czy iPod,
odtwarzający właśnie muzykę w salonie. A skoro wiemy, to musimy się odezwać. Natychmiast. Bez zwłoki.
Nie raz zdarzały mi się krótkie przerwy w obecności w serwisach społecznościowych. Czasem trzeba się
skupić na jakimś zadaniu kreatywnym, tłumaczeniu czy
pisaniu tekstu. Albo chociażby na tym, że są świetne
ogórki i fajnie byłoby je wsadzić w słoiki, albo zrobić
sok z wiśni albo po prostu posiedzieć, patrząc w niebo, pobawić się z kotem czy – nawet jeśli nie wierzycie
w bajki – pożyć w świecie nie podłączonym kablami do
sieci. Każda taka przerwa kończyła się zwykle odbieraniem setki wiadomości, będących wariacjami na temat:
„Żyjesz?”, „Co się stało?!”, „Czemu się nie odzywasz?!”.
Autorzy niektórych z nich obrażali się śmiertelnie, że
nie odpowiedziałam na maila w ciągu dwóch godzin,
więc zapewne ich po prostu „olewam”. Po pierwszych
48 godzinach, ton wiadomości zmienia się na „wykrzyknikowy” (to moja prywatna systematyka). Ton wykrzyknikowy polega na używaniu wielkich liter i dużej ilości
znaków interpunkcyjnych: „PILNE!!!”, „DOSTAŁAŚ WIADOMOŚĆ…?!!!!”, „ODEZWIJ SIĘ DO MNIE @##@&^!”.
Po 72 godzinach zaczyna się prośba-groźba-z-kropką.
„Pamiętasz JESZCZE o naszej rozmowie? Odezwij się,
PROSZĘ.” Nie wiem, co dzieje się po kolejnej dobie, bo
nie przebiłam nigdy pułapu, na którym ze zdań znikają emotikony. Nie wspominając już o tym, że po 72 godzinach, na nadrobienie zaległości trzeba poświęcić
pełną dobę.
Internet i stale zwiększająca się prędkość i skuteczność przekazywania informacji sprawia, że tracimy perspektywę i nie zastanawiamy już się nad tym, kiedy pracujemy, a kiedy odpoczywamy. A jeśli pozwolimy się
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zatrzeć i tej granicy, niebawem okaże się, że w pracy jesteśmy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Również
w czasie „urlopu” i świąt. Ot tak. Po prostu.
Oczywiście, powiadomienia i komunikatory można
wyłączyć. Natomiast, jako wieloletnia macuserka, nie
wyobrażam sobie codziennego włączania i wyłączania
tychże funkcji na wszystkich urządzeniach. Właśnie dlatego, natychmiast upgradowałam wszystkie sprzęty do
iOS6. I nastała cisza! Żadnych natarczywych dźwięków,
żadnego wibrowania baterii. A przy tym, wszyscy zostali poinformowani, że iOS6 ową wyciszającą funkcję
posiada! Skoro zaimplementowało ją Apple, to należy
jej używać, bo Apple wie, co dla nas najlepsze. A przy
okazji wynika z tego, że to nie ja ignoruję wiadomości.
To mój mądry telefon, ten… smartfon.
O ile zarządzanie czasem prywatnym jest trudne,
zarządzanie biznesem w Internecie jest jeszcze trudniejsze. Kiedy kilka lat temu zniknęłam z sieci na nieco
mniej niż rok, po powrocie okazało się, że muszę zaczynać wszystko od nowa, bo Internet już dawno o mnie
zapomniał. Nawet krótka nieobecność w sieciach społecznościowych, dla firmy lub inicjatywy to pogrzebanie żywcem. Wielokrotnie już wspominałam, że pamięć
sieci sięga nie dalej niż do wczoraj, maksymalnie przedwczoraj. Poranny news to już prehistoria, zaś użytkowników serwisów trzeba utrzymywać w stanie ciągłej aktywności. I w tym przypadku, praca w nadgodzinach
staje się czasem koniecznością. Aż w końcu przychodzi moment, w którym ma się ochotę trzepnąć klapą
komputera i uciec gdzie pieprz rośnie. Nie, nie dzieje
się to od razu. Ale po kilku latach Facebook i Twitter to
już nie fajna zabawa, czy sposób na wypełnienie wolnej chwili w autobusie. Narzędzia przejmują kontrolę
i prowadzą nas na krótkiej smyczy. Kiedyś mówiono, że
telefony komórkowe są złe. Co w takim razie powiecie
o ciągłym, stałym dostępie do Internetu?
Grunt to nie dać się zwariować. Przeszliśmy to już
z różnymi urządzeniami – dobrym przykładem są tu
telewizory. Pudełka, które kradną czas. Część ludzi po
prostu wyrzuciła je z domu i odzyskała tym sposobem
cenne godziny. Teraz Apple daje nam po raz kolejny
funkcję, która cofa nas do czasów, kiedy by nastąpiła komunikacja, dwie osoby musiały być online. Bo naprawdę, nie musimy być online zawsze, wszędzie, na
zawołanie i o każdej porze, chociaż czasem może się
wydawać, że właśnie tego oczekuje od nas rzeczywistość. A kiedy włączymy „Ciszę nocną” okazuje się, że
wieczory trwają dłużej, czasu mamy więcej i możemy
zająć się robieniem tego, co naprawdę ważne. Czymkolwiek to dla nas jest.
Dzięki, Apple! «

.

Wkrótce w iSpot
.
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Co z tymi
mapami?

Michał Rajpert

„Mapokalipsa”, „Mapogeddon”, „Apple na kolanach” – to tylko kilka przykładowych tytułów, z którymi spotkałem się w Internecie po premierze iPhone 5
i zintegrowanej z iOS 6 natywnej aplikacji z mapami. Gdzie w tym wszystkim
jest obiektywna ocena, a gdzie zaczyna się medialna nagonka?
Czy to tylko kreacja mediów rozdmuchuje problemy do
monstrualnych rozmiarów, czy też faktycznie, w pościgu na tron technologiczny zagrania między rywalami rykoszetem uderzają w klientów?
Przyznaję szczerze, że list Tima Cooka mnie zaskoczył. Dawno temu dotarły informacje, że między Google
a Apple nie układa się najlepiej, a owocna dla userów
współpraca zmierza do całkowitej anihilacji. Wiedzieliśmy także, że map Google w nowym iOS nie będzie.
Te informacje posiadamy nie od wczoraj i samoczynnie
rodzi się wniosek, że ktoś, a wielce prawdopodobne,
że nawet kilka osób – nie
wykonuje należycie swojej pracy. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że w tej
chwili Google ma bezkonkurencyjne mapy. Podczas, gdy konkurenci wciąż
studiują podstawy kartografii, Google uruchamia
kolejne usługi, chociażby
Street View. Wszyscy lubimy te mapy i świetnie rozumiem całą grupę ludzi,
która w jednej chwili ukochała na nowo iOS 5 i za
nic sobie ma update systemu. Nowy iPhone – wymarzony, ukochany – poczeka. Zobaczcie co się
dzieje – Tim Cook przeprasza i podsuwa użytkownikom aplikacje konkurencji

– świetny dystans, ale odbiega to odrobinę od schematu zachowań Cupertino, które znamy.
Bardzo podoba mi się pomysł stworzenia zupełnie
nowej aplikacji z mapami o światowym zasięgu. Wymuszone czy nie, ale działanie słuszne. Od dłuższego czasu praktyki Google z daleka ciągną monopolem,
w związku z czym stworzenie map na podobnym poziomie jest wielce wskazane. Tylko nie palmy przedsięwzięcia w blokach.
Mapy Google są świetne i takie pozostaną. Nie rozumiem jednak, dlaczego coraz częściej mamy do czynienia z wersjami beta i to
popremierowo? Odrobinę
wydaje się to niewłaściwe.
Deklaracja pracy nad aplikacją, wprowadzenia nowych funkcji i równania
do góry jest zrozumiała,
ale bardziej dla małej firemki, założonej przez kilku kolegów z akademika.

»»Nie lubię płacić
za wersję beta
Uważam, że kiedy bierze się za coś pieniądze,
trzeba zaoferować produkt gotowy do użytku.
Zdaję sobie sprawę, że
tworząc aplikację od początku ciężko przedłożyć
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identyczne mapy, jak te opracowywane i dopracowywane przez Google od lat. To mało możliwe, ale o zmianie
wiadomo już od jakiegoś czasu, więc punktem honoru
powinien być program zintegrowany z możliwościami
telefonu, precyzyjny i dostarczony na czas. To jest moje
osobiste rozczarowanie, ponieważ kiedy kluczowa funkcja nie działa przed premierą, pracujemy dalej i przekładamy premierę. To nie państwowe święto i w prywatnym koncernie można być trochę bardziej elastycznym,
przynajmniej do tego stopnia by później nie musieć
przepraszać klientów.
Obiektywnie patrząc, nie mam najmniejszych wątpliwości, że poziom map Apple zrówna się z tymi Google.
Wiem, że tak będzie, bo Apple, które znam potrafi wyciągać wnioski. Niemniej jednak trzeba powiedzieć szczerze, że cały „teatr z mapami” odbije się czkawką na wiarygodności Apple w oczach klientów. Przeprosiny za błąd
to zacny gest, ale wiemy dobrze, że do podobnej sytuacji nie powinno dojść. Ta wpadka to ewidentny dowód
na to, że ciśnienie na rynku jest ogromne i nawet czołówka ma zadyszkę. Z tęsknotą w oku wyglądam teraz
innowacji, ostatnie czego bym chciał to ujednolicenia
ofert na rynku. Będę kibicował mocno nowej aplikacji
z mapami, głównie ze względu na to, że jak już zrobię
aktualizację oprogramowania to będzie mi potrzebna,
ale również dlatego, że ewentualny zwrot w tym temacie
ukaże z jakiego krzemu ulepione jest Apple po śmierci
Jobsa i czy faktycznie jeszcze tą energię i pomysł przyjdzie nam zobaczyć. Oby.
Na razie mamy samobója, ale do rozstrzygnięcia jeszcze bardzo daleko i mapy dostaną jeszcze swoją szansę. Mają na to jednak trochę mniej czasu niż minęło od
premiery pierwszego iPhone’a.
W przypadku klientów sprzętu Apple nie zawsze chodzi o to, żeby był najnowocześniejszy, najszybszy i pełen wszystkich możliwych funkcji, ale przede wszystkim
„dostosowany do moich potrzeb”. «
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Gracjan Pietras

Apple vs. Samsung

czyli patent na wojnę
Sierpniowe orzeczenie kalifornijskiego sądu w wojnie patentowej Apple vs. Samsung wywołało feerię komentarzy. Skomplikowane i – przyznajmy – nudnawe
zazwyczaj spory patentowe rzadko uzyskują aż taki rozgłos. Tym razem jednak
chodzi o producentów najpopularniejszych na rynku gadżetów i niebagatelną
kwotę roszczenia Apple, sięgającą ponad 2,5 miliardów dolarów. Choć sąd w San
Jose przyznał rację Apple i zasądził odszkodowanie w wysokości 1,05 miliarda dolarów, myli się ten, kto sądzi, że batalia została skończona. Kolejne rozdziały tej powieści wojennej w odcinkach już się ukazują, a nad fabułą czuwają
dwa przećwiczone w boju plutony prawników.
Poszło łącznie o 12 patentów: siedem należących do
Apple i pięć do Samsunga. Zdaniem Apple, jej patenty zostały bezprawnie wykorzystane w 28 urządzeniach
Samsunga. Wśród tych urządzeń nie znalazł się wprawdzie najnowszy i do niedawna najlepiej sprzedający się
na świecie Samsung Galaxy S III, ale lista i tak zawierała całą gamę ciągle sprzedawanych smartfonów i tabletów z serii Galaxy w tym S, S II, Tab i innych. Na listę inkryminowanych funkcji tych urządzeń wpisano: funkcję
tap-to-enlarge (czyli powiększanie dokumentów poprzez
stuknięcie w ekran), funkcję bounce-back (czyli ekranowy efekt odbicia przewijanego dokumentu od brzegu
strony) oraz funkcje gestów single-touch i multi-touch
(a ściślej mówiąc znane wszystkim użytkownikom Apple
i pomocne w obsłudze urządzenia rozróżnienie tych gestów). Zdaniem Apple, niektóre urządzenia Samsunga
w niedopuszczalny sposób imitują również wygląd białego i czarnego iPhone’a, wygląd iPada oraz znajdujące
się na ekranach wzory ikon w kształcie kwadratów z zaokrąglonymi rogami. Samsung odpowiedział zarzutami
odnoszącymi się do pięciu urządzeń Apple, w tym iPhone’a 3G, 3GS, 4, iPada 2 3G, oraz iPoda Touch, zarzucając
bezprawne wykorzystanie swoich patentów na: funkcję
zarządzania zasobem baterii, metodę efektywnej kompresji i przesyłu danych, dostęp do tzw. multitaskingu
w trakcie odtwarzania muzyki, fotografowanie przy użyciu funkcji przewijania ekranu oraz funkcję umożliwia-

jącą przeskakiwanie pomiędzy galerią zdjęć a aparatem
fotograficznym.
Rozprawy odbywały się praktycznie codziennie, przez
nieco ponad 3 tygodnie (efektywność będąca z jakiegoś
powodu poza zasięgiem któregokolwiek z polskich sądów). Fani prawniczych thrillerów mogli zapoznawać się
z codziennymi relacjami z pola bitwy, śledzić zeznania pojawiających się jeden po drugim świadków i ekspertów.
Wymianę ciosów zakończył werdykt wydany 24 sierpnia 2012 roku. Przysięgli nie doszukali się naruszeń po
stronie Apple. Ich zdaniem, ani iPhone, ani iPad, ani iPod
touch nie wykorzystywały rozwiązań objętych patentami Samsunga. Samsung miał znacznie mniej szczęścia.
Zasądzając na rzecz Apple odszkodowanie w wysokości 1,05 miliarda (!) dolarów, przysięgli uznali, że każde z 28 objętych pozwem urządzeń narusza jeden lub
więcej patentów Apple. Rekordzistami okazały się modele Galaxy S oraz Galaxy S 4G, które zdaniem przysięgłych naruszyły sześć z siedmiu patentów. Dwanaście
urządzeń Samsunga zostało uznanych za imitujące wygląd czarnego iPhone’a. W tym gronie znalazły się m.in.
wszystkie modele z serii Galaxy S oraz S II. Co ciekawe,
zdaniem przysięgłych te same modele w kolorze białym
w większości nie naruszały jednak chronionego wyglądu
białego iPhone’a. Innymi słowy, białe Galaxy S były według przysięgłych mniej podobne do białych iPhone’ów,
niż czarne Galaxy S do czarnych iPhone’ów. W przypadku
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13 z 28 urządzeń przysięgli dostrzegli naruszenie opatentowanych wzorów ikon w kształcie kwadratów z zaokrąglonymi rogami. Uznano także, że tablety z serii Galaxy
Tab naruszały patenty związane z funkcjami oprogramowania (wspomniane „tap-to-enlarge”, bounce-back i „single/multi-touch”), natomiast w całości oddalono zarzut
jakoby imitowały one wygląd iPada. (Nie wiadomo przy
tym, czy przysięgli byli w tym zakresie pod wpływem poglądu brytyjskiego sędziego, który w jednym z wcześniejszych sporów oddalił zarzut podobieństwa pomiędzy tymi
urządzeniami twierdząc, że Galaxy Tab nie jest przecież
aż tak fajny (not as cool) jak iPad, co musiało nieco zakłócić radość Samsunga ze zwycięstwa i osłodzić Apple
porażkę. Fraza „not nearly as cool as iPad ” natychmiast
zamieniła się w mem, wszechobecny w serwisach branżowych i sieciach społecznościowych, oraz przedmiot wymyślnych żartów z tabletu Samsunga, ku utrapieniu tego
ostatniego.)
Samsung przyjął rozstrzygnięcie z ledwo maskowaną złością, publicznie wyrażając żal, że prawo patentowe może zostać zmanipulowane do tego stopnia, aby
doprowadzić do przyznania jednej firmie monopolu na
wzór kwadratu z zaokrąglonymi rogami lub technologie ulepszane codziennie przez Samsung i inne firmy.
Zaznaczono, że Samsung nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tym sporze. Przedstawiciele Apple, unikając
tryumfalizmu, ogłosili skromnie, że ich firmie nie chodzi
w sporze o pieniądze, a jedynie o zasady i sprawiedliwość, jednak w szczerość tej deklaracji przeciwnicy raczej
nie uwierzyli. W ramach przygotowań do kolejnej rundy
obie strony postanowiły podwyższyć stawkę. Apple zażądał zabezpieczenia swoich roszczeń poprzez wycofanie
szeregu produktów Samsunga z rynku amerykańskiego
i zasądzenia dodatkowych 707 milionów dolarów odszkodowania, które miałoby naprawić szkody poniesione
na skutek sprzedaży produktów Samsung będących dotychczas poza rozważaniami przysięgłych. Samsung natomiast zażądał m.in. powtórzenia procesu, powołując
się na sensacyjne informacje o jednym z przysięgłych,
który miał rzekomo instruować i edukować pozostałych
z wykorzystaniem wiedzy niepochodzącej z postępowania dowodowego.
Trudno oczekiwać, że orzeczenie sądu w San Jose – jakiekolwiek będzie – zakończy sprawę raz na zawsze. Nie
jest to prawdopodobne choćby dlatego, że patenty będące przedmiotem sporu obejmują swoim zasięgiem wyłącznie terytorium USA. Niezależne spory toczyły się lub toczą
nadal w innych jurysdykcjach ze zmiennym dla obydwu
stron szczęściem. Sprzeczne ze sobą nawzajem orzeczenia
sądowe, które zapadły w Niemczech, Włoszech, Francji,
Holandii, Wielkiej Brytanii, Australii, Korei Południowej,
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czy Japonii, dowodzą, że sukcesu w sporze patentowym
nie sposób być pewnym aż do ogłoszenia orzeczenia.
Można również odnieść wrażenie, że rzeczywistym
przeciwnikiem Apple w tej batalii nie jest Samsung, ale
Google, który zasila sporne urządzenia Samsunga systemem operacyjnym Android. Cztery z siedmiu spornych
patentów Apple odnosiły się do funkcjonalności tego
właśnie systemu operacyjnego. Orzeczenie z San Jose
pośrednio uderza zatem również w Google. Jest to tym
bardziej istotne, że w połowie 2012 roku Google przejęło Motorolę, która toczyła i nadal toczy z Apple spory
dotyczące tych samych patentów. Ostatnie kroki rynkowe Apple wydają się potwierdzać, że przyjaźń pomiędzy
amerykańskimi gigantami należy już do historii, co zapewne ma swoje źródło w ekspansji i niekwestionowanym sukcesie rynkowym systemu Android oraz pierwszych, ale udanych krokach Google na rynku urządzeń
mobilnych (Nexus 7). Na wszystkich iPhone’ach, iPodach
touch i iPadach ląduje już nowy iOS 6, którego najważniejsze modyfikacje w stosunku do poprzedniej wersji
sprowadzają się do wyrugowania aplikacji pochodzących od Google, tj. popularnych YouTube oraz Google
Maps. To, że intencje Apple nie są wobec Google ani dwuznaczne, ani przyjazne łatwo dostrzec, jeśli zważymy,
że krok ten został zrobiony bez zapewnienia użytkownikom w sposób należyty dostępu do zamienników tych
popularnych aplikacji. Sprowadziło to zresztą na głowę
Apple szeroką krytykę, która nasiliła się jeszcze po ujawnieniu poważnych niedociągnięć apple’owskich Map. Wygląda zatem na to, że Apple zaczęło opłacać koszty wojenne walutą, której wartość może stopnieć szybciej niż
chcieliby decydenci z Cupertino, czyli zadowoleniem własnych klientów. Według wielu tego rodzaju nonszalancja
jest poważnym błędem. Na razie jednak Apple nie bierze jeńców i godzi się na duże straty własne.
Nowe odsłony sporu przyniosą zapewne zyski i straty każdej ze stron i można sądzić, że o jednoznaczne
zwycięstwo jednej z nich będzie raczej trudno. Na swoim terenie Apple wydaje się być dzisiaj górą, ale trzeba
pamiętać, że zbliżają się kolejne rundy oraz wiele potyczek „na wyjeździe”, które kończyły się dotychczas mniej
jednoznacznie a czasem po prostu źle dla Apple. Thriller prawniczy pt. „Apple vs. Samsung” dostarczy nam
zapewne niedługo nowych emocji. Możliwe również, że
do gry dołączą się ci, którzy na razie obserwują pole bitwy z okopanych pozycji. «
Gracjan Pietras
Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii
„Doktór Jerszyński Pietras” w Warszawie.
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Masaż
inkwizycyjny
niżej podpisany
Największym szlagierem nowego sezonu zdrowotnego stał się nowatorski rodzaj masażu relaksacyjnego
wykorzystujący, oczywiście w nieco mniejszym zakresie, specyficzne metody tortur stosowanych wobec
średniowiecznych heretyków. Autorem tej niebywale
skutecznej metody pozbywania się stresu jest Antoni
Ryczłoś posiadający potwierdzony badaniami genetycznymi rodowód, według którego wywodzi się on z zacnej rodziny możnowładców okołopilickich, Ryczwołów.
Ryczwołowie znani byli ze swojej głębokiej wiary, którą często zmieniali, bo byli otwarci na nowości. To oni
wprowadzili na dworze królewskim tak zwane tortury
przygotowawcze, mające uczulić więźniów, podejrzanych o herezję na relatywność pytań dotyczących wiary, zadawanych w czasie tortur właściwych, których
i tak większość nie wytrzymywała.
Wykorzystując bogate doświadczenie rodzinne,
doktor Ryczłoś opracował 42-minutowy zestaw inkwizycyjny (tyle czasu wytrzymywali przeciętnie więźniowie-heretycy), w którego skład wchodziły między
innymi: rozciąganie nadgarstków, podwieszanie za palce rąk, wyginanie łokci w zakresie 78 stopni, rachowanie kręgosłupa, intensywne masowanie żeber, rozciąganie całego ciała na stole typu Ryczwół Aerial,
wyginanie odśrodkowe ud, wyginanie cyrkularne szyi,
masaż dogłębny okolic miednicowych, młotkowanie
kończyn, przeciąganie pod stołem typu Ryczwół Up-Down, policzkowanie pośladków oraz sztandarowy
masaż Ryczłosia – kamienowanie stresochłonnych partii mięśniowych.
W pierwszym w Polsce gabinecie masażu inkwizycyjnego, przy ulicy Świętej, wywieszono motto: „Nawet
jak nie masz stresu, to się go pozbędziesz”. Stanowiło ono kreatywną interpretację sławnej, pozostającej
w duchu ówczesnych czasów, sentencji Bożydara Ryczwoła, który każdemu torturowanemu mówił: „Nawet
jak nie uprawiasz herezji, to za nią zginiesz”.
Wkrótce gabinet przeżywał najazd klientów spragnionych nowych doznań. Jednym z nich był Szymon
Klepacki, szef modnej dyskoteki Schron Metroseksu-

alny oraz kilku liczących się nocnych lokali rozrywki
wszechcielesnej, który w ciągu ostatnich miesięcy wypalił się psychicznie, próbując pozyskać Lolę Udo – jako
piosenkarkę dla lokalu oraz jako kobietę dla siebie.
Szymon miał wizytę wyznaczoną na 15.18. Oczywiście spóźnił się (ale tylko trzy minuty), za co dostał ostrą
reprymendę wzrokiem od eleganckiej recepcjonistki
ubranej w strój królewienki Zabobony. Gdy wszedł do
sali zabiegowej nr 3, nazywanej Komnatą Odpuszczenia, zobaczył masażystkę w stylizowanym na łachmany włosieniczne stroju dla masażystek.
– Proszę usiąść i nic nie mówić – powiedziała oschle
masażystka, którą Szymon nazwał w myślach Dobrawą. Jej gruby głos i workowaty strój nie zmyliły znawcy kobiet. I rzeczywiście, Dobrawa była piękną, smukłą
i gorącą dwudziestolatką, co, jak sobie w trakcie zabiegu uzmysłowił, było dodatkową torturą.
– Proszę się położyć i nic nie mówić – powiedziała,
wciąż oschle, Dobrawa. – Obejrzy pan film poglądowy,
by mógł się pan zorientować, na jaki stres byli narażeni ludzie w czasach średniowiecza.
W ścianie rozsunęły się kamienne drzwiczki, a na
ekranie pojawiły się sceny tortur. Komnatę Odpuszczenia wypełniły krzyki heretyków, Szymon zamknął
oczy z przerażenia, a Dobrawa przystąpiła do pracy.
Najpierw przez szybkie zgniecenie nadgarstka, wyrzuciła z Klepackiego stres, związany z wątpliwościami,
co do uczciwych intencji księgowej Schronu Metroseksualnego. Stres trochę jeszcze próbował walczyć o widoczność, wisząc uczepiony kamiennej ściany na lewo
od stołu tortur, ale wkrótce zniknął bez śladu.
Za pomocą dogłębnego masowania żeber ponętna
masażystka wyzwoliła organizm Szymona z frustracji
związanej z nieosiąganiem na swoim motocyklu licznikowej prędkości maksymalnej, co podważało jego poczucie dumy. Szybkimi ruchami przykręgosłupowymi,
którym towarzyszyły jęki z głośników telewizora i strun
głosowych Szymona, wydostała na zewnątrz i odrzuciła
pod ścianę napięcie nerwowe wynikające z faktu atrakcyjności profesjonalnej Loli Udo. Lola Udo ś piewała
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i występowała wieczorami, nie wiadomo d laczego,
u głównego konkurenta Klepackiego, niejakiego Klepackiego (nie mylić, zbieżność nazwisk przypadkowa,
a poza tym imię inne – Jacek). Stres o podłożu Loli Udo
– piosenkarki, opuścił na stałe zmęczone już ciało Szymona, choć nie bez pewnego wysiłku ze strony inkwizytorki. Podobnie było ze smutkiem po stracie najlepszych dziewczyn z klubu Night Fusion, które pojechały
robić karierę w Niemczechach w uzdrowisku Karlsbad
Vary. Tiffany była naprawdę niezła i chyba go kochała. Teraz stres z nią związany wałęsał się pod ścianą,
próbując znaleźć jakiś sposób na powrót do Szymona.
A ten walczył z obrazami w telewizorze i rosnącym
z ainteresowaniem Dobrawą.
Dobrawa bardzo sprawnie przeszła do przeciągania
pod stołem. Szymon nigdy wcześniej nie doznał czegoś takiego. Chciało mu się dołączyć do krzyków ludzi średniowiecza, którym akurat odrąbywano palce
nóg, ale się powstrzymał. A szkoda, powinien okazywać swój ból – o wiele łatwiej byłoby wtedy Dobrawie
wyciągnąć z niego stres związany z pomniejszającym
się od czterech lat członkiem. Szymon, gdy zobaczył
na podłodze swoje napięcie o podłożu fallicznym, nie
mógł uwierzyć, że było aż tak duże.
Przyszedł czas na najważniejszy element masażu
– kamienowanie. Kamień po kamieniu z największym
poświęceniem inkwizytorka z Komnaty Odpuszczenia
przy ulicy Świętej, wyciągała z Szymona wszystkie sprośne i wyuzdane myśli, związane z Lolą Udo – kobietą
(imię i nazwisko w dowodzie: Janina Pyzata). Wkrótce
w całej sali panowała duszna atmosfera erotyczno-fizjologiczna, a pojedyncze wyekstrahowane frustracje
na bazie L.U. próbowały walczyć o przeżycie poza organizmem nosiciela.
– Ukamienowanie było formą wyroku śmierci stosowaną wobec tych, którzy nie zasłużyli sobie na ścięcie mieczem – mówił lektor filmu o torturach w chwili,
gdy Dobrawa przystępowała do kamienowania mostka, w którym zgromadziła się bulwersująco duża liczba scen łóżkowych z L.U., do których nie doszło.
Po kamienowaniu nastąpiła krótka przerwa, w czasie której Szymon uzmysłowił sobie, że życie seksualne z L.U. nie przedstawia już dla niego żadnej wartości.
Czuł się wyzwolony z wszelkiego grzechu i stresu i jedyne, o czym teraz myślał, to krótki, intensywny romans
fizyczny ze swoją, jakże skuteczną inkwizytorką, którą
po trzydziestu dziewięciu minutach był w stanie wyobrazić sobie całkowicie nagą.
Niestety, i ten stres, wszak dopiero rodzący się, zauważyła Dobrawa i poprzez wygięcie cyrkularne szyi
wyrzuciła go z Szymona w tempie zaiste nadludzkim.
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Zapikał czasomierz ukryty w eksponacie przypominającym krąg do rachowania palców nóg. Sesja dobiegła szczęśliwego końca, a głos z telewizora powiedział:
– W czasie kręcenia filmu nie ucierpiał żaden aktor,
a jedynie czterech kaskaderów uległo wypadkom o różnym stopniu powikłania.
Szymon planował wstąpić po zabiegu do swojego
klubu, trochę się odprężyć przy drinku i dziewczynach.
Teraz nie miał na to najmniejszej ochoty.
Pomyślał tylko, że mógłby wstąpić, i to na bardzo
długo, ale gdzieś zupełnie indziej. «

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

Ptaszki ćwierkają,
że w iMagazine
przeczytasz
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl
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Michał Śliwiński

Produktywność
a iPhone 5

Poradnik kupującego...
lub nie
Jestem „fanboyem” Apple i jak wiecie, od ponad pół roku pracuję praktycznie
tylko i wyłącznie na iPadzie. Od wielu lat moim głównym telefonem jest iPhone.
Posiadałem już wszystkie generacje – od pierwszego iPhone’a (sprowadzanego
z USA) przez iPhone’a 3G, 3GS, 4 i obecnie 4S. Teraz nadszedł czas na iPhone’a 5.
I na Szekspirowskie pytanie – „To buy, or not to buy?” – czyli czy kupić, czy nie.
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»»Dlaczego iPhone jest dla mnie taki ważny?
iPhone to nie telefon. To bardzo mocny komputer, mieszkający w mojej kieszeni, na stałe połączony z Internetem, który także ma funkcję dzwonienia i odbierania rozmów. Jak pisałem wcześniej w iMagazine, to także moje
studio nagraniowe (gdzie nagrywam Video i od razu bezpośrednio obrabiam je w iMovie). iPhone to mój „social
media communicator”, gdyż głównie używam Twittera
i Facebooka z iPhone’a. iPhone to moje mobilne centrum dowodzenia oraz...

»»iPhone to „przedłużenie” mojego iPada
No właśnie. Od pół roku pracuję głównie na iPadzie
(ten artykuł piszę w Nebulous Notes, na klawiaturze
Logitech Ultra Slim. iPada mam w pozycji pionowej,
tryb pełno-ekranowy) i coraz mniej korzystam z moich Maków. Dlatego większość aplikacji, które mam na
iPadzie, mają swoje odpowiedniki na iPhone’a. To jest
super. Oba narzędzia mają iOS, więc pięknie się „dogadują” ze sobą, a wszystko mam zsynchronizowane
i ustawione w chmurze. Jednym słowem, mój iPad i iPhone są ze sobą tak zgrane, że wychodząc z domu (i wiedząc, że nie będę musiał raczej dużo pracować), jeśli
nawet nie biorę iPada, to iPhone zapewnia, że jakby co,
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mogę na nim zrobić praktycznie wszystko to samo, co
na iPadzie.

»»Dlaczego iPhone 5? Ekran i szybkość.
Zaczniemy od pozytywów i argumentów za iPhone’em 5
– czyli znacznie większy, 4-calowy ekran oraz znacznie
szybszy procesor A6.
Ekran faktycznie, jest niezły. Te dodatkowe rzędy
ikonek na stronie głównej, większa przestrzeń do czytania newsów, do maili, do przeglądania stron WWW...
i to wszytko przy prawie takiej samej wielkości aparatu (trochę wyższy, ale za to cieńszy i lżejszy). To robi
wrażenie i faktycznie jest w stanie zwiększyć moją produktywność. Zwłaszcza, że tak dużo rzeczy robię na
iPhone’ie. Czyli faktycznie – tylko dla samego ekranu
– warto się przesiąść. Oprócz tego, wiele osób (w tym
ludzie z redakcji) chwali nowego iPhone’a, że ładny design, że ładnie wygląda, i lżejszy i takie tam. Ale jak dla
mnie – ekran robi wrażenie i rzeczywiście widzę w nim
potencjalny wzrost produktywności.
To samo jeśli chodzi o szybkość. Im szybciej, tym
lepiej – prawda? Dokładnie. A6 jest ponoć dwa razy
szybszy od A5 – tzn. iPhone 5 ma być ponoć dwa razy
szybszy od 4S. Trudno mi powiedzieć, czy tak jest, jeszcze nie testowałem, ale spróbuję. Przy większości zadań,
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do których wykorzystuję iPhone’a ta szybkość mi wcale
nie jest potrzebna, bo iPhone 4S i tak jest megaszybki...
ale pewne „lagi” wyczuwam ciągle w iMovie... i jeśli
iPhone 5 tam dwukrotnie przyspieszył, to by było super.
Czy większy ekran i szybszy telefon zwiększą moją
produktywność? Zdecydowanie tak.

»»Lightning – a niech to gniazdo piorun
trzaśnie!
Największym minusem w nowym iPhone’ie jest dla mnie
nowa „piorunowa” wtyczka. Znowu, jestem fanboyem,
więc rozumiem Apple’a. Rozumiem, że w końcu musieli,
że to było ważne, że stara była brzydka, duża i przestarzała... rozumiem to doskonale... ale i tak mnie to wkurza.
Wkurza mnie, bo mój iPad ma starą wtyczkę. Bo iPhone
mojej żony ma starą. Bo mamy ileś tam stacji dokujących,
zegarów nocnych i innych głośników w domu, które mają
starą wtyczkę. Bo mamy ileś tam iPodów, które mają starą wtyczkę. Bo mamy ileś tam kabelków „samozwijających się” ze starą wtyczką i Apple na razie nie licencjonuje swojej nowej wtyczki prawie nikomu.
Co to wszystko oznacza (oprócz tego, że nieźle zrzędzę)? Proste! Będę musiał kupić przynajmniej ze 3 ada-
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ptery do tego pioruńskiego portu. Jeden do samochodu,
jeden do domu i jeden zawsze przy sobie... i nigdy o nim
nie zapominać. Do tego Apple dał niezłą cenę na te
adapterki, ale ktoś, kto kupuje telefon za ponad 3 tysiące nie powinien się skarżyć, że musi wydać kolejne
3 setki na adapterki. Przynajmniej nie będę kupował
„bumpera”!
Czy warto więc wydawać te pieniądze i kupować
iPhone 5 wraz z upierdliwymi adapterami?
Nie wiem. Biję się z myślami. Nie wiem na ile „wkurzanie się” na nowy port zrekompensuje mi pracę na
dużym ekranie, z większym sprzętem. Pewnie nie będzie aż tak źle i się przyzwyczaję.
Mój wniosek jest prosty – jeśli masz cały ekosystem
Apple’a i iPhone’a 4S, to raczej nie warto się przesiadać na „piątkę”, dopóki nie będzie więcej akcesoriów
i nowego iPada z nowym złączem. iPad 3 i iPhone 4S to
szybkie bestie i genialne maszyny. Tak naprawdę, nie
ma potrzeby się przesiadać. To jest więcej, niż „good
enough”.
Ale... Pisząc ten artykuł, sam zaczynam się uginać.
Bo właśnie widzę, jak duży ekran i szybkość pracy mogą
mi zrekompensować małe, codzienne problemy. Kurcze,
mogłem tego felietonu jednak nie pisać! Teraz sam nie
wiem... co robić? Ach ten Szekspir! «
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Norbert Cała

Cały tydzień z
iPhone 5
To bezsprzecznie najlepszy iPhone, jaki został stworzony. Naprawdę nie potrafię wyobrazić sobie, czego jeszcze mógłbym wymagać od smartphone’a.

„

Na nowego iPhone’a zazwyczaj musimy czekać cały
rok. Dla Apple, to najważniejsza premiera każdego sezonu i to zarówno dla samej firmy, jak i dla tych bardziej zaangażowanych klientów. Jest to też wydarzenie
dla c ałej branży, które zawsze pojawia się na czołówkach serwisów informacyjnych i to nie tylko tych
branżowych. Oczekiwania są przez to bardzo, bardzo
wysokie i – co najdziwniejsze – zazwyczaj pozostają
niespełnione, co jednak nie przeszkadza kolejnym generacjom iPhone’a bić rekordów sprzedaży. Dokładnie tak
samo jest w tym roku z iPhone’em 5. Duże media, większość branżowych serwisów informacyjnych oraz większość
klientów narzeka na brak innowacji, a sam iPhone sprzedaje
się najlepiej w historii tego telefonu. Najbardziej dziwię się
branżowym serwisom informacyjnym, zarzucającym Apple brak rewolucyjnych zmian,
głównie w wyglądzie. Jeśli bowiem ktoś zna Apple to wie, że
firma ta zazwyczaj przez długi
czas eksploatuje jedną koncepcję urządzenia doprowadzając ją do perfekcji, a wymagać

Wymagać
rewolucyjnych
zmian w iPhone’ie to tak,
jakby wymagać od Porsche,
żeby 911 był w wersji sedan

r ewolucyjnych zmian w iPhone’ie to tak, jakby wymagać od Porsche, żeby 911 był w wersji sedan.

»»Aluminiowa konstrukcja Unibody
Na szczęście jeszcze nie mamy 911 sedan i na szczęście iPhone 5 nie odbiega stylistycznie poprzedników.
Na pierwszy rzut oka, iPhone 4, iPhone 4S oraz iPhone 5
są bardzo podobnymi konstrukcjami, jednak już przy
pierwszym fizycznym kontakcie widać, że to jednak zupełnie inne urządzenia. Sporo mniejsza waga
iPhone’a 5, dużo mniejsza grubość
oraz tył zbudowany z tego samego metalu, co ramka, powodują,
że telefon zupełnie inaczej leży
w ręku. Jest to dziwne uczucie,
ponieważ z jednej strony lżejsza
konstrukcja powoduje, że iPhone
5, po przesiadce z iPhone 4S,
zdaje się być zabawką. Z drugiej
strony, nowy model jest zdecydowanie bardziej solidny, aluminiowa konstrukcja typu Unibody,
czyli zintegrowana ramka z tyłem powoduje jeszcze większą
sztywność obudowy. Może to zabrzmi głupio i fanboysko, ale dosłownie chwila z „piątką” spowodowała, że poprzednie modele
wydają mi się plastikowe, zupełnie nie fajne i bardzo ciężkie.
Po prostu są kiepskie, a może to
ja po prostu jestem zachwycony
nowym wyglądem telefonu.
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Oba modele kolorystyczne zostały dopracowane
w najdrobniejszych szczegółach. Ramka w modelu czarnym jest matowo czarna, a łączenia anteny w białym,
są białe. Czyli zdecydowanie na plus w przypadku obu
wersji. Po dłuższym zastanowieniu, wybrałem oczywiście wersję białą.
Aluminiowa konstrukcja Unibody zbiera bardzo dużo
niepochlebnych uwag, na temat jej trwałości. Internet
zalewany jest testami udowadniającymi, że aluminium
uderzane kluczami się rysuje. To oczywiście prawda,
każdy metal się rysuje i jeśli ktoś tego nie wie powinien
wrócić do podstaw fizyki w podstawówce. Jednocześnie
wersja biała, której używam od tygodnia, ustrzegła się
wyraźnych rysek, a zaznaczam, że przesadnie o nią nie
dbam. Nie używam pokrowców, a telefon noszę w kie-
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szeni razem z kluczami. Raz mi nawet spadł. Jak zaznaczam, nie wiem jak jest z wersją czarną. Podejrzewam,
że na niej rysy mogą być bardziej widoczne. Wojtek pewnie o tym napisze, choć znając jego dbałość o sprzęt,
prawdopodobnie jego „piątka” wygląda lepiej, niż przed
wyjęciem z pudełka.
Zatrzymując się jeszcze
przy budowie iPhone’a, trzeba wspomnieć o przeniesieKażdy metal się
niu gniazda słuchawkowego
rysuje i jeśli ktoś
z góry telefonu, na jego dolną
tego nie wie, powinien
krawędź. Nie jestem pewien,
wrócić do podstaw
jak to wpłynie na komfort
fizyki w podstawówce
użytkowania iPhone’a ze słuchawkami, bo bardzo rzadko

„
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podłączam słuchawki do telefonu. Wydaje się, że będzie
to jednak wygodne, chociażby kabel od słuchawek nie
będzie nam przeszkadzał opadając na ekran w czasie
np. słuchania muzyki i przeglądania Internetu. Dodatkowo, złącze Jack u dołu będzie mogło doskonale stabilizować iPhone’a, włożonego do stacji dokującej. Złącze Lightning jest chyba zbyt delikatne, aby samo mogło
utrzymać telefon w pionie.

»»Nowe złącze Lightning
Wspomniane linijkę wyżej złącze Lightning, po raz pierwszy spotykamy właśnie w iPhone’ie 5. Kolejnymi urządzeniami, jakie zostaną w nie wyposażone, będą iPody
Touch oraz Nano. Złącze służy oczywiście do ładowania i synchronizacji. Zmiana złącza nie podobała mi się
od momentu pierwszej plotki o niej. Jednak mogę zrozumieć pewne powody, dla których musiała mieć miejsce. Poprzednie złącze było za duże, coraz mniej z niego
korzystamy oraz Apple chce zarobić na nowych akcesoriach. Wszystko to rozumiem. Jednak pierwsze dni
użytkowania iPhone’a 5 konfrontują to z rzeczywistością.
W najbliższym
Używam telefonu dość intensywnie. W ciągu dnia bardzo
czasie raczej
dużo rozmawiam, służy mi
nie zobaczymy
on jako modem do komputetanich kabelków
ra, przeglądam na nim InterLightning, a jeśli się
net i często używam nawigajuż pojawią, to mogą
cji. Sprowadza się to do tego,
być niebezpieczne dla
że muszę zazwyczaj doładotelefonu
wywać telefon w ciągu dnia.
Z poprzednią generacją iPho-

„
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ne’a nie miałem problemu. Kabelek do ładowania mam
w pracy, w domu, w samochodzie, po prostu wszędzie.
Teraz, w przypadku iPhone’a 5 mam tylko jeden, muszę
go ze sobą wszędzie nosić i martwić się, aby go gdzieś
przez przypadek nie zostawić, bo wtedy mój iPhone
zamieni się w cegłę. Nie będę miał jak go naładować,
bo nie będę miał szansy kupienia nowego kabelka, ani
przejściówki. Apple nie zadbało o to, aby w dniu premiery telefonu można było kupić przejściówki. Dostępne w sprzedaży będą dopiero w październiku. Kabelki
w cenie 85 zł były dostępne w sklepie w dniu premiery, ale już nie są, a czas oczekiwania w sklepie Online,
to 3 tygodnie. To jest po prostu śmieszne.
Na produkty firm trzecich też nie mamy co szybko liczyć. Nowe złącze jest małe i świetnie wykonane, a w porównaniu do wtyczek Micro USB, Mini USB, czy też
poprzedniego 30pin dock wygląda ładnie i bardzo porządnie. Jest jednak bardzo skomplikowaną konstrukcją.
Jak wiemy, nową wtyczkę możemy włożyć do telefonu
bez zastanawiania się, gdzie jest jej góra, a gdzie dół.
To bardzo wygodne dla użytkownika, ale skomplikowane, jeśli chodzi o proces wykonania. Piny w nowym złączu są odwracane dynamiczne, a wtyczka rozpoznaje,
którą stroną została włożona do złącza i odpowiednio
ustawia piny. Za dynamiczne przypisywanie funkcji do
Pinów w złączu odpowiada układ, który jest jednocześnie pewnym zabezpieczeniem Apple, przed wytworami tych firm trzecich, które nie dogadały się z firmą
w sprawie produkcji akcesoriów. Nie dokonując skomplikowanego procesu „reverse engineering” tego układu, nie będą w stanie wyprodukować odpowiedniego kabla. W najbliższym czasie, raczej nie zobaczymy t anich
kabelków, a jeśli się już pojawią, to mogą być niebezpieczne dla telefonu.
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»»Nowy większy ekran
Oprócz nowej obudow y, która jest mniejsza, lżejsza oraz kryje nowe złącza, nowy iPhone, to
nowy ekran. Wydaje mi się, że
ten ekran to jest jedyne miejsce,
w którym projektanci Apple ugięli presji branży. Jak wiecie, jest
on wyższy i ma większą rozdzielczość w pionie. iPhone 4/4S miały rozdzielczość 960 na 640 pikseli, iPhone 5–1136 na 640 pikseli.
Te dodatkowe 76 pikseli wysokości,
przekłada się na dodatkowy, całkiem przydatny rząd ikon, dodatkowe dwie pozycje w ulubionych,
w książce telefonicznej lub więcej
pozycji na TL Twittera. Niestety,
przekłada się także na trudniejszą
obsługę jedną ręką. O ile w moim
przypadku, dostęp do wszystkich
ikon raczej nie sprawiał problemu,
to mojej żonie już tak. Oprócz rozdzielczości, w nowym ekranie poprawiono odwzorowanie kolorów
oraz oddanie koloru czarnego. Jest
to jednak dość subtelne. Zmieniając iPhone’a 4/4S na iPhone’a 5 nie
zauważycie tego, jednak wracając po
jakimś czasie z „piątki” do czwórki już zdecydowanie
zwrócicie na to uwagę.

»»Szybkość działania
Zanim iPhone 5 trafił w moje ręce, widziałem wyniki pomiarów jego szybkości, wykonane w programie Geekbench. Wskazywały na to, że iPhone 5 jest bardzo wydajny i zrównuje się z topowymi modelami smartphonów
innych firm. Jednak cyferki nic Wam nie powiedzą. Zamiast robić test, weźcie lepiej przy nadarzającej okazji
telefon i „przeklikajcie” go po prostu. Ja od początku
miałem wrażenie, i ciągle je mam, że system jest jakby
krok przede mną, jakby reagował na muśnięcie palcem
w ułamek sekundy przed tym, kiedy to nastąpiło. Skoro
to nie możliwe, to należy przyjąć, że system reaguje dokładnie w czasie rzeczywistym, bez mierzalnego opóźnienia. Dotyczy to zarówno animacji systemowych, jak
i aplikacji fabrycznych i większości tych pobieranych
z AppStore. Jeśli już jesteśmy przy aplikacjach, to najbar-
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dziej się obawiałem, że przez długi czas developerzy nie uaktualnią
swoich programów do wersji zgodnej z iPhone’em 5 i będziemy musieli przyzwyczaić się do czarnych
pasków u dołu i góry ekranu. Bardzo pozytywnie się zdziwiłem – na
dzień dzisiejszy, ponad 90% moich
ulubionych aplikacji ma już wsparcie dla nowego modelu. Na resztę pewnie nie trzeba długo czekać.

»»Transmisja danych
Szybkość iPhone’a 5 jest też obecna w możliwościach transmisji danych. Tym razem LTE działa na pasmach, które są wykorzystywane
przez tego typu transmisje w Polsce, czyli 1800 MHz. Takie usługi
na dzień dzisiejszy możemy kupić
w sieci Plus oraz Cyfrowym Polsacie. Przy czym traktując telefon jak telefon, a nie modem, to
w grę wchodzi tylko oferta pierwszego operatora – Cyfrowy Polsat
nie daje możliwości rozmów. Zanim przejdziemy do wyników testu
działania LTE, trzeba zaopatrzyć się
w odpowiednią kartę SIM, którą włożymy do telefonu.
W iPhone’ie 5 została ona po raz kolejny zmniejszona.
Tym razem do rozmiarów NanoSIM. Aby uzyskać taką kartę, należy zwrócić się do naW nowym ekranie
szego operatora z prośbą
poprawiono
o wymianę. W chwili obecnej
odwzorowanie
wszyscy już powinni mieć takolorów oraz oddanie
kie karty w ofercie. Jeśli nie
koloru czarnego.
mają, to odszukując w InterJest to jednak dość
necie szablon, możecie przy
subtelne. Zmieniając
odrobinie zdolności manualiPhone’a 4/4S
nych dociąć starą kartę do nona iPhone’a 5 nie
wego rozmiaru. Wracając do
zauważycie tego,
działania LTE, postanowiłem
jednak wracając
to przetestować w Warszawie
po jakimś czasie
i okolicach. Według mapek na
z „piątki” do czwórki,
stronie operatorów, wszęjuż zdecydowanie
dzie tam powinienem mieć
zwrócicie na to uwagę
zasięg LTE, co powinno objawić się odpowiednią ikonką

„
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z astępującą 3G na ekranie iPhone. Niestety, mimo usilnych testów, nie udało mi się złapać zasięgu LTE, wszędzie miałem tylko 3G, niezależnie czy to na karcie Plus,
czy Cyfrowy Polsat. Brak zasięgu wynika zapewne z tego,
że jeden i drugi operator nie współpracuje z Apple, a co
za tym idzie – ustawienia operatora mają zapewne zablokowaną możliwość przechodzenia na transmisję LTE.
Sytuacja zmieni się w przyszłym roku, kiedy to w wyniku konkursu, prawdopodobnie większość operatorów
dostanie koncesję na świadczenie usług LTE.
Przy okazji testów LTE postanowiłem sprawdzić, jak
zachowuje się transmisja 3G w nowych obsługiwanych
przez iPhone’a 5 standardach HSPA+ oraz DC-HSDPA. Testy przeprowadziłem w sieci T-Mobile i byłem naprawdę w szoku. Transfery rzędu 20 Mb/s down nie stanowią
w centrum Warszawy żadnego problemu, w okolicach
Warszawy szybkość spada do około 12 Mb/s. Więc pozostaje pytanie, po co nam w chwili obecnej LTE, szczególnie, że jak popatrzycie na testy LTE w sieci PLUS,
to transfery raczej nie przekraczają wspomnianych
20 Mb/s down. Na plus LTE możemy zapisać wyższe transferu UP, tu jednak
pojawia się kolejny problem. iPhone 5, to tak zwany terminal klasy
2, który pracując jako modem LTE,
na czas rozmowy przerwie transmisję i wróci do niej dopiero po
jej zakończeniu.

»»Bateria

„

Większy ekran, plus szybszy procesor, plus transmisja LTE, plus
mniejsza obudowa równa się… Takie działanie matematyczno-logiczne może przyprawiać o ból głowy.
Apple jednak mimo to obiecuje, że
nowy iPhone będzie działał mini-

Ja od początku miałem
wrażenie i ciągle je
mam, że system jest jakby
krok przede mną, jakby
reagował na muśnięcie palcem
w ułamek sekundy przed tym,
kiedy to nastąpiło
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malnie, ale jednak dłużej na baterii, niż iPhone 4S. Teoretycznie, ma być to około 8 godzin używania, przy przeglądaniu sieci. Po tygodniu z iPhone’em muszę powiedzieć,
że wyniki podane w oficjalnych dokumentach są dość
zbliżone do faktycznego stanu. Maksymalny wynik, jaki
udało mi się uzyskać, to około 9,5 godziny używania na
liczniku. Jednak czasem telefon domagał się włożenia kabelka Lightning już w 6 godzinie pracy. To wszystko zależy
od stylu, w jakim używacie waszego telefonu. Niestety,
stan dzisiejszej techniki nie pozwala na stworzenie baterii o znacznie większej pojemności, bez powiększania jej
rozmiarów. Dlatego czas pracy będzie na razie pochodną
rozmiarów samego urządzenia. Musimy się więc jeszcze
na jakiś czas przyzwyczaić do noszenia kabla do ładowania zawsze przy sobie. Z drugiej strony, kto używa iPhone przez 9 godzin w ciągu dnia, oprócz mnie?

»»Trudna decyzja
Przez ostatni tydzień słyszałem głównie dwa
pytania – czarny czy biały? Oraz – kupować, czy wystarczy iPhone 4S? Na
pierwsze pytanie już odpowiedziałem, wybierając wersję białą. Na
drugie pytanie, odpowiedzią może
być powyższy tekst. iPhone 5 jest
dla mnie idealną kontynuacją serii
iPhone’ów. To bezsprzecznie najlepszy iPhone, jaki został stworzony,
poprawiony w każdym z możliwych
szczegółów. Na tę chwilę, naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, czego jeszcze mógłbym wymagać od
smartphone’a.
Czy musisz go mieć? Ja muszę,
ale jestem przypadkiem szczególnym. Jeśli Ty, czytelniku, jesteś zwykłym użytkownikiem, to nie musisz
się obawiać, że zostając przy modelu
poprzednim, masz sprzęt nie „na czasie”. Apple, jak żadna inna firma, daje
pełne i natychmiastowe wsparcie,
w postaci najnowszego systemu operacyjnego, nawet dla telefonów, które weszły na rynek 4 lata temu. «
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Recenzja
iPhone 5

Wojtek Pietrusiewicz

iPhone 5 – najlepszy smartfon na świecie! Nie! Najgorszy! Niezupełnie. Jest dobry, ale nie do końca. Taki sobie. Rozczarowujący. Zachęcający. Demotywujący.
Szybki. Brzydki. Lekki. Metalowy. Zabawkowy… Ile ludzi, tyle zdań. Niestety, przez ostatnie tygodnie czytałem już praktycznie wszystko na jego temat
i boję się, że w tym całym mętliku zgubiłem gdzieś własne przemyślenia i wrażenia po tygodniowej przygodzie z nim.
»»Perfekcjonizm
Nie można Apple zarzucić jednego – dążenia do perfekcji. To cecha, którą sobie bardzo cenię w ich filozofii
oraz ciągle mam nadzieję zobaczyć jej wyniki w kolejnych produktach firmy. To zdolność rozebrania produktu na czynniki pierwsze, dopracowania ich, zaczynając
nierzadko od zera i złożenia całości w nowe, lepsze urządzenie. Mało która firma to potrafi, często dopasowując design czy obudowę pod elementy konstrukcji, które udaje im się zdobyć. Apple woli od nowa wytworzyć
elementy, nie pasujące do układanki.

»»Lightning
Świetnym przykładem jest tutaj nowe złącze Lightning,
które dzięki wbudowanej we wtyczkę elektronice, potrafi dynamicznie zmieniać funkcje, do jakiej dane przewody w niej są przypisane. Najpierw, oczywiście bez
zbadania rzeczywistych przyczyn zastosowania przez
Apple chipów we wtyczkach, założono, że to próba ograniczenia rynku dla producentów trzecich. Nic bardziej
mylnego, chociaż nie wątpię, że taki powód znalazł się
w kolumnie plusów. Lightning jest standardem adaptacyjnym, które obecnie emuluje USB 2.0, ale nic nie stoi

» 2012 nr 10 » SPrZĘT » Recenzja iPhone 5

na przeszkodzie, aby w przyszłości to samo złącze przepuszczało zupełnie inny standard – USB 3.0 lub szybsze.
Chipy dodatkowo umożliwiają rozpoznanie, jakie urządzenie jest podłączone do iPhone’a oraz jakie ma potrzeby. Czy potrzebuje prądu, a może ma pobierać go
z iPhone’a? Wszystko może zostać dynamicznie dostosowane, a przyszłe akcesoria pod ten standard mogą
okazać się nadzwyczaj interesujące.
W praktyce, złącze i wtyczka Lightning są maleńkie!
Mniejsze nawet od microUSB. Jak do tego dodamy fakt,
że nie trzeba się już więcej zastanawiać, którą stroną
trzeba wkładać wtyczkę, to cieszę się, że Apple w końcu zdecydowało się na ten krok. Tak – osoby z akcesoriami pod stare 30-pinowe złącze będą cierpiały, ale są
w końcu przejściówki. Lightning za to powinien zacząć
procentować w przyszłości…

»»W ręce
Gdy pierwszy raz podniosłem iPhone’a 5 w Apple Store,
pomyślałem sobie, że to jakiś żart. Telefon wydał mi się
zabawkowy przez swoją niską wagę. Dopiero po paru
sekundach moje receptory dostrzegły chłodne szkło
i aluminium. Po minucie doceniły, jaki ten telefon jest
sztywny, dzięki połączeniu aluminiowych pleców z anteną, które razem stanowią główną konstrukcję telefonu. Ciekawa też była konfrontacja moich wyobrażeń
w porównaniu ze zdjęciami, na których go wcześniej
oglądałem. Model czarny wygląda tak samo elegancko i dostojnie, ale jest bardziej dyskretny, niż myśla-
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łem. Leżąc na ciemnym stole praktycznie znika z oczu.
Na jasnym z kolei, subtelnie zwraca uwagę. Model biały natomiast wygląda znacznie korzystniej na żywo, niż
na zdjęciach. Połączenie najczystszego koloru ze srebrnym aluminium może nie każdemu się spodoba, ale
patrząc na naszą ankietę na stronie WWW, zdania pomiędzy modelami są podzielone praktycznie po równo. W przypadku modelu 4/4S, czarny był znacznie bardziej popularny w rankingach.
Grubość, a raczej „chudość” telefonu do druga rzecz,
na którą niemal natychmiast zwraca się uwagę, zaraz po
jego sztywności. Jak po paru dniach wziąłem do ręki ponownie iPhone’a 4, to miałem wrażenie, jakbym trzymał
znacznie większy przedmiot w ręce. Różnica jest szokująco duża. iPhone 5 lepiej też leży w kieszeni, właśnie
dzięki temu, że jest cieńszy. Nie wybrzusza tak mocno
spodni. Wadą nowej konstrukcji jest fakt, że łapię się
na tym, że kilka razy dziennie sprawdzam, czy aby na
pewno jeszcze jest na swoim
Jeszcze przed
miejscu. Słowo daję, że możpremierą,
na o nim zapomnieć.
miałem obawy co
Jeszcze przed premierą,
do wygody obsługi
miałem obawy co do wygody
4” ekranu jedną
obsługi 4” ekranu jedną ręką,
ręką, na tym samym
na tym samym poziomie co
poziomie co 3.5”
3.5” ekran w poprzednich
ekran w poprzednich
iPhone’ach. Niestety, miaiPhone’ach. Niestety,
łem rację. Jestem w stanie,
miałem rację.
bez zmiany położenia telefonu w ręce obsłużyć wszystko

„
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poza górnym lewym rogiem, gdzie zazwyczaj znajduje
się przycisk ‚wstecz’ w większości aplikacji na iOS. Aby
tam sięgnąć muszę lekko „naciągnąć” kciuk. Po tygodniu już się do tego przyzwyczaiłem, a problem zszedł
na drugi plan, chociaż czasami zwracam na to „naciąganie palca” uwagę. Sporym ułatwieniem w tym względzie jest fakt, że iPhone jest cieńszy.
Znacznie szybciej natomiast przyzwyczaiłem się
do nowego rozmiaru ekranu. Dodatkowy rząd ikon
na SpringBoardzie nadal nie został przeze mnie zapełniony, ale doceniam wygodę czytania Twittera, Feedly,
Instapaper oraz strony internetowych w Safari. Więcej
treści oznacza mniej scrollowania. Niestety, w ustawieniu poziomym, na ekranie mieści się mniej informacji
niż dotychczas. Utrudnia mi to pisania w takich aplikacjach jak Drafts czy iA Writer. Nowy ekran, jak wszystko w życiu, to kompromis, do którego już się przyzwyczaiłem niemalże całkowicie. Okazało się, w moim
przypadku, że 4” to prawdopodobnie moja górna granica jeśli chodzi o ergonomię – obsługa większych ekranów powoduje u mnie frustracje. Każdy będzie musiał
oczywiście indywidualnie podejść do tego tematu, ale
jestem, po rozważeniu za i przeciw, pozytywnie nastawionych do nowego formatu. Mam tylko nadzieję, że
Apple nie będzie jeszcze bardziej powiększał swoich
telefonów.
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»»Ekran, aparat i klawiatura
Prawie natychmiast zauważyłem, że pisząc na nowym
ekranie robię więcej błędów. Nie wiem, czy wynika to
z faktu, że klawisze rozstawione są ciut inaczej, ale przy
naprawdę szybkim machaniu kciukami nie zawsze trafiam tam gdzie bym chciał. Po tygodniu już jest znacznie lepiej, ale wymaga to trochę ćwiczeń, tym bardziej
po pięciu latach korzystania z dokładnie takiej samej
klawiatury.
Najłatwiej docenić, rozszerzony do przestrzeni sRGB
gamut nowego ekranu, poprzez obejrzenie na nim własnych zdjęć. Moja galeria jest teraz znacznie bardziej
zbliżona kolorystycznie do tych samych fotografii oglądanych na nowym iPadzie oraz iMaku. Dzięki poszerzonej przestrzeni barw, wiele kolorów wydaje się być bardziej nasyconych – naturalnie nasyconych. W żadnym
wypadku nie są to wrażenia, jakie otrzymujemy za sprawą słynnych AMOLED-ów.
Nowy ekran również bardzo pozytywnie wpłynął
na wbudowaną aplikację do robienia zdjęć. Ma teraz
trochę inny układ. Jako że nadal robi zdjęcia w formacie 4:3, to teraz na ekranie mieści się 100% podgląd kadru, a niewykorzystaną przestrzeń na dole lub z boku
ekranu przeznaczono na przycisk spustu migawki. Przy
kręceniu oraz oglądaniu filmów jest naturalnie znacznie
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lepiej, ponieważ zarówno wideo jak i ekran mają proporcje 16:9 i tym samym wypełniają go w całości.
Jakość samych zdjęć niewiele się zmieniła, w stosunku do modelu 4S. Nie robiłem jeszcze bezpośrednich
porównań, ale z innych testów wynika, że są to praktycznie takie same moduły. Znacząco poprawiły się jednak dwa aspekty wbudowanej matrycy. Po pierwsze,
zdjęcia robione wieczorami, w nocy oraz w ciemnościach są znacznie lepszej jakości. Dzięki wyższej maksymalnej czułości matrycy, jest
ona w stanie po prostu zareJego szklanojestrować więcej informacji.
Po drugie, stabilizacja obra‑metalowa
zu, za którą odpowiedzialny
konstrukcja
jest nowy Apple A6, wydaje
wyróżnia się od
się jeszcze pewniejsza. Powszechobecnego
prawiono również czas reakplastiku konkurencji,
cji aparatu na wciśnięciu spua wyścigowe serce
stu migawki – w tym modelu,
powinno zapewnić
to my nie będziemy nadążali
wystarczająco
ze wciskaniem jej. Nie ma nadużo mocy
tomiast wbudowanego trybu
na najbliższe lata.
„burst”, ale tą funkcję mają
inne programy z App Store.

„

»»Bateria
Ciężko w tydzień ocenić żywotność baterii, tym bardziej,
że oczywiście znacznie więcej korzysta się z nowej zabawki w początkowym okresie. Pomimo, że wykorzystuję iPhone’a teraz znacznie intensywniej, to dzień kończę
w rejonie 20-30% pozostałego ładunku. Subiektywnie
muszę więc stwierdzić, że jest lepiej, ale ciężko mi na
obecną chwilę ocenić o ile.

»»Prędkość
Zostawiłem ten element na sam koniec, ponieważ najtrudniej mi go opisać. Dotychczas wyglądało to tak,
że jak pojawił się iOS 5 to działał wyraźnie wolniej
od iOS 4, na iPhone’ie 4. Na modelu 4S natomiast iOS 5
działał tak, jak iOS 4 na 4. Pokręcone, wiem. Apple wy-
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raźnie zoptymalizował iOS 6, ponieważ po raz pierwszy
działa bez zastrzeżeń na starym już iPhone’ie 4S, a nawet szybciej od poprzedniego iOS 5. Tym samym nie
spodziewałem się jakiejś rewelacji po iPhone’ie 5. Dotychczas, różnicę w wydajności dopiero dostrzegało się
po wróceniu do starszego sprzętu. Wczoraj, rozmawiając
z przyjacielem, próbowałem mu wytłumaczyć różnicę
– za przykład wziąłem Starcrafta II. iPhone 4 w tej metaforze stał się przykładem gry działającej z prędkością
20 klatek na sekundę – płynnie, ale z lekkimi przeskokami od czasu do czasu. iPhone 4S z kolei ma wydajność
na poziomie 30-40 kl/s – bardzo płynnie i bez żadnych
zauważalnych zastrzeżeń. iPhone 5 to natomiast zupełnie inna liga – przyrównałem go do 120 klatek na sekundę, aby zobrazować skok wydajności, który jest zauważalny w każdej wykonywanej czynności. Ciężko w to
uwierzyć dopóki się tego nie zobaczy, a jakikolwiek powrót do starszego sprzętu nie jest możliwy bez płaczu,
bólu i dużej dozy tolerancji.

»»Lepszego nie kupisz

„

Ciężko w to
uwierzyć dopóki
się tego nie zobaczy,
a jakikolwiek powrót
do starszego sprzętu
nie jest możliwy bez
płaczu, bólu i dużej
dozy tolerancji.

iPhone 5 to telefon, który
został zbudowany od nowa,
a każdy element w nim został
poprawiony. Mniej lub bardziej, ale poprawiony. To właśnie te wszystkie drobne poprawki i ulepszenia składają
się na genialny produkt, który moim zdaniem bez wahania zasługuje na tytuł najlepszego smartfona roku. Konkurencja jeszcze nie dogoniła jakością wykonania iPhone’a 4, a nowym modelem
A pple odstawił ich o kolejny rok. iPhone 5 prawdopodobnie nie wygra we wszystkich kategoriach ze wszystkimi konkurentami, ale to najbardziej zrównoważony
produkt obecnie dostępny, wykonany w mistrzowski
sposób, przywodzący na myśl precyzję i jakość wykonania bardzo dobrego szwajcarskiego zegarka lub biżuterii od cenionego jubilera. Jego szklano-metalowa
konstrukcja wyróżnia się od wszechobecnego plastiku
konkurencji, a wyścigowe serce powinno zapewnić wystarczająco dużo mocy na najbliższe lata. «

Okiem Dominika Łady

M

ój iPhone 5 jest zdecydowanie najlepszym iPhonem jaki do tej pory miałem.
Wybrałbym może w tym momencie biały zamiast czarnego, ale poza tym nie
mam uwag.
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Wojtek Pietrusiewicz

Wacom Intuos5
z dotykiem
Tabletów z rodziny Wacom nie trzeba nikomu przedstawiać. Mam wrażenie,
że przez całe swoje życie gdzieś je widywałem i ciągle o nich słyszałem. Co więcej, do dzisiaj tablety do rysowania są zdominowane przez tę firmę. Przez ostatnich kilka lat Wacom zdecydowanie jednak próbuje rozszerzać swoje horyzonty z rodziną Bamboo, przeznaczoną dla zwykłych konsumentów.
Owszem, jest kilka firm, które starają się z Wacomem
konkurować, ale ich produkty są mniej więcej tak dobre, jak chiński Shuanghuan Sceo, który wygląda jak
BMW X5, ale zdecydowanie różni się od niego każdym
innym detalem, w tym precyzją prowadzenia i jakością
wykonania.

»»Różne zastosowania
Tablety do rysowania Wacoma mają bardzo szerokie
możliwości zastosowania w najprzeróżniejszych czynnościach. Z powodzeniem nadają się do tworzenia rysunków technicznych w AutoCADzie, rysowania komiksów,

ilustracji oraz do każdej ilości innych graficznych zastosowań. Można je również wykorzystywać alternatywnie...
Do dzisiaj prywatnie korzystam z Wacoma Intuos 4
do retuszu zdjęć – nie rysuję na nim prawie nic, więc
piórko przeważnie spoczywa
w swoim stojaku obok tabletu. W moim przypadku chodzi o precyzję. Niezależnie od
tego, jak dobrą macie myszkę, mogę z całą pewnością

„

Ich produkty
są mniej
więcej tak dobre, jak
chiński Shuanghuan
Sceo, który wygląda
jak BMW X5, ale
zdecydowanie różni
się do niego każdym
innym detalem, w tym
precyzją prowadzenia
i jakością wykonania.
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(no prawie) stwierdzić, że dołączona do mojego Intuosa jest bardziej dokładna. Sama myszka, podobnie jak
piórko, nie jest zasilana, i komunikuje się poprzez rezonans elektromagnetyczny. Jeśli kiedykolwiek próbowaliście cokolwiek w zdjęciu poprawić zwykłą myszką, to
wiecie, o czym mówię – przepaść jest ogromna, a celowanie w ten sam piksel raz po razie nie stanowi kłopotu. Samo piórko również sprawuje się niemalże idealnie przy retuszu, w którym potrzebna jest największa
precyzja. O ile nie mam żadnych zastrzeżeń do swojego Intuosa, to z niecierpliwością wyczekiwałem nowszej wersji …
W tej recenzji nie będę skupiał się na typowym zastosowaniu tego tabletu, ale raczej na nowych technologiach wprowadzonych przez Wacoma przez ostatnie
miesiące i lata. Technologii, która być może zastąpi kiedyś Magic Trackpada, stojącego po lewej stronie klawiatury, a który nadał służy mi do wykonywania gestów,
które tak ułatwiają korzystanie z Mountain Liona.

»»Intuos5
Wacom Intuos5 to nowy model, który został pokazany już pół roku temu. Dostępny jest w kilku rozmiarach
– od małego poprzez średniego, dużego i bardzo dużego. W odróżnieniu od poprzednich modeli, do każdego
mamy możliwość domówienia modułu bezprzewodowego, aby móc z niego korzystać bez ograniczeń, jakie
wprowadzają kable. Poza największym modelem, wprowadzono również technologię rozpoznawania dotyku.
Wszelkie inne parametry, jak chociażby ilość stopni nacisku piórkiem, również uległy znacznemu polepszeniu. W stosunku do Intuosa 4 zmieniło się w zasadzie
wszystko – od świetnych ExpressKeys do wbudowanego w drivery HUDa, który nakłada na ekran schemat
zaprogramowanych przycisków. Nie zmieniły się natomiast dwie rzeczy: ceny poszczególnych modeli oraz
kształt piórka.

»»Brak myszki!
Jest jeszcze jedna zmiana, która osobiście zupełnie nie
przypadła mi do gustu, a wynika ona z polityki firmy
oraz stawiania na dotyk, który jest obsługiwany przez
już praktycznie każdy model. Do tabletów poprzedniej generacji dołączana była – gratis – myszka wyposażona w pięć programowalnych przycisków. Wygoda
i precyzja korzystania z tej myszki jest niepodważalna,
a w niektórych sytuacjach, przy chociażby retuszu, spi-

suje się lepiej niż piórko. Myszka ma też jedną zaletę
przy codziennej pracy – nie trzeba jej co chwilę odkładać do stojaka. Myszka Wacom, poza wszystkimi swoimi
walorami, ma również mniej
przyjemną cechę: wysoką
cenę. Kosztuje blisko 60 Euro
Do tabletów
i jest niemalże białym krupoprzedniej
kiem – naprawdę ciężko ją
generacji dołączana
gdziekolwiek dostać.
była, gratis, myszka
Polityka cenowa Wacoma
wyposażona w pięć
jest zastanawiająca i odbieprogramowalnych
ram ją jako chęć zwiększenia
przycisków.
zysków kosztem niektórych
użytkowników. Po pierwsze,
ceny Intuosa 5 względem
modelu 4 praktycznie nie uległy zmianie. W komplecie jednak brakuje myszki wartej 60 Euro (co ciekawe
– nie była ona zawsze dostarczana w komplecie z tabletem i ponoć było to zależne od kraju dystrybucji). Moduł
umożliwiający korzystania z Intuosa bezprzewodowo
również nie jest w standardzie, pomimo iż kosztuje on
niecałe 40 Euro. A można było zastąpić jedno drugim.
Osobiście podejrzewam, że to wszystko wynika z faktu, że Wacom stawia na obsługę komputera dotykiem.
W końcu otrzymujemy ogromną powierzchnię na gesty, które w szczególności powinny przypaść do gustu
użytkownikom OS X. Chęć zwiększenia rentowności
prawdopodobnie nie jest bez znaczenia, chociaż z drugiej strony może warto więcej zapłacić niż żyć w świecie bez Wacoma?

„
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»»Dotyk
Możliwości konfiguracyjne gestów oraz samej funkcji dotyku są bardzo rozbudowane. Możemy zmienić praktycznie wszystko i całość skonfigurować pod własne gusta.
Niestety, jest kilka niespójności, które wynikają z wprowadzonego przez Apple w Lionie „naturalnego scrollowania”. Jeśli przestawimy gest dwupalcowego scrollowania
na „odwrócony”, nazywany przeze mnie paradoksalnie
„nienaturalnym”, to działa on prawidłowo w płaszczyźnie
pionowej. Jednak w odróżnieniu od zachowań znanych
z OS X, w płaszczyźnie poziomej gest palcami „w lewo”
jest nadal „w lewo”. To kwestia tylko i wyłącznie oprogramowania i być może to zostanie w końcu poprawione. Tymczasem jednak, dla osób preferujących „nienaturalne” scrollowanie, to problem, który może irytować.
Najbardziej jednak byłem ciekawy jak multitouch
w Magic Trackpad będzie się porównywał do tego zastosowanego w Intuosie. Nie dość, że w produkcie Wacoma otrzymujemy znacznie większą przestrzeń do wykonywania gestów czy sterowania kursorem, to precyzja
powinna być bardzo wysoka.

»»Dotyk w praktyce

„

Miałem nadzieję, że gesty i obsługa kursora ręką za
pomocą Intuosa 5 pozwoli mi na zastąpienie Magic Trackpada. Niestety, jeszcze nie dzisiaj. Być może
w kolejnej generacji. Prowadzenie kursora jest dosyć
precyzyjne, ale nie aż tak
jak na urządzeniu sterująJeśli tablet to
cym produkcji Apple. Ma zapewne na to wpływa sama
tylko Wacom.
powierzchnia tabletu, która
nie jest wykonana ze szkła.
Plusem z kolei jest ogromna
przestrzeń dostępna pod wykonywania gestów. Minusem, że nie zawsze system ją rozpoznaje. Plusem, że zawsze możemy sięgnąć po piórko. Minusem, że trzeba je
zaraz odstawić na podstawkę. Dotyk jest zbiorem przeciwności, które każdy musi rozważyć indywidualnie.
Multitouch w wykonaniu Wacoma polepsza się z generacji na generację, ale do moich zastosowań jest jeszcze zbyt mało precyzyjny i niedopracowany, aby mógł
mi zastąpić combo w postaci Magic Trackpada i myszki
Wacoma. Do tego dochodzi fakt, że dotyk powinien zostać automatycznie wyłączony, gdy mamy w ręku piórko. W praktyce nie zawsze się tak działo i sprowadzało się to do konieczności zaprogramowania jednego
z ExpressKeys celem włączania/wyłączania tej funkcji.

»»Na co dzień
Nowy model przerósł moje oczekiwania. Nowy materiał,
którym jest pokryty jest bardzo przyjemny w dotyku.
Nowe przyciski, reagujące na przytrzymania oraz przyciśnięcia (to dwie różne czynności!) są genialne. Myślałem, że będzie mi brakowało wbudowanych w ExpressKeys wyświetlaczy OLED-owych. Myliłem się. Nowy
programowy HUD znakomicie to zastępuje. Pisałem
to wcześniej i powtórzę to jeszcze raz: „Jeśli tablet to
t ylko Wacom”.
Osobiście jednak wolałbym otrzymać myszkę zamiast multitouch, dla którego nie znajduję zastosowania w obecnej formie. «

Intuos5 Medium
Producent: Wacom
Cena: 369,90 Euro
Ceny akcesoriów: Moduł bezprzewodowy: 39.90 Euro
Myszka: 59.90 Euro
Dodatkowe piórka: od 79.90 do 109.90 Euro
Wymiary: 380mm x 251mm x 12mm
Waga: 970g
W zestawie (m.in.): Intuos5 M tablet, Wacom Grip Pen, stojak na
piórko, 10 wymiennych i zastępczych końcówek do piórka, 2m kabel
USB (Punkt ujemny za brak myszki)
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Wojtek Pietrusiewicz

Google Nexus 7

To najbardziej irytujące urządzenie, jakie miałem w życiu. Nie dlatego, że samo
w sobie jest irytujące. Chodzi mi o jego przeznaczenie. Największy problem mam
właśnie ze zdecydowaniem, do czego i w jakiej sytuacji go wykorzystać. Z jednej strony bardzo dobre wykonanie, wraz ze świetnym ekranem. Z drugiej, nietypowy rozmiar ekranu. To właśnie największy kompromis tego tabletu – jego
rozmiar. Z jednej strony wystarczająco mały, żeby go ze sobą zabrać, a z drugiej za mały, żeby wygodnie na nim pracować. Nexus 7 jest irytujący w zasadzie
z jednego powodu: ponieważ bardzo go lubię i przypadł mi do gustu. Wywołuje
u mnie emocje. To dobry znak i jednocześnie najlepsza cecha tego produktu.
»»Opakowanie
Wiele osób nie zwraca uwagi na opakowanie, ale
uważam, że to bardzo istotny element satysfakcji lub jej braku dla kupującego. Opakowanie
oraz proces jego otwierania to nasza pierwsza styczność z produktem i ewentualnie firmą go produkującą – tym samym podświadomie zaczynamy już pewne rzeczy oceniać.
Google pod tym względem nie zawiódł mnie

– pudełko jest atrakcyjne, a całość jest dostarczona w Apple’owym stylu. Nie miałem
też naturalnie żadnych problemów z dostaniem się do jego zawartości – sceny urządzane na YouTube przez pierwszych właścicieli mogą świadczyć o tym, że pierwsza partia
była niedopracowana lub te osoby po prostu
nie miały styczności z jakimkolwiek pudełkiem
w życiu. Są też inne alternatywy – sami najlepiej wiecie, jakie.
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»»Jakość wykonania
Lubię ładne rzeczy. Lubię jak są dobrze wykonane,
z dbałością o szczegóły i jakość użytych materiałów. To
właśnie jedna z najlepszych cech Nexusa 7. Przód to już
tradycyjnie ekran z czarną ramką, chociaż w odróżnieniu od iPada, całość ma inne proporcje. Jako że urządzenie samo w sobie jest znacznie lżejsze, nie są potrzebne tak szerokie „marginesy” pod kciukami, aby go
wygodnie trzymać. W pierwszej chwili wygląda to nietypowo, ale dosyć szybko się przyzwyczaiłem do braku symetrii.
Plecy wykonano z gumowatego materiału przypominającego skórę. Tanią skórę, ale w żadnym wypadku nie
ocierającą się o tandetę. Leży bardzo przyjemnie pod
palcami i zapewnia im odpowiednie tarcie, dzięki czemu całość pewniej leży w ręce. Użyty materiał ma jeszcze jeden plus – nie zastanawiam się, na czym go kładę.
Aluminium może się brzydko porysować, Nexusowi to
nie grozi w takim stopniu.
Chyba najgorszym elementem całości jest ciemno-szara ramka wokół ekranu. Najgorszym, ale nie oznaczającym jednocześnie, że złym. W pierwszym momencie miałem spore problemy ze zdecydowaniem się, czy
to metal czy jednak plastik. Jak już udało mi się ustalić, że to jednak rzeczywiście bardzo dobrej jakości
tworzywo sztuczne, a nie podłej jakości metal, to ciągle uważałem, żeby go przypadkiem nie zarysować
– Naczelny prawdopodobnie zabiłby mnie,
a Wy nie mielibyście okazji przeczytać tej recenzji. Wracając jednak do
tematu – ramka była dla
mnie „najgorsza” właśnie z obawy przed zarysowaniem. To w końcu element cały czas
widoczny, a znam wiele osób, których jakakolwiek skaza doprowadza
do szału.
Niestety, ale jest jeden element, który wywarł na mnie negatywne wrażenie – port
microUSB służący do
ładowania Nexusa. Patrząc do środka, widać
szparę pomiędzy obudową, a samym portem,
który sam w sobie wy-
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gląda jak element za 10 centów. Na szczęście nie jest
to rzecz, na którą często spoglądamy i nie wpłynął na
moją ocenę całości.
Nexus 7 co prawda nie dorównuje jakością iPadowi,
ale też nie musi. To urządzenie, które kosztuje w USA
199 dolarów w testowanej przeze mnie wersji 8 GB. Jeśli pod uwagę weźmiemy tę cechę, to jakość wykonania znacznie przewyższa jakikolwiek inny telefon czy
tablet, które miałem w rękach – poza iPhonem 4/4S/5
oraz iPadami. Nic nie trzeszczy, nie się nie wygina – w tej
kategorii jest naprawdę wzorowo.

»»W użyciu
Nexus został stworzony do używania w ustawieniu pionowym. Interfejs Androida 4.1, w który jest wyposażony zresztą to potwierdza – jest to UI znane z mniejszych telefonów, a nie tabletów, którego ekran główny
nie obraca się do poziomu. Takie ustawienie to akurat dla mnie spory plus – nie cierpię trzymania tabletów w ustawieniu poziomym. Jeśli do tego dodamy fakt,
że całość waży zaledwie 340 gram, to mamy ultralekkiego zawodnika, który nie powoduje zmęczenia rąk.
Co więcej, przy „telefonicznym” interfejsie, wiele czynności można w
 ykonywać jedną ręką, jeśli zadbamy o odpowiednie ustawienie ikon na ekranie głównym.

»»Ekran
Nexusa w yposażono
w ekran IPS o rozdzielczości 1280x800 pikseli. Przy 7” daje to
gęstość na poziomie
216 PPI (pikseli na cal).
Wartość ta nie dorównuje co prawda iPadowi (264 PPI), ale jest
już na tyle dobra, że
nie mam absolutnie
niczego do zarzucenia mu, tym bardziej
jeśli (ponownie) weźmiemy pod uwagę
cenę. Pokrycie oleofobiczne ekranu wydaje się sprawiać
ciut gorsze wrażenie, niż chociażby
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na Galaxy Nexusie czy iPadach, ale ta różnica jest na
tyle subtelna, że przeciętny użytkownik prawdopodobnie jej w ogóle nie zauważy. Gamut również nie jest
tak dobry, jak najlepsze LCD na rynku, ale – będę to
powtarzał do znudzenia – za tę cenę to znacznie więcej, niż się spodziewałem. Oby inni wzięli przykład z duetu Google-Asus i stosowali przynajmniej t akie klasy
ekrany.
Niestety, sam ekran ma jedną ogromną wadę, która
wynika z oprogramowania lub części odpowiedzialnej
za rozpoznawanie dotyku – scrollowanie na nim jest tragiczne. Czasami delikatny ruch palcem przesunie stronę o pełny ekran, a czasami o centymetr. Tym samym
korzystanie z przeglądarki jest bardzo uciążliwe, jeśli
trzeba przewijać ekran więcej, niż parę linijek. Te wrażenia są oczywiście identyczne w całym systemie, niezależnie, czy poruszamy się po kontaktach, kalendarzu czy gdziekolwiek indziej. Szukając rozwiązania tego
problemu dowiedziałem się, że ten problem dotyczy
w zasadzie wszystkich sztuk i bardzo dużo osób na niego narzeka, więc nie wygląda to na błąd produkcyjny.
Nie widziałem niestety oficjalnej odpowiedzi Google
w tej sprawie, więc decydując się na zakup trzeba brać
pod uwagę, że „ten typ tak ma”. To była zdecydowanie
najbardziej irytująca funkcja całego tabletu, chociaż
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s amemu Androidowi nadal daleko do perfekcji, szczególnie w naszym kraju.
Kolejną irytującym elementem związanym z ekranem był czujnik natężenia światła. Działa on o niebo lepiej, niż te we wszystkich dotychczasowych telefonach
z A ndroidem, jakie miałem okazję testować (One X,
Galaxy Nexus, Nexus S, Galaxy S II i III, itd.), ale nadal
brakuje mu tej precyzji dostosowywania się do otoczenia, do jakiej przyzwyczaił mnie iOS, na którym zawsze
mam włączony tryb automatyczny. W pełnym słońcu
Nexus nigdy nie włączał maksymalnego podświetlenia
w trybie auto – ręcznie można było jeszcze sporo więcej z niego wyciągnąć, a było to konieczne, aby ekran
był czytelny. W innych warunkach nie miałem do niego większych zastrzeżeń i bardzo liczę na to, że Google
w końcu i raz na zawsze rozwiąże ten problem. «

Pełny artykuł przeczytacie, w zbliżającym się
dużymi krokami, nowym miesięczniku
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Jarosław Cała

Apple –
EarPods
Nowe słuchawki w zestawie będzie posiadał iPhone 5, oraz nowy iPod Touch i iPod Nano co może nie do końca
spodobać się firmom produkującym
iAkcesoria.
Od razu na wstępie zaznaczę, że byłem absolutnym antyfanem starych, standardowych słuchawek
Apple i za każdym razem, gdy widziałem EarBudsy w użytku nie mogłem pojąć, jak ktoś może z nich
korzystać. Po pierwsze, jakość dźwięku niewiele różniła się od najtańszych słuchawek z chińskiego bazaru. Po drugie, w uszach prawidłowo leżały przez około
4,5 sekundy. Jedyne, co mi się w nich podobało to klasyczny, biały kolor – mój ulubiony, który na szczęście
nie był zmieniany tak sukcesywnie, jak cały nadgryziony sprzęt. Zawsze przy premierze kolejnego iPhone’a,
bądź iPoda czekałem na jakieś zmiany w tym produkcie, bo osobiście uważam, że była to achillesowa pięta każdego grającego iSprzętu. Ciężko sobie wyobrazić, że od premiery pierwszego modelu EarBudsów
minęło już uwaga… 11 lat!! Przez ten okres Apple tylko w niewielkim stopniu zmieniał ten model, więc moje-nasze oczekiwania i cierpienia trwały latami i teraz
naprawdę mamy, co świętować. Gdy Tim Cook na scenie
Tim Cook
opowiadał światu o nowych
słuchawkach, nazwanych Earna scenie
Pods, robił to w dobrze nam
opowiadał światu
znany amerykański sposób,
o nowych słuchawkach
używając moich ulubionych
nazwanych EarPods.
„A mazing”, „Awesome” itp.
Robił to w dobrze nam
Powiedział też, że nowe słuznany amerykański
chawki mogą nawet konkusposób, używając
rować ze znacznie droższymi
moich ulubionych
modelami znanych producen„Amazing”,
tów. Oczywiście, te amery„Awesome” itp.
kańskie proreklamowe zagrania od razu podzieliłem przez

„

trzy, co nie zmieniło faktu, że nie mogłem doczekać się
momentu, kiedy będę mógł ich posłuchać.
Doczekałem się i na całe szczęście nie zawiodłem,
chociaż bałem się tego czytając wcześniej sporo negatywnych komentarzy i męczącego już biadolenia hejterów, którzy prawdopodobnie nawet obok nich nie stali.

»»Opływowo i dousznie…
Mnie cieszy, że nadal pozostał wspomniany już biały kolor, bo innego jakoś nie mogę sobie wyobrazić. Wizualnie, poza kolorem są już spore zmiany i nowe EarPodsy
wyglądają trochę kosmicznie
i ciekawie. Pierwszą i najbardziej widoczną różnicą jest
Trzeba przyznać,
zmiana okrągłego kształtu
że w porównaniu
słuchawki na bardziej opłydo poprzedników
wowy, przypominający łzę.
różnica jest tak
Jeszcze bardziej zadziwia buduża, że można ją
dowa siatki, która jest dużo
porównać do pisania
mniejsza i podzielona na
na papirusie, a pisania
dwie części. To dwie najważna iPadzie.
niejsze i zarazem najlepsze
zmiany w nowym modelu.

„
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Po pierwsze – znaczna poprawa dźwięku, a po drugie
sposób, w jaki leżą w naszym uchu. Jeszcze jedną zmianę, pod postacią większego pilota, odnajdziemy na kablu
słuchawek. Zmiana może i jest prosta, ale niezwykle skuteczna, dzięki czemu zyskał on na swojej funkcjonalności.
EarPodsy to nadal słuchawki douszne, a nie dokanałowe, więc kwestia trzymania w uchu w tym przypadku jest priorytetowa. Jak pisałem na wstępie, poprzedni model nie błyszczał w tym elemencie i Apple dobrze
o tym wiedziało. Dlatego na wszystkich filmach promocyjnych podkreślają, że tej sprawie przyjrzeli się bardzo
dokładnie i starali się stworzyć słuchawkę dopasowaną
do każdego ucha, tak jak dopasowuje się buty do każdej
stopy. Trzeba przyznać, że w porównaniu do poprzedników różnica jest tak duża, że można ją porównać do
pisania na papirusie i pisania na iPadzie.
Ja nadal pozostanę wierny słuchawkom dokanałowym, aczkolwiek teraz już jestem w stanie wyobrazić
sobie użytkowanie EarPadsów na co dzień. Tym bardziej mogę sobie to wyobrazić, kiedy już wiem, jak bardzo poprawiły się ich właściwości dźwiękowe.
Zdziwiłem się, gdy serwis ifixit.com podał informację,
że same słuchawki wewnątrz nie mają jakiś rewolucyjnych systemów, czy zaawansowanych nowinek audio,
a główna różnica w jakości dźwięku jest spowodowana tylko ich budową. Jeśli tak jest naprawdę, to jeszcze bardziej jestem zdziwiony efektem. W takim razie,

Apple – EarPods
Pasmo przenoszenia:
20 Hz – 20kHz
Przetwornik:
Dynamiczny
Impedancja: top secret ☺
Czułość: top secret ☺
Długość kabla: 1,2m
Waga: 9g
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inżynierzy Apple wykonali niesamowitą robotę i ogólnie „Amazing Happens”.

»»Nie wysoka cena, wysokie basy
Podobnie jak w przypadku poprawy ich funkcjonalności,
w przypadku dźwięku różnica jest na tyle duża, że absolutnie każdy usłyszy ją od razu. Największa poprawa
jest w niskich zakresach, gdzie poprzednie EarBudsy nie
miały kompletnie żadnego basu. Nowy model ma zauważalny bas, który nie jest prostym bębnem, a czasami
wręcz potrafi zadziwić odmiennymi kolorami. Całkiem
nieźle ma się też sprawa pasma wysokiego i szczegółów, których rzecz jasna nie wyłapują wszystkich. Jednak co jakiś czas pojawiają się i odnaleźć je można nawet
w trudniejszych utworach. Jak to najczęściej bywa przy
słuchawkach za „przystępną” cenę, najgorzej spisują się
w środku dźwięków, ale tu broni ich właśnie nie wysoka cena. Oczywiście nie mogą one konkurować – jak to
Pan Tim Cook powiedział – ze sprzętem za kwoty trzy
zerowe, ale pamiętajmy o tym, że są to słuchawki dołączone do sprzętu i w wolnej sprzedaży kosztują 129 zł.
Według mnie nikt nie powinien się ich czepiać, a raczej
je chwalić. Jako kropkę nad ukochanym „i” Apple dodaje nam fajne i standardowo już proste dizajenersko pudełeczko na nasze nowe EarPodsy.
Nowe słuchawki w zestawie będzie posiadał iPhone
5 oraz nowy iPod Touch i iPod
Nano, co może nie do końca
spodobać się firmom produPo pierwsze
kującym iAkcesoria. Przecież
– znaczna
teraz zdecydowanie mniej
poprawa dźwięku,
osób będzie chciało wymiea po drugie – poprawa
nić swoje EarPodsy na inne
sposobu w jaki leżą
słuchawki, bo niby po co mieli
w naszym uchu.
by to robić, mając tak dobrze
grający zestaw. «

„

P3

Twój indywidualny
koncert

Wspaniały dźwięk i wyjątkowy komfort
Gdy naprawdę kochasz muzykę, chcesz ją słyszeć. Każdy detal, każde muśnięcie instrumentu, każdą subtelność wokalu.
Bez względu na to, gdzie jesteś. Dzięki mobilnym słuchawkom P3 odkryjesz swoją muzykę na nowo. Dostrzeżesz głębię
i muzyczne detale, o których istnieniu nie miałeś dotychczas pojęcia. Ich ultralekka, superprzenośna i niezwykle trwała
konstrukcja sprawia, że perfekcyjnie dopasują się do twojego życia. Posłuchaj, a zrozumiesz.
zobacz także:
P5 Mobilne słuchawki hi-fi

Wspaniałe możliwości brzmieniowe, sterowanie
iPodem/iPhonem oraz niebywały komfort, dzięki
pokryciu miękką skórą najwyższej jakości.

Autoryzowane salony sprzedaży:
Bydgoszcz: ul. Gdańska 69; Katowice: ul. Warszawska 34; Kielce: ul. IX Wieków Kielc 16/9; Kraków:
ul. Chodkiewicza 4; Łódź: Al. Kościuszki 49/51; Poznań: ul. Garbary 26; Sopot: Al. Niepodległości 677/4;
Warszawa: ul. Gen. Andersa 12; Warszawa: ul. Nowogrodzka 44; Wrocław: ul. Widok 2/4

C5 Douszne słuchawki hi-fi

Znakomity dźwięk hi-fi, unikalny system
mocowania w uchu oraz precyzyjne wyważenie,
zapewniają najwyższą jakość i wspaniały komfort.

Dystrybucja w Polsce:

www.audioklan.com.pl
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Philips
Fidelio
SoundRing
DS3880W
Apple – podjęciem decyzji o zmiaśników właśnie w ten sposób będzie się komunikowała
z iUrządzeniami. Takim urządzeniem jest Philips Fidelio
nie złącza – zabija w pewnym stopniu
SoundRing DS3880W.
rynek stacji dokujących, jednocześnie
dając solidnego kopniaka głośnikom »»Wizerunkowo dobry zabieg
wspierającym możliwość przesyłaPhilips, jakiś czas temu, zaczął wprowadzać na rynek
nia dźwięku za pomocą technologii
markę Fidelio, która ma konkurować pod względem jaAirPlay. Takim urządzeniem jest Phikości dźwięku i „dizajnu” z markami tradycyjnie pozycjonowanymi wyżej. To wizerunkowo dobry zabieg. Philips
lips Fidelio S
 oundRing DS3880W.
kojarzy się przecież głównie ze sprzętem AGD, a mi
Premiera iPhone’a 5, nowego iPoda Nano oraz Touch
pokazują bezsprzecznie, że powoli będziemy musieli zapomnieć o mówieniu „stacja dokująca” w odniesieniu do głośników kompatybilnych z iUrządzeniami.
Najzwyczajniej w świecie, nie będzie można niczego
w nich zadokować, bo pewnie bardzo mało urządzeń
będzie miało wbudowane nowe złącze. Apple, decyzją
o zmianie złącza, zabija w pewnym stopniu rynek stacji dokujących, jednocześnie
dając solidnego kopniaka głoDbałość
śnikom wspierającym możliwość przesyłania dźwięku za
o szczegóły
pomocą technologii AirPlay.
wykończenia zdradza
Tę bezprzewodową technonam, że nie jest to
logię znamy od bardzo dawtani produkt.
na, a w najbliższym czasie,
większość testowanych gło-

„

ostatnio ze smoczkami, a na pewno nie z Hi-Fi z wyższej półki. Testowaliśmy już w redakcji kilka produktów
z tej serii i muszę powiedzieć, że udaje się im to znakomicie, niestety to samo dotyczy ceny.
Kosztujący około 1500 zł Fidelio SoundRing DS3880W
to jeden z mniejszych głośników linii Fidelio i też jeden
z ciekawszych. Jak można wyczytać z nazwy, głośnik
ma kształt niewielkiego ringu. Jest on pokryty szarą,
materiałową siatką maskująGłośnik
cą. Wnętrze ringu, oraz pajest w pełni
sek przechodzący po jego
bezprzewodowym
szczycie, zostały wykonane
produktem,
ze srebrnego metalu. Na paa wspomniana
sku znajdziecie jedynie cztery
podstawka jest
przyciski sterowania. Razem
prawdziwą stacją
z głośnikiem dostarczana jest
dokującą.
specjalna podstawka, która
jest stacją dokująca do tego

„
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głośnika. Podstawka jest również koloru srebrnego.
Po wyjęciu głośnika z pudełka, przy pierwszym kontakcie organoleptycznym, robi on naprawdę dobre wrażenie. Dbałość o szczegóły wykończenia zdradza nam,
że nie jest to tani produkt. Widać to zarówno w wyglądzie samego urządzenia, jak i w doborze użytych
materiałów.

»»Przy łóżku i w salonie…
Nasz głośnik jest w pełni bezprzewodowym produktem.
Wspomniana podstawka jest prawdziwą stacją dokującą.
Głośnik możemy z niej zdjąć i używać w dowolnym miejscu, bowiem ma on wbudowany akumulator, pozwalający na prace nawet do pięciu godzin. W praktyce wyglądać może to tak, że stację dokującą dla głośnika mamy
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przy łóżku, a w dzień zabieramy go do tego pomieszczenia, w którym chcemy słuchać aktualnie muzyki. W połączeniu z technologią AirPlay uzupełnia się to rewelacyjnie i daje ogromną przyjemność z używania. AirPlay
bowiem, umożliwia nam przesyłanie strumieniowe całej
kolekcji muzycznej z programu iTunes na komputerze,
lub z aplikacji na iPhone/iPad/iPod Touch bezpośrednio
za pomocą Wi-Fi do głośnika. Jedyne, co musimy zrobić,
to podłączyć głośnik do naszej sieci. To niestety, z racji
braku wyświetlacza na głośniku, jest utrudnione. Najpierw musimy bowiem wprowadzić go w tryb Hosta, połączyć się z jego siecią i dopiero podłączyć go do naszej.
Brzmi skomplikowanie, ale dołączona instrukcja przeprowadzi nas za rączkę.
Oczywiście, jeśli nie mamy urządzenia wspierającego AirPlay, to w zanadrzu jest złącze mini Jack i dzięki niemu możemy podłączyć dowolnego grajka, nawet
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tego z Androidem:). Co więcej, głośnik ma port USB,
umożliwiający wygodne ładowanie urządzeń iPod,
iPhone, iPad oraz każdych innych ładowanych za pomocą USB.
Nie problem jednak stworzyć dość drogi głośnik, który dobrze wygląda. Problemem jest stworzyć taki, który
będzie jeszcze dobrze grał. Philips zastosował technologię nazwaną SoundRing, czyli centralny głośnik basowy
i cztery wysokiej klasy przetworniki. Dwa przednie i dwa
boczne, z neodymowymi magnesami, które emitują
dźwięk we wszystkich kierunkach starając się zapewnić jego doskonałą wyrazistość w całym pomieszczeniu.
Całkowita moc wyjściowa głośnika to około 16 W RMS.

I niestety, w tym miejscu
napotykamy na pewien proMożliwość
blem. Mimo zaawansowanezdjęcia go
go systemu głośników, jest to
ze stacji dokującej
ciągle mała konstrukcja, któi zabrania go w prosty
ra dodatkowo musi pomiesposób do łazienki lub
ścić w środku baterie. Odbija
kuchni jest po prostu
się to szczególnie na tonach
genialną kwintesencją
wysokich. Brak dużego pudła
mobilności.
rezonansowego powoduje, że
tonom niskim brakuje głębi
i niestety traci na tym odbiór
głośnika jako całości. Nic nie pomagają nawet świetnie
oddane tony wysokie i idealnie neutralny środek. Głośnik brzmi po prostu za płasko i zbyt mało dynamicznie jak na półkę cenową, na którą wskakuje.
Na szczęście – oprócz części hardwarowej – zadbano
także o software. Dzięki aplikacji SoundStudio z AppStore mamy pełną kontrolę nad muzyką. Aplikacja oprócz
dostępu do internetowych rozgłośni radiowych i możliwości kontroli odtwarzania, umożliwia także zmianę
każdego aspektu dźwięku. Jest też tam opcja podbicia
basów, która ratuje ten głośnik.
***
Całościowo, Fidelio SoundRing DS3880W to jednak
udany produkt. Muszę nawet powiedzieć, że dawno żaden głośnik nie przyzwyczaił mnie tak bardzo do siebie. Możliwość zdjęcia go ze stacji dokującej i zabrania
go w prostu sposób do łazienki lub kuchni jest po prostu genialną kwintesencją mobilności. «

Philips Fidelio SoundRing DS3880W

Cena: 1569 zł
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Swissvoice
ePure Mobile
BH01i

Klasyczną słuchawkę biurkowego telefonu lepiej się trzyma przy uchu, niż telefon komórkowy. Zawsze można ją też wygodnie przytrzymać ramieniem, aby
mieć wolne ręce i wygodnie napisać kilka Tweetów, w trakcie jakieś pasjonującej rozmowy.
Telefon komórkowy praktycznie wyeliminował z naszego życia standardowe telefony „telekomunikacji”.
W domu klasycznego telefonu nie mam od bardzo dawna, ale w biurze ciągle stoi na biurku. Co więcej, jak się
głębiej zastanowić, to oprócz tego, że stoi to nawet czasem zdarza mi się go użyć. Zastanawiałem się, dlacze-

go i wyszło mi na to, że przy dłuższej rozmowie jest to
po prostu wygodne. Klasyczną słuchawkę lepiej się trzyma przy uchu, niż telefon komórkowy i zawsze można
ją też wygodnie przytrzymać ramieniem, aby mieć wolne ręce i wygodnie napisać kilka Tweetów, w trakcie jakieś pasjonującej rozmowy.

» 2012 nr 10 » SPrZĘT » Swissvoice ePure Mobile BH01i

»»Klasyczna słuchawka i…
W tym miejscu pojawia się pomysł, aby klasyczną,
w ygodną słuchawkę połączyć z iPhone’em. Takich rozwiązań ma sporo w swojej ofercie firma Swissvoice.
Ja do testów wybrałem jeden z wyższych modeli, czyli ePure Mobile BH01i. Ten bardzo męski zestaw składa
się z wykonanej z czarnego, gumowanego plastiku słuchawki oraz wykonanej z tego samego materiału podstawki pod słuchawkę. Całość wygląda zupełnie jak
„dizajnerski” biurkowy telefon, któremu brakuje klawiatury. Na wewnętrznej stornie słuchawki znajdziemy
panel sterowania odtwarzaniem muzyki. z przyciskami:
Odtwórz, Pauza, Cofnij, Dalej oraz przycisk odbierania
rozmów. Podstawka ma zaś wysuwana klapkę, w której
możemy zadokować naszego iPhone’a. Jeśli podstawkę
podłączymy poprzez złącze Micro USB z komputerem
lub ładowarką, to będzie ładowana zarówno odłożona
na nią słuchawka, jak i iPhone wpięty w złącze dokowania. Oczywiście złącze nie obsługuje iPhone’a 5.

»»Długie rozmowy z muzyką w tle
Słuchawka łączy się z naszym telefonem w technologii Bluetooth i pozwala na użytkowanie na dystansie
do 20 metrów od telefonu.
Jest przy tym w pełni zgodPrzestałem
na z iPhone’em, co skutkuje
wyświetleniem w górnym pazupełnie sięgać
sku iPhone’a ikonki słuchawdo „zwykłego”
ki, wraz ze stanem jej nałatelefonu i wszystkie
dowania. Poza tym, że kształt
rozmowy prowadzę
słuchawki ePure idealnie naz „komórki”
daje się do długich konwersacji, dzięki czemu szkodliwe

„
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fale emitowane przez telefony komórkowe trzymamy
Całość wygląda
z dala od naszej głowy, a dłuzupełnie jak
gie rozmowy przestają być
„dizajnerski” biurkowy
męczące, to jeszcze potrafi
telefon, któremu
ona dużo więcej. Dzięki pobrakuje klawiatury.
dwójnym, dwu watowym głośnikom, możemy prowadzić
rozmowy w trybie głośnomówiącym, ale także słuchać muzyki. Jako głośnik nasza
słuchawka pracuje oczywiście w trybie stereo i emituje całkiem przyjemne dla ucha dźwięki. Rzecz jasna nie
jest to żadne Hi-Fi, a nad jakością nie można się specjalnie rozpisywać, ale do słuchania podcastów w pracy na pewno wystarczy.
Muszę przyznać, że kilka tygodni z słuchawką Swissvoice ePure Mobile BH01i na biurku przyzwyczaiło
mnie do niej. Przestałem zupełnie sięgać do „zwykłego” telefonu i wszystkie rozmowy prowadzę z „komórki”.
Mam w zasadzie do tego sprzętu tylko jedną uwagę. Nie
rozumiem, dlaczego nie mogę odebrać rozmowy podnosząc słuchawkę z podstawki, tak jak w klasycznym telefonie. Po tej czynności muszę jeszcze wcisnąć przycisk odbierania. Technicznie jest to do zrobienia i zupełnie nie
rozumiem, dlaczego producent tego nie przewidział. «

Swissvoice ePure Mobile BH01i

• Wykonywanie i odbieranie połączeń przez słuchawkę ePure
• Rozmowa w trybie głośnomówiącym w jakości Fullduplex
• Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z wielu źródeł w jakości
Stereo
• Wysuwana ładowarka w formie szuflady dla telefonu iPhone
• 10 poziomów głośności rozmowy
Cena: 549 zł

ePure –
bezprzewodowa stacja
dokująca Bluetooth
Połącz bezprzewodowo z iPhone, iPod
touch albo iPadem i ciesz się połączeniami,
systemem głośnomówiącym oraz muzyką!
ePure mobile znacznie poprawia jakość
dźwięku oraz komfort użytkowania.

Słuchawka ePure
Dedykowana stacja dokująca do iPhone
wyposażona w bezprzewodową słuchawkę, pozwalającą na nawiązywanie i odbieranie połączeń.
Wyjątkowa wygoda wysokiej jakości systemu głośnomówiącego: umieść 
e Pure
w dowolnym miejscu – teraz możesz
współdzielić rozmowę z innymi lub wykonywać inne czynności w trakcie rozmowy.
Teraz masz wolne ręce!

System audio ePure
ePure mobile pozwala na strumieniowe przesyłanie i odtwarzanie muzyki z iPhone, iPod
touch czy iPada, za pomocą dwóch wysokiej
jakości szerokopasmowych głośników. Możesz kontrolować głośność oraz inne funkcje
(odtwarzanie / pauza / następny / poprzedni) bezpośrednio ze słuchawki ePure!

FullEco
ePure mobile znacząco redukuje ilość
promieniowania pochłanianego przez
o rganizm – Twój telefon jest z dala od
Twojej głowy!

Dystrybutorem produktów ePure Mobile jest iSource
Punkty sprzedaży:
http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html
http://www.cortland.pl/salony.html

Swissvoice SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa
epure.swissvoice.net, info.pl@swissvoice.net
Hotline: 801 800 308
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Logitech K760
Klawiatura uniwersalna
O ile w przypadku iPada,
od dawna jestem użytkownikiem i niekrytym propagatorem różnych, zewnętrznych klawiatur,
to w przypadku mojego
podstawowego komputera, Macbooka Pro, zawsze używałem tylko
i wyłącznie klawiatury wbudowanej. Może
to było związane z wygodą przemieszczania
się, a może z faktem, że nie mogłem
znaleźć takiej klawiatury, która by mi
pasowała. Było tak do momentu poznania najnowszej klawiatury Logitech K760. Dlaczego akurat ona, a nie
np. „oryginalna”, bezprzewodowa klawiatura Apple? Odpowiedź jest prosta – bo jest uniwersalna!
Po raz pierwszy mam do czynienia z klawiaturą, która
została stworzona jakby specjalnie dla mnie – według
moich oczekiwań i uwag. Mam wreszcie jedną klawiaturę do wszystkiego – do mojego komputera, iPada oraz
iPhone’a. Logitech K760 jest pierwszą znaną mi klawiaturą rozwiązującą problem, jaki miałem ze wszystkimi
innymi klawiaturami bluetooth – można jej było używać
tylko z jednym urządzeniem, a zmiana – przełączanie

się pomiędzy pozostałymi urządzeniami – była bardzo
upierdliwa. W produkcie Logitecha jest to banalnie proste – wystarczy sparować 3 dowolne urządzenia i możemy dowolnie przełączać się między nimi, wciskając tylko odpowiedni klawisz. Kto korzysta w miejscu pracy
z różnych urządzeń – bardzo doceni takie rozwiązanie.
Ja np. pracuję na Macbooku
Pro, często coś niezależnie
sprawdzam na iPadzie i odJa np. pracuję na
powiadam na przychodząMacbooku Pro,
ce SMS-y – teraz mogę do
często coś niezależnie
wszystkiego używać jednej
sprawdzam na iPadzie
klawiatury – dla mnie bomba!
i odpowiadam na

„

»»Pełna niezależność
Klawiatura Logitech K760
swoim wyglądem przypomina
klawiaturę bezprzewodową

przychodzące SMS-y
– teraz mogę do
wszystkiego używać
jednej klawiatury
– dla mnie bomba!

» 2012 nr 10 » SPrZĘT » Logitech K760. Klawiatura uniwersalna

Apple z „dobudowaną” baterią słoneczną. Owa bateria jest drugim genialnym rozwiązaniem, zastosowanym przez producenta. De facto jesteśmy uniezależnieni od źródła zasilania. Nie musimy kupować nowych
paluszków, czy też d
 oładowywać akumulatorków. Bateria słoneczna ładuje się zarówno korzystając zarówno
ze światła słonecznego, jak i sztucznego. Ładuje – jak
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się okazuje – zwykłe akumulatorki AA, które są umieszczone od spodu.

»»Klawiatura dedykowana

„

Logitech K760 jest klawiaturą
dedykowaną produktom ApPlastik
ple. Dlatego mamy wszystkie
w Logitech
znane nam i używane przez
imituje aluminium,
system klawisze funkcyjne
w Apple aluminium
– zarówno dla OSX, jak i iOS.
niczego nie musi
Za to duży plus.
imitować
Klawisze są bardzo wygodne, wyprofilowane, z dobrym
i wyczuwalnym skokiem. Odstępy między nimi są według mnie takie same, jak w klawiaturze Apple – nie mierzyłem, ale pisze się bardzo podobnie. Oczywiście, klawisze są „wyspowe” – czyli są
między nimi z każdej strony odstępy.
Klawiatura Logitecha działa „out of the box”, ale
warto zainstalować sterownik ze strony producenta.
Jest on potrzebny tylko dla OSX. Daje nam możliwość
m.in. skonfigurowania przycisków funkcyjnych oraz
przydatną informację o stanie baterii. Ten sam sterownik jest też używany do innych produktów Logitecha,
także nie będziemy musieli doinstalowywać w przyszłości dodatkowego oprogramowania.

»»Wygodne, ale… głośna i plastikowa
Jeśli chodzi o minusy, to mogę wymienić tylko dwa.
Z czego jeden jest dyskusyjny. Pierwszy z nich to głośność klawiszy podczas pisania. Niestety trzeba powiedzieć to głośno – są głośne.
Wygodne, ale głośne i nic na
to nie poradzimy. Drugi miPo raz
nus, ten d yskusyjny, to plapierwszy mam
stik, z jakiego wykonana jest
do czynienia
klawiatura. O ile K760 przyz klawiaturą, która
pomina bardzo swoim wyzostała stworzona
glądem klawiaturę od Apple,
jakby specjalnie dla
to od razu widać, że nie jest
mnie, według moich
aluminiowa, tylko plastikowa.
oczekiwań i uwag
Zaznaczam, że nie jest to problem, bo wykonanie jest bardzo dobre, ale jak porównujemy z konkurencyjnym produktem, to od razu rzuca się
to w oczy. Plastik w Logitech imituje aluminium, w Apple
aluminium niczego nie musi imitować. Coś za coś.

„

» 2012 nr 10 » SPrZĘT » Logitech K760. Klawiatura uniwersalna

73

***
Kończąc, muszę powiedzieć, że Logitech K760 jest
bardzo dobrym produktem, uniwersalnym i genialnym, jeśli korzystamy z kilku urządzeń na raz – tak jak
np. ja Macbook Pro, iPad i iPhone. Nie jest urządzeniem
mobilnym, choć w sumie, jak ktoś się uprze to można.
Należy pamiętać tylko, że w nocy może być uciążliwa...
ze względu na hałas... bo baterie naładowane spokojnie
wystarczą – według producenta – na 3 miesiące pracy.
Klawiatura Logitech Wireless Solar Keyboard K760
udostępniona została nam przez Logitech Polska, za co
bardzo dziękujemy. Klawiaturę można kupić w sklepach
za 349 zł. «

Logitech K760

(-1 za głośność)

Logitech Wireless Keyboard K760 kosztuje 349 zł. Jest
droższa od klawiatury Apple (299 zł), ale z drugiej strony, mamy wbudowaną baterię słoneczną i możliwość
podłączenia jednocześnie trzech urządzeń – według
mnie fair.

Plusy:	+ wygoda pisania
+ ładowanie słoneczne
+ możliwość sparowania 3 różnych urządzeń
Minusy: – głośne klawisze
Cena: 349 zł
Link: http://bit.ly/LKDJMS
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WD My Book
Thunderbolt Duo
Jeszcze dwa lata temu za konstrukcje
o podobnych parametrach musieliśmy
zapłacić 10 razy więcej.
Na początku 2011 roku Apple pokazało pierwsze komputery wyposażone w port Thunderbolt. To złącze ukryte w gnieździe typu Mini DisplayPort miało zapewnić
rewelacyjnie szybką transmisję danych. Teoretycznie
bowiem Thunderbolt może być 20 krotnie (!) szybszy niż
złącze USB 2 i dwukrotnie szybszy niż USB 3, k tórego
w „Makach” brak. Oczywiście szybkość ta jest czysto
teoretyczna i – co więcej – do niedawna nawet niesprawdzalna. Standard ten bardzo, bardzo powoli się bowiem
przyjmował. Dopiero niedawno nastąpiło pewne przyśpieszenie i większość producentów przedstawiła s woje
systemy pamięci zewnętrznych z tym złączem.
Testowany dysk WD My Book Thunderbolt Duo trafił
do mnie niejako na moje zamówienie. Praca w iMagazine
ma bowiem tę zaletę, że można bez problemu przetestować praktycznie każdy wybrany produkt przed jego
zakupem. Właśnie szukałem systemu dużej pamięci
zewnętrznej do mojego iMac, który miał mi uzupełnić mały 256GB wewnętrzny dysk SSD. Przeglądając
oferty różnych producentów, My Book wydał mi się bardzo rozsądną propozycją. Ma np. pasywne chłodzenie,
więc wiatraczki nie będą przeszkadzały w czasie nocnej
pracy. Będąc już przy konstrukcji dysku warto o niej powiedzieć coś więcej.

»»Konstrukcja dysku
Obudowa wielkości mniej więcej biografii
Jobsa (trochę niższa i grubsza) jest wykonana ze srebrnego plastiku w kolorze prawie
takim samym jak obudowy MacBooków czy
iMac. Zaokrąglony przód z jedną diodą LED
oraz małym logiem producenta dodaje lekkości konstrukcji. Górna i dolna ścianka to

czarne otwory wentylacyjne, a z tyłu znajdziemy dwa
złącza Thunderbolt oraz zasilanie. Jedynym minusem
konstrukcji jest zastosowanie bardzo delikatnych plastików. Podglądacze będą zadowoleni, ponieważ obudowę można bardzo łatwo – bez
żadnych narzędzi – otworzyć i zobaczyć, co
kryje w środku.
Kryje zaś dwa dyski Western Digital Caviar Green o pojemności 2TB lub 3TB, co
daje nam całkowitą pojemność 4TB lub 6TB.
Do testów dostaliśmy wersję o mniejszej
pojemności. Dyski Caviar Green charakteryzują się małym zużyciem energii, a co za
tym idzie niską emisją ciepła, w konstrukcji
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z pasywnym chłodzeniem to duża zaleta. Aby to osiągnąć, firma wymyśliła technologię IntelliPark i IntelliSeek (s ystemy odpowiadające za pracę głowic i napędu
dysku), dzięki którym zużycie energii może spaść nawet o 40%. Co więcej, dysk nie kręci się zawsze z taką
samą s zybkością, a zmienia ją płynnie między 5,400
a 7,200 RPM.
Jeśli już zaspokoimy naszą ciekawość i dokładnie
obejrzymy, co tam mamy w środku, to warto dysk jeszcze podłączyć do komputera. Tutaj napotkacie pewnie jednak na problem, który
w moim przypadku powoDysk nie kręci
dował konieczność powrotu
do centrum miasta. W pudełsię zawsze z taką
ku z dyskiem nie znajdziesamą szybkością,
my bowiem kabla Thundera zmienia ją płynnie
bolt. Odpowiedź, dlaczego
między 5,400
poznacie w momencie zakua 7,200 RPM
pu takiego kabla. Jego cena
to 219 zł!

„
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Jeśli już będziecie posiadali kabel, to dalej pójdzie
prosto. Dysk – jak wspomniałem – ma dwa złącza Thunderbolt, czyli możemy go podłączyć do komputera, a do
niego podłączyć kolejny dysk lub inne urządzenie z tym
złączem. Elementów takich może być w szeregu siedem.
Po podłączeniu dysku do komputera warto uruchomić
narzędzie konfiguracyjne, które znajdziemy zapisane
bezpośrednio na dysku. Za jego pomocą będziemy mogli wybrać jeden z trzech trybów pracy dysku.
Stripe (RAID 0) – ten tryb
WD My Book
charakter yzuje się t ym,
Thunderbolt
że oba dyski będą tworzyDuo to system
ły jeden wolumin, a system
mogący śmiało
w celu uzyskania maksymalkonkurować pod
nej wydajności będzie bez zawzględem szybkości
pisywał dane jednocześnie na
z wolniejszymi
obu dyskach. Zapewni nam
dyskami SSD
to maksymalną szybkość,
ale również i sporą dawkę

„
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r yzyka. W takiej konfiguracji, awaria jednego z dysków
powoduje utratę danych z obu dysków.
Mirror (RAID 1) – w tym trybie do dyspozycji będziemy mieli tylko połowę nominalnej wielkości dysków. To
dlatego, że te same dane są zapisywane jednocześnie
na obu dyskach. W razie awarii jednego z dysków, zawsze mamy lustrzaną kopię wszystkich danych na dysku drugim.
JBOD – w tym trybie oba dyski w system pracują oddzielnie. Dzięki temu mamy do dyspozycji całą przestrzeń dyskową, ale mniejszą szybkość. W przypadku
awarii jednego z dysków tracimy tylko dane zapisane
na nim.

»»Szybkość
Pora powiedzieć coś o szybkości WD My Book Thunderbolt Duo, którą testowaliśmy już standardowo za pomocą narzędzia Disk Speed Test formy Blackmagic Design.
Na początek suche dane. Dysk w trybie Stripe: Zapis
208 MB/s; Odczyt 209 MB/s. Dysk w trybie Mirror lub
JBOD: Zapis 106 MB/s; Odczyt 101 MB/s.
Jak widać, dysk w trybie Stripe pracuje – czego się
należało spodziewać – dwa razy szybciej niż w trybie
Mirror, zaś osiągane w szybszym trybie wartości są imponujące. Dla porównania mój wewnętrzny dysk SSD
(wolny jak na SSD), czyli Corsair force 3 osiąga szybkość zapisu 195 MB/s oraz odczytu 169 MB/s. Tym samym WD My Book Thunderbolt Duo to system mogą-

cy śmiało konkurować pod
względem szybkości z wolniejszymi dyskami SSD. Choć
oczywiście jego zastosowanie
jest zupełnie inne.

»»To nie jest tania
zabawka
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Osobiście
mam nadzieje,
że niedługo podobne
konstrukcje będą
kosztowały poniżej
1500 zł wtedy na
pewno zdecyduję się
na zakup.

Pierwszy mój test dysku ze
złączem Thunderbolt bardzo
pozytywnie mnie zaskoczył. Nie sądziłem, że zewnętrzny system przechowywania danych może być tak szybki jak wewnętrzny dysk SSD. Okazuje się, że może być.
To pokazuje jak duży potencjał ma złącze Thunderbolt.
Niestety, nie ma nic za darmo. WD My Book Thunderbolt Duo to nie jest tania zabawka, cena testowanego modelu 4TB to 2299 zł. Warto się zastanowić, za co
tyle płacimy. Cena dwóch zastosowanych w środku dysków to około 1000 zł. Kolejne 1300 zł to koszt obudowy
oraz zastosowanej elektroniki do obsługi złącza Thunderbolt. Osobiście mam nadzieję, że niedługo podobne konstrukcje będą kosztowały poniżej 1500 zł, wtedy
na pewno zdecyduję się na zakup. Jednak jeśli już w tej
chwili potrzebujecie dużej, szybkiej przestrzeni dyskowej to wybór jednego z modeli WD My Book Thunderbolt Duo jest bardzo rozsądny. Jeszcze dwa lata temu
za konstrukcje o podobnych parametrach musieliśmy
zapłacić 10 razy więcej. «
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Wojtek Pietrusiewicz

Philips M1
Kilka miesięcy temu, do czerwcowego numeru iMagazine (6/2012), miałem przyjemność testować słuchawki Philips Fidelio L1 – flagowy model
firmy. Oceniłem je na 5/6. Dzisiaj trochę tego żałuję i dałbym im 6/6, ponieważ są zaledwie 300 zł droższe
od słuchawek, które obecnie mam na
uszach: Fidelio M1 – modelu zdecydowanie bardziej przenośnego.
»»Budowa
Philips i tym razem nie zawiódł, dostarczając wysokiej
jakości konstrukcję. Metalowy pałąk w odcieniach ciemnych szarości pokryty jest skórą, która przyzwoicie układa się na głowie. Głośniki ukryto natomiast w plastikowej obudowie, która z odległości wygląda znakomicie.
Szkoda, że nie zastosowano również metalu w okrągłym
fragmencie pałąka odpowiedzialnego za umocowanie
części głośnikowej.
Fidelio M1 przeznaczone są do noszenia na uszach,
więc liczyłem na wygodne dopasowanie. Nie pomyliłem
się. Pomimo że w pierwszym momencie miałem wrażenie, że nie trzymają się stabilnie, to w żadnym momencie podczas spacerowania nie próbowały ulec grawitacji.
Nauszniki wykonano ze skóry sztucznej, ponoć czasami nazywanej ekologiczną. Jest tak wysokiej jakości, że
dowiedziałem się o tym fakcie dopiero ze specyfikacji
technicznej, a pomimo wysokich temperatur, nie odparza uszu. Nie ma też mowy o żadnym uciskaniu – to jedne z najwygodniejszych słuchawek leżących bezpośrednio na uchu, jakie miałem na głowie.
Podobnie jak w modelu L1, M1-ki posiadają w komplecie jeden kabel z końcówką 3.5 mm, który można odpiąć
od samych słuchawek. Niestety, wraz z ceną obniżono

jego jakość. Jest cieńszy, końcówki nie są metalowe, lecz
plastikowe i brakuje mu jednego bardzo ważnego, dla
mnie, elementu – regulacji głośności na pilocie! Szczerze
mówiąc kompletnie nie rozumiem, dlaczego pominięto
tak istotną cechę pilota, który w tej wersji ma tylko jeden
przycisk służący do pauzowania, przewijania i tym podobnych czynności, skoro słuchawki za kilkadziesiąt złotych je
mają. Niestety, poziom dźwięku można tylko regulować
bezpośrednio w urządzeniu, do którego jesteśmy aktualnie podłączeni i należy brać to pod uwagę przy zakupie,
ponieważ dla niektórych może to o nim zadecydować.

»»Dźwięk
Największym problemem jest ogromna doza subiektywizmu, jakiemu podlegamy przy jakimkolwiek odsłuchu. Każdy słyszy trochę inaczej, zwraca uwagę na inne
tony i ma inne potrzeby. JedNauszniki
ni lubią przesterowane Beats
wykonano
by Dr Dre, a inni z kolei preze skóry sztucznej,
ferują znacznie bardziej neuponoć czasami
tralnie brzmiące słuchawki.
nazywanej
Do tego dochodzi ludzka ceekologiczną. Jest
cha dostosowywania się do
tak wysokiej jakości,
otoczenia – mam tutaj na myże dowiedziałem się
śli, że jeśli posłuchamy M1-ek
o tym fakcie dopiero
zaraz po Sennheiserach HD
ze specyfikacji
800 to możemy doznać załatechnicznej.
mania, ale jeśli przesiądziemy
się prosto z dostarczanych

„
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z iPhonem słuchawek, to doPhilips
znamy olśnienia. Niestety
F idelio M1 porównywałem
i tym razem
z topowymi L1-kami...
nie zawiódł,
Najbardziej zwróciłem
dostarczając wysokiej
uwagę na nieco przytłumiojakości konstrukcję.
ną „górę”. Wysokie tony zdają się dobywać niejako z tunelu – nie są tak krystalicznie
czyste jak w wyższym modelu. Środek mają za to bardzo poprawny i przypadł mi on do gustu. Bas natomiast jest bardziej podbity niż w L1, z tą różnicą, że
przy mocniejszych kawałkach, niskie tony zdają się ze
sobą zlewać. Paradoksalnie, z powodu bardziej klarownego dźwięku, L1-ki wydają się mieć mocniejszy
bas, chociaż taki nie jest. Ogólnie ich charakterystyka
bardzo by mi się podobała, gdyby tylko wysokie tony
były bardziej wyraziste i czystsze. Osobiście uważam,
że najlepiej brzmią przy muzyce popularnej i rockowej, a najgorzej wypadają przy klasycznej – mój ulubiony Ludovico Einaudi niestety nie brzmi tak jakbym
tego sobie życzył.

»»Warto? To zależy...
Mam bardzo mieszane uczucia co do przeznaczenia
tych słuchawek. Nie przepadam za modelami wkładanymi do ucha i preferuję słuchawki nauszne. Niestety
w przypadku Fidelio L1 największym problemem korzystania z nich poza domem jest ich rozmiar. Są po prostu gigantyczne, a spojrzenia i miny przechodniów są
bezcenne. Tutaj model M1 spisuje się idealnie – rozmiar
jest idealny dla mobilnych ludzi, ale grają jednocześnie
gorzej od modelu wyższego. Nie sądzę też, aby ktokolwiek miał ochotę kupić oba modele, więc należy dokładnie sprecyzować swoje własne potrzeby. Uważam też,
że w przypadku bardziej stacjonarnym przeznaczeniu,
zdecydowanie warto dopłacić
300 zł od droższego z braci.
M1-ki
Powiedziawszy to, żaden z bezpośrednich konkuprzewyższają
rentów Fidelio M1 nie może
je pod każdym
pochwalić się takim wygląwzględem,
dem czy jakością wykonania.
a dźwięk z nich jest
W szczególności mam tutaj na
o lata świetlne lepszy
myśli niezrozumiały dla mnie
od barwnego inaczej
pęd za Beats Solo HD, które
produktu podpisanego
są w podobnej cenie. M1-ki
ksywką rappera.
przewyższają je pod każdym
względem, a dźwięk z nich

„

jest o lata świetlne lepszy od barwnego inaczej produktu podpisanego ksywką rappera.
Pozostaje mi zatem Philips Fidelio M1 polecić osobom mobilnym, które znacznie częściej słuchają muzyki
w ruchu niż w domu, na przykład podczas codziennych
dojazdów do pracy komunikacją miejską. Ich miejscem
przeznaczenia pozostanie miejska oraz ta prawdziwa
dżungla. «

Philips
Fidelio M1
W zestawie: słuchawki, przewód z pilotem (posiada jeden przycisk
bez możliwości regulacji głośności), wysokiej jakości
woreczek do przechowywania słuchawek
Plusy:

 ogólnie bardzo dobry dźwięk (szczegóły w artykule),
+
przewyższający wielu konkurentów
+ świetna jakość wykonania
+ już tradycyjnie dla marki Fidelio, pięknie wykonane
pudełko z nie gorszym wnętrzem

Minusy: – przytłumione wysokie tony
– zlewające się ze sobą niskie tony
– brak przycisków do regulacji głośności na pilocie
Cena: 899PLN

Bowers & Wilkins, legenda w dziedzinie najwyższej jakości dźwięku, oraz
Maserati, ikona w branży ekskluzywnych samochodów sportowych, nawiązały
długoterminową współpracę, której celem jest stworzenie nowych, high-endowych
systemów audio przeznaczonych do samochodów z trójzębem w logo na masce
Bowers & Wilkins to brytyjska firma słynąca
z produkcji niezwykle dopracowanych brzmieniowo
i wizualnie systemów głośnikowych klasy highend i zaawansowanych rozwiązań dla nowych
mediów. Produkty Brytyjczyków znajdują
uznanie zarówno wśród miłośników najwyższej
jakości dźwięku, jak również u profesjonalistów
pracujących w wiodących studiach nagraniowych
na całym świecie. Maserati to włoska marka
o niemal wiekowej tradycji słynąca z produkcji
bezkompromisowych, ekskluzywnych samochodów
sportowych. Linia nadwozia, wystrój wnętrza,
a przede wszystkim osiągi i dźwięk silnika tych
pojazdów przyspieszają bicie serca nie tylko
fanom motoryzacji.
Teraz te dwie ikony perfekcji oraz mistrzowie
w swoim fachu łączą siły, by dostarczyć nabywcom
samochodów Maserati absolutnie wyjątkowe
systemy audio. Efekty tej ekscytującej współpracy
pojawią się w salonach firmowych na początku
2013 r. To właśnie wtedy na rynek trafią pierwsze

modele Maserati wyposażone w zaprojektowane
przez inżynierów Bowers & Wilkins high-endowe
zestawy audio.
Partnerstwo pomiędzy Bowers & Wilkins
i Maserati zostało ogłoszone 27 września br.
podczas wystawy samochodowej Paris Motor
Show 2012. Współpraca jest doskonałą okazją dla
Bowers & Wilkins do poszerzenia swojej obecności
w świecie motoryzacyjnym (firma przygotowuje
m.in. wyrafinowane systemy audio dla modeli
Jaguara), a dla nabywców samochodów Maserati
gwarancją uzyskania perfekcyjnej jakości dźwięku.
Ponadto Maserati i Bowers & Wilkins podejmą liczne
działania, które dodatkowo zbliżą obu producentów.
Wśród nich można wymienić m.in. wspólny projekt
„Seven Notes”, któremu będzie towarzyszył cykl
wydarzeń „Seven Notes Gran Tour” oraz specjalnie
przygotowaną stronę internetową
www.sevennotes.com. Imprezy z cyklu „Seven
Notes Gran Tour” odbędą się w 2013 r. i zawitają do
najważniejszych miast na całym świecie.

Zwiastunem i pierwszą próbką możliwości
Bowers & Wilkins oraz Maserati są niezwykłe
kompozycje stworzone przez muzyka Howie B
i zespół „All we are”. Utwory stanowią unikatowe
połączenie muzyki oraz dźwięków pracującego
silnika Maserati. Są one namacalnym dowodem
powiązania nieożywionego obiektu z żywymi
istotami – silnika Maserati z zespołem
muzycznym. Atmosferę pracy, jaka panowała
podczas nagrywania muzyki „Siedem tonów”
oraz niezwykłe piękno widoczne w produktach
Maserati i Bowers & Wilkins przybliżają
zrealizowane materiały wideo. Te niecodzienne
nagrania w wysokiej rozdzielczości oraz filmy
dostępne są na stronie www.sevennotes.com.
Wersje z polskim tłumaczeniem znajdują się pod
adresami: http://youtu.be/TgxM2a1eeFc oraz
http://youtu.be/vW6zhG6U6OY.
Zapraszamy do słuchania i oglądania i życzymy
przyjemnych wrażeń.
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norbert cała

»»Aplikacje dla iPhone 5
Większy ekran w iPhone’ie 5, o innej niż w 4/4S rozdzielczości, spowodował mega dużo obaw o to,
kiedy aplikacje zostaną pod jego kątem zoptymalizowane. W końcu używanie ich z czarnymi paskami u dołu i u góry lub po bokach nie jest fajne. Bardzo dużo programów, już w momencie premiery nowego telefonu, miało w AppStore zoptymalizowaną wersję, ale ciągle nie są to wszystkie
aplikacje. Aby pomóc użytkownikom iPhone’a 5 w znalezieniu aplikacji w pełni zgodniej z ich telefonem, Apple stworzyło trzy oddzielne kategorie.
Amazing Apps on iPhone 5 – czyli programy dla iPhone’a 5: Sprawdź w App Store
Great Games on iPhone 5 – tutaj znajdziecie gry w pełnej rozdzielczości: Sprawdź w App Store
Apps Made by Apple – czyli aplikacje napisane przez Apple: Sprawdź w App Store

»»Taxi5

Cena: 0,00 Euro

Zamówienie taksówki w obcym mieście, to zawsze wyzwanie. Nie do końca znamy adresy, a jeszcze mniej telefony, do korporacji taksówkowych. Machanie na taksówkę na ulicy, może skończyć
się rachunkiem większym, niż koszt limuzyny z kierowcą. W tym miejscu przyda się aplikacja TAXI5.
Dzięki niej zamówimy taksówkę za pomocą naszego smartphone’a. Zamawianie działa już w ponad
30 miastach w całej Polsce i obejmuje ofertę 40 korporacji, co daje łącznie ponad 6000 taksówek
do dyspozycji. Korzystać z niej można już m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu
i w Warszawie. Żeby zamówić taksówkę, wystarczy uruchomić aplikację, a następnie wcisnąć przycisk „Zamów TAXI”. Aplikacja sama wyszuka naszą lokalizację i połączy się z najbliższym taksówkarzem. My zaś, na ekranie naszego telefonu, będziemy mogli obserwować czas, który pozostał
do przyjazdu taksówki. Oprócz zamówienia taksówki, możemy także określić dodatkowe szczegóły naszego kursu.
Sprawdź w App Store

»»StreetViewerLite
Chyba każdy słyszał o problemach z mapami wbudowanymi w system iOS 6. Większość osób narzeka na brak widoku StreetView oraz brak punktów użyteczności na mapach. Jeśli i Wy tęsknicie za mapami Google, to proszę bardzo – darmowa aplikacja StreetViewerLite da Wam wszystko, czego potrzebujecie. Po jej zainstalowaniu będziecie mogli przeglądać mapy wybierając, czy
wolicie te od Apple, czy te od Google i w każdym z tych wypadków, będziecie mogli przełączyć się
w tryb StreetView lub widoku satelitarnego. Czyli wszystko w jednym miejscu. Niestety, obsługa aplikacji nie jest jej najmocniejszą stroną, a najbardziej denerwującym elementem jest brak
możliwości przybliżania poprzez szczypanie ekranu. Aplikacja działa zarówno na małych ekranach iPhoneów’, jak i na dużym ekranie iPada. Szkoda jedynie, że na razie program nie obsługuje większego ekranu w iPhone’ie 5. Jeśli w darmowej wersji aplikacji będą przeszkadzały Wam reklamy, to wersja ich pozbawiona kosztuje 0,79 Euro.
Sprawdź w App Store

Cena: 0,00 Euro
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Cena: 0,00 Euro

iAM Magazyn to pierwszy w Polsce magazyn kobiecy, stworzony specjalnie na tablety.
„Męskich” magazynów na iPadzie jest całkiem sporo, a faktycznie – prasa kobieca kulała.
iAM ma szansę wypełnić lukę. Niestety, musi przy tym popracować nad wyglądem magazynu. Czytać go w chwili obecnej możemy zarówno w pionie, jak i w poziomie. Nawigacja
jest standardowa, czyli artykuły przewijamy prawo-lewo, a w obrębie jednego poruszamy
się góra-dół. To zdecydowanie na plus. Na minus możemy zapisać nie intuicyjność elementów interaktywnych, np. okienek, które musimy zamykać w dziwny sposób. Zaś zdecydowanym niedociągnięciem jest brak wyświetlania czcionek w rozdzielczości dostosowanej
do ekranu Retina w iPadzie 3.
W pierwszym numerze znajdziecie bardzo ciekawe treści i to nie tylko dla kobiet. Są wywiady, relacje z podróży i spora dawka świeżych informacji o nowych kosmetykach i ubraniowych trendach. Zawartość pierwszego numeru pozwala się nam doskonale zorientować, jaką drogą będzie szło pismo.
Sprawdź w App Store

»»Cargo-Bot

Cena: 0,00 Euro

To bardzo nietypowa gra. Po pierwsze, została napisana w całości na iPadzie, w języku
CODEA. Po drugie – mimo że wygląda na trywialną gierkę z kiepską grafiką, to jest to jedna z bardziej pouczających i wciągających pozycji w AppStore. Naszym zadaniem jest
przetransportowanie skrzynek, za pomocą podajnika, w odpowiednie miejsce. Nie robimy jednak tego za pomocą klikania po ekranie. Aby tego dokonać, musimy napisać prosty program do obsługi podajnika. Do wyboru mamy takie polecenia jak: podnieś/upuść,
prawo, lewo oraz np. możliwość tworzenia pętli. Wszystko musimy tak ułożyć, aby nasz
program zadziałał. Jeśli coś wyjdzie nie tak, to możemy przeprowadzić debugowanie programu, czyli po prostu uruchomić go krok po kroku i sprawdzić, gdzie leży problem. Mimo
że gra wydaje się prosta, to szybko okazuje się, że trzeba wysilić umysł dużo bardziej, niż
w Angry Birds. Świetna gra dla każdego – zarówno zawodowego programisty, jak i dziecka, chcącego zabawić się w programowanie. Moim zdaniem, obowiązkowa pozycja na
Informatykę, w podstawówce i gimnazjum.
Sprawdź w App Store

»»Earn to Die

Cena 0,79 Euro

To dość typowa gra, o dość typowym scenariuszu. Naszym zadaniem jest przejechanie samochodem jak najdłuższej drogi, poruszając się wśród hord Zombie. Na początku dostajemy Garbusa z pustym bakiem. Przejeżdżając kolejnych
Zombie, dostajemy dodatkowe pieniądze na zakup paliwa, nowego silnika, dodatkowego uzbrojenia itp. Po pewnym czasie stać nas już na zmianę samochodu. Jeśli starczy nam zapału, to możemy nawet dorobić się wojskowego transportera. Rozgrywkę widzimy z boku, w trybie 2D, a sama grafika nie jest na najwyższych lotów. Szkoda też, że gra
w podstawowym trybie kończy się dość szybko. Na szczęście, po jego przejściu, można zagrać w tryb Freeride oraz
Championship. To wszystko jednak nie przeszkadza, aby gra była naprawdę bardzo wciągająca. W ostatnich dniach
sięgałem po nią w każdej wolnej minucie. To doskonały zabijacz czasu oraz „odstresowaywacz” po bardziej wymagających, intelektualnych zadaniach.
Sprawdź w App Store

» 2012 nr 10 » Programy » Gry i programy OSX

84

GRY i Programy
mac osx
Michał Zieliński
»»GeekTool
Jak wygląda standardowe biurko w OS X? Na górze Menu
Bar, na dole cukierkowy Dock, jakaś tam tapeta i zazwyczaj po prawej kilka ikonek, w tym jedna o nazwie „Macintosh HD”. Standard. Jeżeli jednak kogoś to znudziło lub
potrzebuje czegoś więcej to zapraszam do aplikacji GeekTool. Jak sama nazwa wskazuje – GeekTool – przesadnie
łatwa w obsłudze nie jest, ale też nie potrzeba nie wiadomo jakiej wiedzy, aby z niej korzystać. Pomysł jest taki,
aby móc tworzyć coś na kształt widżetów, które trzymane są na pulpicie. Tam sobie siedzą i wyświetlają dane
– a to o pogodzie, a to obecny czas. Inni mogą chcieć
sprawdzić obciążenie komputera. Możliwości programu
są chyba nieograniczone, widziałem bowiem przepis jak
„wrzucić” tam tablicę z Facebooka. Jeżeli więc chcecie
urozmaicić swoje biurko w nietuzinkowy sposób, polecam przyjrzeć się programowi GeekTool. Szczególnie,
że jest dostępny za darmo.
http://bit.ly/ntdN4g

»»iStudiez Pro

Niestety, wakacje dobiegły do końca. Studentom kilka dni
temu, zaś uczniowie od ponad miesiąca przyzwyczajają
się na nowo do szkoły. Warto dobrze wystartować, najlepiej z jakąś ciekawą aplikacją na OS X. Takim pomocnikiem szkolnym jest iStudiez Pro. Program to nic innego,
jak mocno rozbudowany kalendarz. Oferuje łatwe wprowadzanie planu lekcji (wraz z wewnętrznymi kontaktami
do nauczycieli), dostępne jest specjalne pole do wprowadzania informacji o zadaniach domowych, sprawdzianach czy kartkówkach, możemy również wpisywać nasze
oceny. Ciekawą opcją jest także „Holidays”, która będzie
nam przypominała o dniach wolnych od zajęć lekcyjnych.
Dodatkowo, w App Store dostępna jest wersja na iOS,
dzięki czemu można mieć iStudiez Pro w swojej kieszeni – naturalnie, synchronizacja między poszczególnymi
wersjami działa cudownie. Aby korzystać z iStudiez Pro
należy kupić go przez Mac App Store, cena to 7,99 Euro.
http://bit.ly/fUqjAN

»»NetNewsWire

Skoro już jesteśmy w temacie rozbudowywania biurka, to
pozostańmy w nim na moment. Nie każdy ma potrzebę,
czy ochotę na korzystanie z tak zaawansowanego programu, jakim jest GeekTool. Jeżeli słuchasz dużo muzyki
– jak ja – to program Bowtie przypadnie Ci do gustu. Jego
zadanie jest proste – wyświetla na pulpicie aktualnie odtwarzany utwór, wykonawcę, album, z jakiego pochodzi
dany kawałek, a także pozwala na kontrolowanie playlisty czy pokazywanie słów do piosenki. Z Internetu można pobrać wiele skórek dla Bowtie, część oferują rozszerzoną funkcjonalność, inne to minimalistyczne piękności.
Ja zdecydowałem się na Boptie autorstwa Darkbopa, który należy do tej drugiej grupy. Najbardziej w Bowtie lubię to, że jest zupełnie za darmo, podobnie jak motywy
dostępne w specjalnym sklepie. Warto też dodać, że aplikacja nie obciąża komputera.

Nie samą szkołą żyje człowiek. Czasem warto zrobić sobie
chwilę odpoczynku i poczytać, co ciekawego się wydarzyło w świecie. Jedną z ciekawszych, chociaż ostatnio coraz
mniej popularną, metodą są RSS-y. Mimo iż na tym rynku króluje Reeder, to jest wiele darmowych alternatyw.
Należy do nich NetNewsWire – program nie najnowszy,
jednak często pomijany w zestawieniach. Trochę szkoda,
bo pomimo reklam ta aplikacja jest bardzo ciekawą propozycją. Oczywiście podstawą jest tutaj Google R
 eader,
to z niego brana jest treść wiadomości. Sam układ aplikacji jest bajecznie prosty – trzy regulowane kolumny.
Pierwsza to lista źródeł, druga to spis tytułów, zaś z prawej podgląd artykułu. Ciekawą opcją jest także wyświetlanie liczby nieprzeczytanych tekstów nad ikonką w Docku.
Oczywiście, NetNewsWire nie zastąpi Reedera (na przykład brak wsparcia dla Readability, czy innych podobnych
serwisów poza Instapaper), jednak cena robi swoje. Jak
już wspomniałem, NetNewsWire jest tam dostępny do
pobrania za darmo.

http://bowtieapp.com

http://netnewswireapp.com/mac

»»Bowtie
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Paperless 2
Pozbądź się
papieru
na dobre
Żyjemy w świecie globalnej cyfryzacji. Wszystko powoli staje się elektroniczne – od radia, po zakupy
i książki. Kilka starych przyczółków
trzyma się jeszcze mocno. Chociażby papier.
Ciągle trudno jest się nam przekonać do faktu, że elektroniczny dokument jest wygodniejszy w edycji oraz
dystrybucji. Co powstrzymuje nas przed chęcią pra-

cy z cyfrowym papierem? Mnie zawsze męczyło ich
magazynowanie i przetwarzanie tradycyjnych tekstów
do postaci binarnej. Paperless został stworzony po to,
żebyśmy wreszcie mogli odetchnąć i łatwo porzucić segregatory wypchane papierowymi publikacjami.
Program ma pomóc nam w zorganizowaniu i tworzeniu cyfrowych zbiorów. Pierwszym etapem jest proces skanowania. Większość skanerów bez problemu będzie wspierać tę aplikację. Wystarczy wybrać z menu
funkcję „Scan”, żeby dokument natychmiast pojawił się
w naszej bibliotece. Program obsługuje rozmaite formaty graficzne, jak również PDFy, Docki, RTFy. Aplikacja potrafi wyciągać teksty z dokumentów, niestety OCR
nie wspiera polskiego języka. Paperless posiada kilka trybów zapisu dokumentów ze skanera. Może być
to zwykły tekst, lub obrazek
kolor/czarno-biały. Jeśli drukarka/skaner posiada podajnik, powinniśmy również poradzić sobie z dodaniem do
naszej bazy większej ilości
dokumentów poprzez jedno
kliknięcie myszką. Ciekawą
funkcją jest wykorzystanie
kamery wbudowanej w laptopa/iMac’a do przechwycenia dokumentu. Wygodne
rozwiązanie w podróży, kiedy nie mamy dostępu do skanera. Do biblioteki możemy
również dodawać pliki metodą przeciągnij-upuść lub
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s tworzyć „Droplet”, skrót na Biurku, który automatycznie doda pliki które zostaną przeciągnięte na tą ikonę. Proste i szybkie rozwiązanie jeśli chodzi o tworzenie zbioru dokumentów.
Program posiada możliwości edycji. Niestety ogranicza się jedynie do odpowiedniego przycięcia obrazu i obrotu. Więcej opcji mamy przy plikach PDF. Tutaj
możemy rozbić strony na pojedyncze elementy w bazie danych oraz dodać nowe strony z istniejących plików. To zdecydowanie zbyt mało na potrzeby pracy
z dokumentami.
Najpotężniejszym orężem Paperless są funkcje katalogowania i opisu plików. Poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, a to za sprawą opcji Typ dokumentu i przynależnych do nich Pól z informacjami.
Każdemu z plików możemy przypisać rodzaj danych po
którym segregujemy i dodajemy specyficzne dla typu
plików informacje. Tutaj możliwości są praktycznie nieograniczone gdyż sami mamy możliwość edycji każdego z tych elementów. Możemy zatem zbudować typ danych o nazwie Rachunek, który będzie zawierał cenę,
datę utworzenia, sprzedaży, podkategorię, tagi, sposób
płatności i każdą dowolną informację, która jest nam
potrzebna w utrzymaniu porządku wśród dokumentów. Do tego należy dodać Inteligentne teczki, katalogi które są niezastąpione podczas filtrowania i wyszukiwania treści. Ta część aplikacji została bardzo mocno
dopracowana.
Cyfrowy papier ma wiele zalet. Zaczynając od tych
globalnych – jak ochrona środowiska, kończąc zaś
na wygodzie. Przejawia się ona szybkością odszukiwania odpowiednich treści, a co chyba najważniejsze ł atwością dzielenia się publikacjami. E-mail dociera do adresata nieporównywalni szybciej niż list ze
znaczkiem pocztowym. Paperless to zgrabny sposób na
stworzenie wygodnej bazy cyfrowych dokumentów zawierający każdy z powyższych atutów. Mniej papierów
na biurku? M yślę, że Paperless doskonale się sprawdzi
w tej roli. «

Paperless 2
Plusy:	+ wygodny sposób dodawania dokumentów
+ rozbudowane opcje skanowania
+ przechwytywanie dokumentów z kamery
Minusy:	
– brak polskiego OCR
– błędy w interfejsie
– małe możliwości edycji plików
– nie współpracuje ze wszystkimi skanerami
Cena: 49,94 dolarów
Witryna: https://www.marinersoftware.com/products/paperless/
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Things 2

Wreszcie zadania
bujają w chmurach
Czas biegnie. Stawiamy sobie coraz większe wymagania, chcemy
żeby produkty, z których korzystamy, były coraz lepsze. Niestety, zdarza się, że niektórzy nie potrafili
utrzymać tempa nadanego przez
konkurencję. Tak działo się w mojej
ocenie z programem Things. Kiedyś
aplikacja ta zdobywała serca użytkowników sprzętu Apple. Otrzymywała doskonałe recenzje. Była wyznacznikiem jakości programów
typu GTD (menedżerów zadań). Niestety, synchronizacja zadań ograniczona jedynie do sieci Wi-Fi sprawiła,
że program zaczynał odstawać od konkurencji. Z wersją drugą programu zmienia się niewiele. Pojawia się
jednak ta najważniejsza i długo wypatrywana funkcja
– synchronizacja zadań w chmurze.
Pierwsza zmiana to przytoczone już współdzielenie
zadań pomiędzy aplikacje Things (w tym wersjami dla
iPhone’a i iPad’a). Program nie wykorzystuje tutaj iCloud’a (od Apple), ale własny mechanizm – Things Cloud.
Trzeba przyznać, że do prędkości, z jaką następuje synchronizacja, nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Praktycznie natychmiast otrzymujemy aktualną wersję zadań
na wszystkich urządzeniach. Długo musieliśmy czekać
na to rozwiązanie. Powiem więcej, zbyt długo. Jednak
to, co oferuje Things działa doskonale.
Kolejną funkcją, która jest eksponowana w nowej
wersji programu to podgląd zaplanowanych zadań, jakie
przypadają na dzień dzisiejszy (Daily Review). Jest to bardzo zmyślna i przemyślana opcja. Powiedzmy, że co miesiąc płacimy abonament za telefon konkretnego dnia.
Ustalamy powtarzalność tego zadania w sekcji Scheduled. Gdy przyjdzie odpowiednia data, pojawi się ona automatycznie w zadaniach na dziś (Today). Kilka dni pracy
z tym rozwiązaniem i przyznaję, że znacznie usprawnia
zarządzanie i porządkuje nasz plan działań. Wciąż może-

my dodawać zadania skrótem klawiaturowym, które będą zawierać
odnośnik do wiadomości e-mail lub
tekst, który zaznaczyliśmy. Jest to
bardzo szybki i wygodny sposób do
wypełniania naszych projektów nowymi poleceniami. Z gąszczu zadań
pomogą nam wybrnąć tagi, które
możemy do nich przypisywać.
Jedna z najlepszych aplikacji do
zarządzania czasem na OS X otrzymała ważną aktualizację. Program
Things – wraz z drugą odsłoną – przynosi możliwość synchronizacji zadań w chmurze. W czasach, gdy trudno sobie wyobrazić pracę bez wsparcia urządzeń przenośnych
jest to kluczowa funkcja, jaką tego typu aplikację muszą
posiadać. Twórcy Things wystawili na dużą próbę nerwów swoich klientów. Rekompensują to jednak darmową aktualizacją z poprzedniej wersji. Program nie otrzymał wielu zmian w stosunku do swojego poprzednika.
Można było oczekiwać większych rewolucji w interfejsie użytkownika. Jest to jednak wciąż doskonałe, proste
i minimalistyczne podejście do obsługi naszego czasu.
Dziś Things 2 – wraz z możliwością płynnego przesyłania zadań na wiele urządzeń mobilnych (iPhone, iPad)
– wraca do gry i może skutecznie walczyć o miano najlepszego menedżera zadań dla komputerów Apple. «

Things 2
Producent: Cultured Code
Cechy:	• dobra synchronizacja zadań
• piękny interfejs
• opcja podglądu zaplanowanych zadań (Daily Review)
• efektywna obsługa dzięki oknie szybkiego dodawania
wpisów (Quick Entry)
Cena: 49,95 dolarów
Witryna: http://culturedcode.com/things
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Moje oczekiwania
od edytora tekstu
dla iOS i OS X

Wojtek Pietrusiewicz

Edytory tekstu pamiętam jeszcze za czasów DOS-a oraz takich programów jak WordStar 3.0, wydanego w 1992 roku.
Od tamtego czasu rynek zdominował Microsoft Word
– ostatnia aplikacja, z której zdecydowałbym się korzystać. Pomimo że Word stał się de facto standardem,
to jeśli nie pracujemy w środowisku, które go wymaga,
to jest mnóstwo alternatyw, na które możemy się zdecydować. Początkowo w tym artykule chciałem Wam przybliżyć trzy ciekawe edytory, które bardzo dobrze spisują
się na iPadzie. Jednak na chwilę obecną w App Store jest
tak dużo propozycji, że postanowiłem po prostu spisać
moje potrzeby, a dopiero na koniec zdradzić, z czego korzystam. Tak zresztą warto postępować w każdym wypadku, ponieważ wszyscy mamy inne wymagania oraz docelowo potrzebujemy różnych narzędzi do efektywnej pracy.

»»Czysty, niesformatowany tekst
Patrząc na to jak szybko technologia postępuje, jestem
dzisiaj zdecydowanym przeciwnikiem pisania w jakimkolwiek innym formacie niż.txt lub.md. To drugie rozszerzenie określa zwykłe tekstowe pliki zapisane w Markdown.
Niestety, ale nie wiemy czy za miesiąc, rok lub dziesięć
lat będzie w ogóle istniał Microsoft Word. Czy naprawdę
chcecie ryzykować swoimi słowami w ten sposób? Pamiętajmy o jednym – czysty, niesformatowany tekst możemy
wlać gdziekolwiek i zrobić z nim, co nam się tylko podoba. Oczywiście, są sytuacje, w których takie pliki są niezbędne, jednak sam staram się trzymać wszystko w surowych formatach, które nie są uzależnione od niczego,
poza systemem operacyjnym.

»»Markdown
Markdown to dodatkowe znaczniki w tekście, dzięki którym
konwertery lub specyficzne edytory tekstowe są w stanie
przy eksporcie odpowiednio sformatować tekst. Przykładowo, w HTMLU cytat będzie wyglądał następująco:
<blockquote>To jest cytat.</blockquote>

Aby uzyskać powyższe, wystarczy zapisać tekst w takim formacie:
> To jest cytat.
Markdown ma wiele więcej tego typu znaczników,
które określają, czy chcemy zastosować listy, nagłówki i inne elementy. Zamiast pisać <strong>tekstem pogrubionym</strong> można po prostu oznaczyć **go
w ten sposób**.
Niezależnie od tego, do czego chcemy używać Markdown – do generowania kody HTML, plików RTF lub innych – jest to niezwykle wygodna forma zapisu podstawowego formatowania naszych treści przy jednoczesnym
nie wychodzeniu poza format pliku.txt.
Bardzo miłym dodatkiem wybranych edytorów jest
możliwość zdefiniowania własnych plików CSS, dzięki czemu możemy uruchomić podgląd pisanego tekstu i będzie
on w danej aplikacji wyglądał dokładnie tak samo jak na
naszej stronie WWW. Niestety, jest to funkcja dostępna
w zaledwie garstce obecnie wydanych edytorów.

»»Minimalizm i prostota
Teksty same się nie napiszą, a nie ma dla mnie nic bardziej rozpraszającego niż klasyczne interfejsy Worda czy
Pages i podobnych edytorów. Odkąd pojawiły się pierwsze propozycje dla OS X w stylu iA Writer, Byword, Writeroom oraz wielu innych podobnych koncepcji, nie potrafię
już korzystać ze „staroświeckiego” oprogramowania. Teraz mam przed oczami szarą kartkę papieru i tylko obecnie pisane zdanie jest widoczne, podczas gdy reszta jest
wyszarzona. Tak zwane „focus modes” pozwalają nam się
skupić nad aktualnym zdaniem lub akapitem, dzięki czemu wzrok nasz nie jest rozpraszany przez wcześniej napisane słowa. To brzmi banalnie, ale różnica w komforcie jest ogromna. Oczywiście każda aplikacja podchodzi
do tego tematu w inny sposób, a część metod wyświetlania jest już nawet opatentowana.
Nie chcę również mieć miliona opcji, przez które
muszę się przedzierać. W tej kwestii różnice pomiędzy
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iA Writer

Pages

 oszczególnymi aplikacjami są ogromne – od całkowitep
go braku panelu preferencji do bardzo precyzyjnej możliwości ustawienia każdego najmniejszego detalu. Z doświadczenia jednak wiem, że zamiast pisać, staram się
poprawić swoje środowisko i stąd preferuję jednak ich
brak. Czasami, co za dużo to niezdrowo.

nia artykułu w domu na komputerze. Możliwości w tym
zakresie jest kilka…

»»Opcje eksportu
Pomimo tego, że piszę czystym tekstem, to treści muszę
dostarczać do korekty lub na stronę WWW odpowiednio
w HTML lub RTF, więc te dwie opcje są mi absolutnie niezbędne. Niektóre edytory również umożliwiają eksport
do PDF, co może wielu osobom bardzo się przydać. Szczególnie jeśli chcemy dany dokument komuś przesłać, na
przykład pismo do urzędu.
Naturalnie, zarówno w przypadku eksportu do RTF, jak
i do HTML wymagam, aby edytor prawidłowo skonwertował Markdown do odpowiedniego formatu. Niestety
szukanie narzędzia z tą funkcją mocno zawęża krąg dostępnych programów, ale wybór nadal jest.

»»Wieloplatformowość
Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja, w której chciałbym mieć daną aplikację dostępną na każdym swoim
urządzeniu. Absolutnym minimum dla mnie jest program
w wersji dla iOS i OS X, ale chciałbym również zobaczyć
wersje pod Windows – czasami mam potrzebę pisać na
tej platformie i niestety ma ona tylko jeden sensowny
edytor – Scrivener. Najważniejszymi są jednak dla mnie
iPad i Mac – sporo developerów na szczęście dostarcza
swoje produkty w wersjach na oba urządzenia. Kolejnym
aspektem związanym z różnymi platformami jest potrzeba wymiany informacji – chcę mieć możliwość rozpoczęcia pisania na iPadzie podczas podróżowania i dokończe-

»»Chmura
Z moich testów wynika, że najwygodniejszy i najbardziej
spójny jest iCloud. Fajnym eksperymentem jest otworzenie dokumentu jednocześnie na OS X i iOS oraz dopisania zdania na jednym z nich. Niemal natychmiast tekst
pojawia się w edytorze na drugim urządzeniu.
Gorzej wygląda sprawa z Dropboxem, ponieważ zapis
pliku zazwyczaj nie jest natychmiastowy tylko raz na kilka lub kilkanaście sekund. W ekstremalnych sytuacjach
może to doprowadzić do utraty danych, ale przy typowych zastosowaniach nie udało mi się do tego doprowadzić. Niestety, na dzień dzisiejszy wsparcie dla SkyDrive,
GDrive i innych rozwiązań jest w powijakach – Dropbox
jest zdecydowanie najpopularniejszą platformą.

»»Problemy z pisaniem na iPadzie
O ile edytory dla OS X nie mają tego problemu, o tyle iOS
wprowadza sporo ograniczeń w przypadku pisania tekstu na iPadzie z podłączoną po Bluetooth klawiaturą. Po
pierwsze, brakuje skrótów klawiszowych do przełączania
się pomiędzy aplikacjami. Wystarczyłoby, aby Cmd+Tab
(lub Alt+Tab) „żonglował” dwoma ostatnimi programami
– mam na myśli przykładowo Safari i edytor lub Evernote i edytor. Ekran jest niestety za mały, aby zmieścić na
jednym ekranie dwa okna – ergonomia takiego rozwiązania ucierpiałaby na tym.
Jeszcze większym problemem jest brak „focus mode”
w wielu programach, co kończy się tym, że jak dojedziemy
do „końca strony”, to zmuszeni jesteśmy patrzeć na sam
dół ekranu iPada. To oczywiście nie występuje w przypadku korzystania z ekranowej klawiatury, jednak przy
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Jak widać, każda z tych aplikacji ma sporo „za i przeciw” – to w Waszym gestii pozostaje dobranie sobie idealnego narzędzia do swoich potrzeb. W moim przypadku
niestety potrzebuję dwóch – iA Writer do pisania, a Byword do konwertowania.
Sytuacja wygląda diametralnie lepiej w przypadku
OS X – każdy z edytorów jest zazwyczaj bardziej rozbudowany i przede wszystkim posiada większą ilość istotnych dla mnie funkcji.

»»To jaki wybrać?
Byword
zewnętrznej tylko jedna aplikacja jest obecnie w stanie
to rozwiązać sensownie – iA Writer.
Ostatnią irytującą rzeczą, w przypadku zapisywania
słów na iPadzie, jest fakt, że czasami chcemy cofnąć kursor. Możliwości są dwie i żadna z nich nie jest wygodna
– albo decydujemy się na nawigowanie kursorami na klawiaturze, albo zmuszeni jesteśmy palcem wskazać, gdzie
dokładnie chcemy go umieścić. Ta ostatnia czynność często wymaga lupy. Problemem nie jest to, że ta czynność
jest niewygodna. Zajmuje ona po prostu zbyt dużo czasu, w którym moglibyśmy przelewać słowa na „papier”,
a nie rozpraszać się tak banalną czynnością.
Do tej zagadki w ciekawy sposób podszedł polski developer Appvetica, tworząc Tyype HD. Ich rozwiązaniem
jest sterowanie kursorem za pomocą gestów na ekranie. Muszę przyznać, że to rozwiązanie jest bardzo interesujące – Apple zdecydowanie powinno opracować
i dać dostęp developerom do API, które wspierałoby to
systemowo.

»»Nie ma ideału
Niestety każda aplikacja różni się od siebie i każda z nich
ma zarówno słabe, jak i mocne strony. Polski Tyype HD
osobiście razi mnie swoją typografią i tłem oraz zachwyca prostotą nawigacji kursorem po ekranie. iA Writer
dla iPada nie ma możliwości konwersji Markdown do
HTML, ale użyta czcionka jest wyborna. Zresztą konwersja to jedno – w przypadku iPada konieczna jest również
funkcja „kopiuj Markdown jako HTML”, aby móc to potem wkleić do Wordpressa. Byword nie ma trybu „focus
mode”, przez co kursor zawsze kończy na dole ekranu
i uniemożliwia pisanie, ale funkcja konwertera spisuje się wzorowo. Drafts ma sporo błędów przy konwersji Markdown, ale potrafi wysłać zapisany tekst prawie
wszędzie.

Pierwotnie miałem zamiar wybrać kilka aplikacji i je porównać, jednak przy ponad siedemdziesięciu pozycjach
dla iPhone’a i iPada oraz ogromnej ilości dla innych systemów operacyjnych, nie ma to zwyczajnie sensu. Każdy
z nas ma inne potrzeby, każdy potrzebuje różnej funkcjonalności. Każdy z nas ma też inny gust i to, co jednemu
odpowiada niekoniecznie spodoba się drugiemu. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu przetestowanie wersji dla OS X oraz sprawdzenie funkcjonalności odpowiedniej wersji iPadowej (jeśli potrzebujemy mieć duet). Jeśli
natomiast szukacie czegoś tylko i wyłącznie dla iOS, to
prościej będzie przejrzeć interaktywną tabelę stworzoną przez Bretta Terpstrę – zestawił praktycznie wszystkie nadesłane przez developerów aplikacje, wraz z ich
funkcjonalnością.
Zestawienie edytorów tekstu dla iOS: http://morid.
in/itexteditors
A co ja wybrałem?
To pytanie często pada, więc odpowiadam.
OS X
• iA Writer w dzień
• Byword w nocy (bo ma tryb nocny, gdzie piszemy na
ciemnym tle)

•
•
•
•

iOS
Drafts 2.0
iA Writer (do pisania)
Byword (do konwertowania tekstu do HTML)
Scrivener (do dłuższych tekstów z rozbudowaną
strukturą)

Jak widać nie jest to idealne rozwiązanie, ale sprawdza się w moim przypadku. A jak iA w końcu wprowadzi „Copy to HTML” to będę mógł w końcu zrezygnować
z Byworda.
Więcej na temat Markdown oraz jego składni znajdziecie tutaj: http://morid.in/markdown «
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Krzysztof Morawski

Niedawna zapowiedź nowej wersji Anomaly Warzone przypomniała mi w pewnym sensie o tym, że już od dawna nie grałem w dobrą grę typu tower defense. Dziś więc nadrobimy te zaległości. Panie i panowie, szykujcie się na wojnę... Zabawkową wojnę!
Toy defense to klasyczny przedstawiciel swojego gatunku. Mający nam do zaoferowania dokładnie to, co dobra
gra typu Tower defense powinna oferować. Dodatkowo
wszystko ubrane zostało w zabawkowe szaty, dodające
grze nieco humoru.
Mamy więc 3 główne kampanie („Firest Blood”, „Hard
Winter” i „Die Hard”), z których każda składa się z 24 misji i odbywa się w innej porze roku. Cel jest oczywiście
jeden. Przepuścić jak najmniejszą liczbę jednostek wroga przez nasze zasieki.

Aby móc zrealizować postawione przed nami zadanie, do naszej dyspozycji oddane zostały 4 rodzaje jednostek, których będziemy używać jako wieżyczek:
• żołnierze strzelający z karabinu (jednostka najbardziej uniwersalna)
• żołnierze z miotaczami ognia (świetni, zwłaszcza na
piechotę, ale w sumie nic poza tym)
• artyleria przeciwlotnicza (jedynie jednostki
powietrzne)
• czołgi (świetne na wszelkiego rodzaju pojazdy)
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Dodatkowo, jesteśmy wyposażeni w cztery specjalne umiejętności, takie jak:
• naprawa wszystkich jednostek
• niszczenie jednostek wroga za pomocą dotknięcia
palca
• bariera ochronna niszcząca jednostki koło bazy
• odtworzenie wszystkich zniszczonych jednostek
Interfejs gry jest bardzo przejrzysty, wszystkie opcje
łatwo dostępne a samo sterowanie jednostkami jest
dość wygodne, nawet na małym ekranie iPhone’a. Jak
już wspomniałem, gra posiada przyjemną dla oka, zabawkową grafikę a całokształt psuje jedynie oprawa muzyczna, która zdecydowanie mogła by być lepsza.

»»Ale zajmijmy się samą rozgrywką
Po zakończeniu każdej misji dostajemy gwiazdki, które potem możemy użyć do odblokowania nowych ulepszeń dla naszych jednostek (w sumie jest ich 24). Dla
osób będących z natury niecierpliwymi wbudowany został również sklepik, gdzie możemy kupić sobie dodat-
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kowe gwiazdki, przez co ulepszenia staną się szybciej
dostępne.
Trzeba przyznać, że opcja ta jest przydatna zwłaszcza
przy późniejszych misjach, gdzie ze względu na ograniczone miejsce i dużą ilość jednostek wroga, możliwość
dalszego ulepszania już użytych jednostek może zaważyć o sukcesie lub porażce w danej misji.
Godny uwagi jest również system informowania nas
o tym, jakie jednostki będą nas atakowały w kolejnej
fali oraz opcja „uratowania” 3-4 najbardziej doświadczonych jednostek po skończeniu misji. Jedynym minusem w tym wypadku jest fakt, że tak uratowane jednostki w nowej misji nie będą dostępne za darmo. Choć ich
koszt jest mniejszy niż zakup nowej jednostki i są one
bardziej doświadczone w boju, to mimo wszystko, na
początku nowej misji na pewno nie będzie nas stać na
to, by użyć wszystkich zachowanych jednostek.

»»Podsumowując
Toy defense to świetna gra, mająca w sobie wszystkie
najważniejsze cechy gier z swojego gatunku i choć nie
jest niczym odkrywczym, jak choćby Anomaly Warzone, to wciąż może nam zagwarantować wiele godzin dobrej rozrywki. «
Toy defense
Plusy:

+ Wersja uniwersalna
+ Miła dla oka grafika
+ Różnorodne kampanie

Minusy:	– Oprawa muzyczna
Cena: 0,79 Euro
Link do sklepu: http://tnij.org/r79o
Trailer: http://tnij.org/r79t
Darmowa wersja demo: http://tnij.org/r79q
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Tips & Tricks

Maciej Skrzypczak

»»Alternatywny sposób wyróżniania wiadomości w Mail.app
Korzystając z okazji, chciałbym Wam przedstawić ciekawą możliwość dodatkowego wyróżniania wiadomości w systemowej aplikacji Mail.

Jak wiadomo, jednym ze sposobów oznaczenia wiadomości jest jej „oflagowanie”. O ile we wcześniejszych wersjach Mail.app można było taką flagę włączyć bądź wyłączyć, w nowej wersji mamy większy wybór – możemy
bowiem wybrać różne kolory flagi. Jeśli jednak chcielibyśmy jeszcze bardziej wyróżnić konkretną wiadomość, to
jest na to prosty sposób. Wystarczy, że mając taką wiadomość zaznaczoną przejdziemy do menu Format i wskażemy Pokaż kolory lub jeszcze prościej – posłużymy się
skrótem klawiszowym Cmd+Shift+C. Ukaże się nam paleta kolorów. Jeśli klikniemy na któryś, to tło pod nagłówkiem przyjmie zadany kolor (tak jak to jest przedstawione na screenshocie w nagłówku tego wpisu). I metody tej
można używać co najmniej od OS X Snow Leopard, a nie
wiem nawet, czy nie wcześniej.
Myślę, że znacznie to ułatwi „wizualne” wyszukanie konkretnej wiadomości.
Źródło: Mac OS X Hints

»»Ponad 40 nowych tapet skrywa w sobie
Górski Lew
Jeśli szukacie ciekawych i pięknych tapet dla swoich wirtualnych biurek, to możecie choć na chwilę odetchnąć.
Jak się okazuje, Górski Lew kryje przed nami jeszcze wiele sekretów… Jednym z nich są cztery zestawy tematyczne tapet. Jak je znaleźć?

Dodajemy zdjęcia bezpośrednio do zbioru tapet
Zakładając, że od razu chcielibyśmy skorzystać ze
zdjęć zaszytych w czeluściach Mountain Liona, musimy
wykonać następujące czynności:
• Otwieramy Preferencje Systemowe
• Wybieramy ustawienia Wygaszacz i biurko
• Na liście po lewej stronie wciskamy znaczek +

• W następnym oknie wciskamy kombinację klawiszy
Cmd+Shift+G i w polu tekstowym wpisujemy poniższą ścieżkę:
/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.Framework/Versions/A/Resources/Default Collections/

» 2012 nr 10 » Porady » Tips & Tricks

W powyższym katalogu znajdują się cztery kolekcje
z tapetami w rozdzielczości 3200 x 2000. Zaznaczamy
jeden folder i go dodajemy. Jeśli chcielibyśmy dodać pozostałe, to należy powtórzyć powyższe kroki.
W ten sposób możemy od razu ustawić sobie wybraną tapetę bez zbędnego kopiowania.
Kopiujemy zdjęcia w wybrane miejsce na dysku
Jeśli jednak chcielibyśmy najpierw skopiować wspomniane zdjęcia w nowe miejsce, to również jest na to
łatwy sposób:
• W Finderze wciskamy kombinację klawiszy
Cmd+Shift+G, a w polu wyszukiwania wpisujemy
poniższą ścieżkę:
/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.Framework/Versions/A/Resources/Default Collections/
• Teraz zaznaczamy wszystkie katalogi i kopiujemy je
w dowolne miejsce.
To, która tapeta lub kolekcja przypadła Wam najbardziej do gustu?
Źródło: OS X Daily

»»Tytuł: Skróty do poleceń w Terminalu
Praktycznie każdy, kto używał aplikacji Terminal wie,
jak żmudne potrafi być wpisywanie kolejnych komend.
Spotkaliście się zapewne jednak z takim zapisem, jak na
przykład ~/, który jest skrótem – a raczej aliasem – do
folderu użytkownika /Users/nazwauzytkownika. Ilość
oszczędzonego czasu nie wymaga komentarza. A co byście powiedzieli, na możliwość własnego tworzenia takich aliasów? Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe. I pokażę Wam dziś, jak to zrobić.
Przede wszystkim uruchamiamy Terminal, który znajdziemy w folderze /Applications/Utilities. Kolejnym krokiem będzie wpisanie w linii poleceń poniższej komendy:
nano ~/.bash_profile
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W ten sposób plik.bash_profile uruchomimy w edytorze. Kursorem „zjeżdżamy” na dół za pomocą strzałki na klawiaturze i już jesteśmy przygotowani do pracy.
Ale w jaki sposób możemy dodawać aliasy i jak
można je zastosować?
Po pierwsze, upewniamy się, że dalej jesteśmy wewnątrz pliku.bash_profile. Aliasy możemy dodać za pomocą poniższego schematu:
alias nazwaSkrótu=’polecenie’
Najlepiej pokazać to oczywiście na przykładzie. Załóżmy, że chcemy utworzyć alias przenoszący nas do folderu Dropbox, który znajduje się domyślnie w folderze
domowym użytkownika. W takim przypadku nasz alias
może wyglądać w ten sposób:
alias drops=’cd ~/Dropbox’
Teraz wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+o, gdzie zostaniemy poproszeni o potwierdzenie nazwy pliku. Jako że
nie chcemy jej zmieniać, wciskamy Enter. Następnie wychodzimy z edytora kombinacją Ctrl+x. Teraz wystarczy,
że przeładujemy plik.bash_profile za pomocą komendy:
. ~/.bash_profile
I już możemy korzystać z nowoutworzonego aliasu.
Żeby więc przenieść się do folderu Dropboxa wystarczy, że w Terminalu wpiszemy teraz:
drops
I już. Proste i szybkie. Ale to nie wszystko. Aliasy można też „zagnieżdżać” wewnątrz innych aliasów. Wróćmy
do przykładu folderu Dropboxa. Załóżmy, że równie często jak do tego folderu zaglądamy również do katalogu
~/Dropbox/Projekty/Strony. Przejdźmy więc z powrotem do edycji pliku.bash_profile i poniżej wcześniejszego aliasu dopiszmy nowy:
alias strony=’drops; cd Projekty/Strony`
Wychodzimy z edytora (czyli Ctrl+o, enter, Ctrl+x),
przeładowujemy plik (polecenie. ~/.bash_profile) i kiedy w Terminalu wpiszemy polecenie strony, zostaniemy
od razu przeniesieni do wspomnianego wyżej katalogu.
Oczywiście aliasów nie musimy wykorzystywać tylko i wyłącznie do przenoszenia się do danych katalogów. Możliwości mamy praktycznie nieskończoną ilość.
Rozważmy jeszcze jeden przykład. Osoby, które miały
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do czynienia z aplikacją TextMate wiedzą, że dodaje
ona alias mate, który umożliwia bezpośrednie otwarcie wskazanego pliku w tej aplikacji (co mogłoby wyglądać mniej więcej tak mate /ścieżka/do/pliku.txt). Załóżmy więc, że chcielibyśmy taki alias utworzyć dla innego
świetnego edytora tekstu – TextWrangler. W edytorze
pliku.bash_profile dopisujemy więc następną linię:
alias wrang=’open -a /Applications/TextWrangler.app’
Zapisujemy i przeładowujemy plik. Teraz wystarczy,
że w Terminalu wpiszemy:
wrang /ścieżka/do/pliku.txt
A zostanie on otwarty w TextWrangler. Jeśli natomiast
wpiszemy same polecenie wrang, to TextWrangler otworzy się z pustym dokumentem (lub inaczej w zależności od ustawień).
Smacznego.:)
Źródło: Mactuts+
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»»Znak stopni w iOS
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I jeszcze jeden, króciutki tips odnośnie iUrządzeń i ich
klawiatury.
Obserwując np. twitterowy timeline zauważyłem, że
kiedy przychodzi do napisania, jaka temperatura jest/
będzie/była za oknem ludzie kombinują, jak wstawić
znaczek. Jedni decydują się na skrót st. inni próbują się
ratować innymi znakami, np. literką o. Jeśli jednak jesteście użytkownikami iUrządzeń (a zakładam, że jesteście), to być może wiecie, a może nie, że w iOS nie trzeba
kombinować, by wstawić powyższy znak. Trzeba jednak
wiedzieć, gdzie go szukać.
Otóż znaczek stopni odnajdziemy przytrzymując cyfrę 0, jak to widać na załączonym screenie.

Pro tip: Jeśli zaś chodzi o klawiaturę Waszych Maków, to powyższy znak uzyskacie kombinacją klawiszy
Alt+Shift+8.
Źródło: OS X Daily
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Ojciec
Chrzestny

Jan Urbanowicz

Wiele jest klasyków kina. Klasyki to takie filmy, które zapadają w pamięć i za
nic z niej nigdy nie uciekną. Przynajmniej taka jest moja definicja klasyków.
Jednym z nich jest niezaprzeczalnie „Ojciec Chrzestny”.
Jeśli to czytasz drogi Czytelniku to znaczy, że masz przed
swoimi oczyma wyjątkową rzecz – urodzinowy numer
iMagazine. To już dwa lata! Ja co prawda dopiero od roku
się wypowiadam na jego łamach, ale wcześniej byłem
zwykłym jego czytelnikiem, takim jak Ty. Cieszy mnie

to, że magazyn się rozwija i ja mogę się choć w małym
stopniu do tego przyczynić. Duma rozpiera. A co! Jako,
że to numer wyjątkowy – w końcu drugie urodziny ma
się tylko raz w życiu – zastanawiałem się, o jakim filmie
w tym miesiącu napisać. Przyznam się, że myślałem nad
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tym dość długo. Z jednej strony chciałem, żeby to było
coś świeżego, bieżącego, ale z drugiej – wyjątkowego.
Spojrzałem na swoją półkę z filmami i nagle zapytałem
sam siebie, dlaczego wcześniej nie napisałem nic o „Ojcu
Chrzestnym”? Wszak jest to film wybitny! Film, który na
zawsze wszedł do kanonu kina, nie tylko amerykańskiego ale i światowego.

»»Jak wszystko się zaczęło
Już na samym początku muszę wspomnieć, że jeśli ktoś
tego filmu nie widział, to koniecznie musi to nadrobić.
W tym przypadku nie ma absolutnie żadnych wymówek!
Trzeba i już. Zanim jednak to zrobicie, polecam wcześniejsze przeczytanie książki, na podstawie której został nakręcony film. Książka autorstwa Mario Puzo została napisana w 1969 roku i nie dziwię się, że tak szybko
przykuła uwagę Francisa Forda Coppoli, który postanowił ją zekranizować. Czytałem ją po raz pierwszy wiele
lat temu, jeszcze przed obejrzeniem filmu i zrobiła na
mnie piorunujące wrażenie. Nic więc dziwnego, że przez
tyle lat jeszcze kilkukrotnie do niej powracałem. Wróćmy jednak do samego filmu. Coppola nie tylko go wyreżyserował ale również był współautorem scenariusza
– wspólnie z autorem książki, czyli Mario Puzo. Co ciekawe, podczas produkcji filmu Coppola nie miał przed ocza-
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mi jedynie scenariusza. Posiadał duży notes, na którego
stronach miał poprzyklejane strony książki. Dzięki temu,
mógł w łatwy sposób robić na marginesach notatki odnośnie tego, jak dana scena miałaby wyglądać na ekranie. Bardzo się tym posiłkował nie tylko na fotelu reżyserskim, ale również przy pisaniu samego scenariusza.

»»Część pierwsza
W 1972 roku odbyła się premiera pierwszej części filmu. Główne role zagrały takie gwiazdy – patrząc na nie
z dzisiejszej perspektywy – jak Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan czy Robert Duvall. To
właśnie od tego filmu zaczęła się wielka kariera Pacino. Wcześniej nie był on znanym aktorem i nawet przez
pierwsze tygodnie samej produkcji studio zastanawiało
się, czy został dokonany odpowiedni wybór co do obsadzenia roli Michaela Corleone. Jednak podczas kręcenia
jednej z kluczowych dla filmu produkcji, pokazał na co
go stać. Emanował charyzmą, niesamowitym warsztatem i nie można było od niego oderwać wzroku. Wtedy
już wszyscy wiedzieli, że to aktor, który ma przed sobą
olbrzymią karierę. I faktycznie, dziś nie wyobrażamy
sobie bez niego historii kina. Ale i tak tym Wielkim, tą
siłą napędową filmu jest nieżyjący już Marlon Brando.
Człowiek Legenda. Nazwisko, którego nikomu chyba nie
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obrazu, aktorstwa. Tu nie ma miejsca na błędy. Pewnie
między innymi dlatego jest on tak fenomenalnym klasykiem kina. Zdobył trzy Oscary: najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany oraz najlepszy aktor pierwszoplanowy dla Marlona Brando, który jednak nagrody
tej nie przyjął.

»»Kontynuacje

trzeba przedstawiać. O czym jest film mniej więcej każdy wie. Historia rodziny Corleone z Nowego Jorku, która
była jedną z pięciu rodzin włoskiej mafii. Wszystko zaczyna się od wesela córki Don Vito Corleone (Brando),
gdzie możemy zobaczyć jak przychodzą do niego goście,
prosząc go o przysługę – jeśli ktoś prosi o coś Sycylijczyka w takim dniu, on nie może odmówić. Poznajemy
w jaki sposób cała rodzina funkcjonuje i jakie są zasady
jej działania. Don Vito miał, prócz córki, również trzech
synów: najstarszy był Sonny, „średni” Fredo i najmłodszy Michael. Wszyscy byli wtajemniczeni w „rodzinny
interes”, ale jedynie Michael był z boku. Najpierw poszedł na studia, a później wstąpił do wojska i wyruszył
na wojnę. Na wesele przyszedł ze swoją dziewczyną Kay
Adams, która w przyszłości będzie jego żoną. Nikt nie
spodziewa się, że… albo raczej nie będę pisał jak to wygląda. Nie psujmy wszystkiego tym, którzy nie widzieli
filmu. Reszta wie, co będzie później. Sam film cały czas
trzyma w napięciu. Nie jest to może zawrotna akcja, ale
bez przerwy zastanawiamy się, co będzie dalej i chcemy wchłaniać tę historię dalej. Nie można oprzeć się
myślom, że wszystko tu jest dokładnie zaplanowane.
Cały film jest majstersztykiem pod względem fabuły,

Powstały dwie kolejne części „Ojca Chrzestnego”. Druga to rozwinięcie całej historii, a trzecia jest naturalnie zakończeniem. Czy są one godne części pierwszej?
Trzecia może niekoniecznie, choć zwieńczenie całej trylogii jest bardzo dobrym, jak nie jednym z najlepszych
w historii. Natomiast druga to Arcydzieło! To jest jeden z tych niewielu przypadków, gdy kontynuacja okazuje się lepsza. Jest idealnym zagłębieniem się w historię, jest dłuższa i ma w sobie motywy z książki, które
nie znalazły się w części pierwszej. Mowa tu o historii
Vita Corleone, jego przybyciu do Ameryki, założenia rodziny i drogi na szczyt. W rolę młodego Vita wcielił się
Robert De Niro, który otrzymał za nią Oscara (jednego
z sześciu, jakimi został nagrodzony film). Swoją drogą,
był to bodajże pierwszy film, w którym De Niro i Pacino wystąpili razem, jednak nigdy nie pojawili się jednocześnie na ekranie.
W filmach warta uwagi jest również muzyka, k tóra
napisał ojciec reżysera – Carmine Coppola. Motyw
główny, grany na trąbce, jest chyba znany każdemu,
nawet osobom, które nie widziały filmu. Nie jest to
może dokładna recenzja filmu wraz z jego analizą. Ten
tekst nie miał tym być. Chciałem nim tylko przypomnieć o tym filmie, a właściwie o całej jego trylogii.
Są to dzieła, które jeśli się nie widziało, to trzeba nadrobić, a jeśli miało się już tą przyjemność – to warto ją
powtarzać. U mnie zapoczątkował on swego rodzaju
pasję na kino gangsterskie i filmy o mafii, która trwa
do dziś. Ale pomimo tego, że filmów o tej tematyce widziałem naprawdę wiele, to i tak „Ojciec Chrzestny” pozostaje moim ulubionym i chyba po prostu najlepszym
z tego gatunku. Nie ma chyba większego sensu pisać,
jak ten film pokazuje również przemiany społeczne jakie działy się na przełomie wszystkich części, jak pokazani są włosi w USA czy historia pewnej rodziny. Sens
jest w tym, by te trzy filmy obejrzeć. Obiecuję każdemu, że jeśli jeszcze tego nie zrobił i postanowi poświęcić im trochę czasu to na pewno się nie zawiedzie. Może
komuś się ten film podobać mniej lub bardziej, ale nikt
nie może przejść koło niego obojętnie. Zapraszam więc
do poznania rodziny Corleone. «
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Jarosław i Norbert Cała

CAŁA MUZYKA
»»Lykke Li – Wounded
Rhymes

»»Pezet – Radio Pezet

Słuchając pierwszy raz tej płyty myślałem o czasie, którego
mamy zdecydowanie za mało.
Zastanawiałem się nad tym, że
choćby doba miała i 48 godzin,
to i tak ominie nas w życiu tyle pięknej muzyki.
Gdyby nie przypadek, nigdy w życiu nie usłyszałbym
o wokalistce rodem ze Szwecji, a tym samym – nie zapoznałbym się z jej nową płytą o tytule: „Wounded Rhymes”. Niewątpliwie, byłoby to dla mnie wielką startą.
Lykke Li do 6 roku życia mieszkała w chłodnym Sztokholmie, by później zmienić całkowicie klimat i przenieść
się do ciepłej Portugalii, skąd w wieku 19 lat trafiła na jakiś czas do Nowego Jorku. Ta mieszanka kultur, klimatu
i sposobu życia w dużym stopniu ukształtowała Ją jako
artystkę. Momentami jest skromna, zamknięta w sobie i mroczna, by po chwili wybuchnąć mocnym wokalem w melodyjnym utworze. Te huśtawki nastroju powodują, że bardzo ciężko jest przewidzieć, jaki będzie
następny numer. Ale mimo tego zróżnicowania, cały album muzycznie złożony jest perfekcyjnie i 40 minut mija
nie wiadomo kiedy. „Wounded Rhymes” ma to coś, czego każdy artysta życzy sobie od swojego albumu. Chodzi o niepowtarzalny klimat, który zaczyna się od pierwszej sekundy i pochłania nas bez pamięci.
Większość tekstów to mroczne, melancholijne i depresyjne opowiadania o miłości, które jednak, dzięki
świetnie skomponowanej muzyce, nie prowadzą do masowych samobójstw. Sam nie wiem, co bardziej podoba
mi się na tym albumie – niespotykany charyzmatyczny
wokal, czy napisana z wielkim rozmachem, rewelacyjna
muzyka. To wszystko sprawia, że Lykke Li to kolejna młoda, utalentowana artystka robiąca muzykę niezwykle
dojrzałą, jak na swój młody wiek. Obok Adele, Esperanzy Spallding, Selah Sue i Jess Stone trafia na moją listę
wokalistek, których każdą kolejną płytę, już w dniu premiery, zakupię w iTunes Store.

Cena 10,99 Euro

Oczywiście wiem, że „Pezet się
sprzedał”, że „to już nie to samo co
z Noonem”, że „ma dziwne jazdy”
itd. OK. Przyznaję, że ja też zakochany byłem bez pamięci w tych
starych płytach na bicie Noona.
„Muzyka klasyczna” czy „Muzyka poważna” to już klasyki
polskiej sceny rapu i będę do tego wracał bezapelacyjnie
do samego końca – mojego lub jej. Jednak dajmy już temu
spokój! Od premiery „Muzyki klasycznej” minęła dokładnie
dekada i Pezet jako artysta nie stoi w miejscu, tylko chce się
rozwijać, co zasługuje tylko i wyłącznie na pochwały. Mimo
że nie wszystkie z ostatnich projektów, które raper nagrał,
przypadły mi do gustu, to zawsze ceniłem w nim to, że nie
zamyka się, tylko szuka czegoś nowego. A wspomniana płyta tylko potwierdza to, o czym teraz piszę. Album „Radio
Pezet” miał wyjść już dosyć dawno, ale jego premiera była
cały czas przekładana. Ba! Podobno niewiele brakowało
i wcale byśmy tego nie usłyszeli. Na całe szczęście udało
się i Pezet, po raz kolejny, zadziwia wszystkich i pokazuje,
że nie ma żadnych barier. Większość płyty to dubstep czy
grime. Jest mocno brytyjsko i elektronicznie, co na początku nie do końca do mnie przemawiało. Zdanie zmieniłem
już przy pierwszym założeniu słuchawek. Mocne, szybkie
bity w połączeniu z ostrymi tekstami to lepsze, niż skrzydła
Redbulla, czy uderzenie Tigera. Poziom, jaki raper prezentuje na tak ciężkich bitach, powala na kolana i udowadnia,
że nadal należy do pierwszej ligi. Trudne, niestandardowe
rymy, które często rapuje na offbicie, to w Polsce rzadkość
i jestem przekonany, że przez wielu odbiorców nie zostanie to docenione. Pezet, bez owijania w bawełnę, opowiada o wszystkich używkach dwumilionowego miasta, które jak słychać zna z autopsji i nie ukrywa, że gdzieś w tym
wszystkim zabłądził już dawno temu.
Jeśli to tego dodamy jeszcze świetnych gości w postaci Killa Kela, Tego typa Mesa i Kamila Bednarka, to wychodzi nam materiał nie do przegapienia, jedyny w swoim rodzaju, oryginalny i przełomowy.

Cena 8,99 Euro

http://bit.ly/R6MOpM

http://bit.ly/UyXkJP
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KSIĄŻKITylko eBooki!
»»Dawid Kain „Prawy, lewy,
Cena: za darmo
złamany”
Wstrząsająca powieść o uzależnieniu od
telewizji!
Z okazji piątej rocznicy wydania książki „Prawy, lewy, złamany”, Dawid Kain, czołowy przedstawiciel polskiego bizarro-fiction, udostępnia nowe jej
wydanie całkowicie za darmo.
Tak naprawdę „Prawy, lewy, złamany” to (…) nie tylko
krytyka mediów, co ponury i brutalny dramat o Apokalipsie. Z tym, że Apokalipsa u Kaina nie wstrząsa od razu całym światem – każdy przeżywa ją po swojemu, w samotności i w odpowiednim czasie.
Bartłomiej Paszylk, autor m.in. Leksykonu filmowego
horroru (Latarnik 2006) i Książek zakazanych (PWN 2009).
Świat Kaina to z jednej strony szare, wyblakłe, wyssane z życia blokowisko uzależnione od telenoweli, z drugiej
to świat Orwella, Kafki i Schulza.
Katarzyna Bereta, Internetowe Imperium Książki
Styl, jakim operuje Kain, wbija w ziemię i każe tam pozostać do odwołania.
Bartosz ‘Zicocu’ Szczyżański, Poltergeist
Format: ePub, mobi, PDF. Do pobrania: Wydaje.pl

»»Piotr Adamczyk „Pożądanie
mieszka w szafie” Cena: 27,50 zł
Po świecie mediów i męskich uniesień
prowadzi nas Piotr Adamczyk, mężczyzna
o nazwisku popularnego aktora. W wyniku szeregu pomyłek przychodzi mu zmierzyć się z blaskiem nie swojej sławy i zainteresowaniem nienależnych mu kobiet.
Jest to pełna humoru, liryzmu, ale i erotyki opowieść
o totalnym pożądaniu i zagubieniu. O pożądaniu kobiet,
sławy, sukcesów, a także codziennych przedmiotów.
O zagubieniu w świecie zewnętrznym — w nadmiarze,
który przytłacza, nie dając dobrej możliwości wyboru,
lecz także o zagubieniu w świecie wewnętrznym, we
własnych słabościach.
Format: ePub, mobi. Do nabycia: Virtualo

»»Ewa Bauer
„W nadziei na lepsze jutro”

Cena: 9 zł
Powieść „W nadziei na lepsze jutro” przedstawia historię młodej kobiety, która bardzo pragnie być szczęśliwa. Pomimo przeciwności losu
i osobistych tragedii, jakie ją spotykają, wciąż wierzy, że
prawdziwa, wierna i uczciwa miłość istnieje. Losy Anny
przeplatają się z losami dwóch innych kobiet, których
życie również nie układa się tak, jakby sobie tego życzyły. Bohaterowie powieści przechodzą metamorfozy, podejmują różne – nie zawsze słuszne – decyzje. Prowadzą
wieczną walkę dobra ze złem. Emocje w tej książce grają
główną rolę. Czy w poszukiwaniu miłości wolno wszystko?
Format: ePub, mobi, PDF. Do pobrania: RW2010

»»Katherine Webb
„Dziedzictwo”

Cena: 6,99 Euro

Trwa surowa zima. Po śmierci babki Erica
Calcott i jej siostra Beth wracają do Storton Manor, imponującej rezydencji w południowej Anglii, gdzie jako dziewczynki spędzały wakacje.
Przeglądając rzeczy babki, Erica wraca wspomnieniami
do dzieciństwa… Rozmyśla o Henrym, kuzynie, którego
tajemnicze zniknięcie ze Storton Manor odcisnęło piętno na całej rodzinie. Erica postanawia rozwikłać zagadkę; pragnie pozbyć się duchów przeszłości i sprawić, by
Beth mogła w końcu zaznać spokoju. Gdy Erica zagłębia
się w dzieje swojej rodziny, odkrywa sekret, który wiedzie ją do Ameryki przełomu wieków, pewnej pięknej
dziedziczki i przeklętej, jałowej ziemi. Kiedy przeszłość
i teraźniejszość zaczynają się zbiegać, Erica i Beth muszą stawić czoła dwóm straszliwym zdradom i dziedzictwu, jakie po sobie pozostawiły.
Format: iBooks. Do pobrania: iBookStore

„31.10 Wioska przeklętych
Halloween po polsku”
Wkrótce
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Listy do
Steve’a
Jobsa
Maciej Skrzypczak

»»W skrzynce mailowej giganta Apple
Steve Jobs odpowiadał na setki maili od zwykłych użytkowników. Każda wiadomość, choć nierzadko dość skąpa, wystarczyła, by uszczęśliwić odbiorcę. Wiele z takich
maili było publikowanych później na łamach różnych
serwisów piszących o Apple, jak Mac Rumors, AppleInsider, Cult of Mac, czy 9to5Mac. Dziennikarz CNN – Mark
Milian – zdobył całkiem pokaźną liczbę takich wiadomości. P
 ostanowił je wszystkie zebrać i opublikować.
W ten sposób powstała książka Listy do Steve’a Jobsa: W skrzynce mailowej giganta Apple. Ukazuje ona
Jobsa jako prezesa, innego niż reszta. Materiał pokazuje
go jako osobę przystępną, nie zasłaniającą się masą sekretarek, czy rzeczników prasowych. Jako kogoś, do kogo
można było napisać i mimo wątpliwości – doczekać się
odpowiedzi.
W książce możemy znaleźć pokaźny zbiór zarówno znanych odpowiedzi byłego CEO firmy Apple, ale też tych nigdy nieopublikowanych. Podzielono ją na 9 rozdziałów,

w których autor książki odpowiednio wprowadza każdy mail, nakreślając jego historię. Dzięki temu, możemy
jeszcze głębiej zapoznać się z tokiem rozumowania jednej z najwybitniejszych osób świata biznesu. Wiadomości te ujawniają również kulisy spektakularnego sukcesu
firmy oraz zdradzają sekrety z życia Steve’a Jobsa.
Oprócz tego, że książka ta oparta jest głównie na mailach, w których pierwszoplanową rolę grają wspomniane odpowiedzi Steve’a, możemy również dowiedzieć się,
jaką sympatią darzyli go jego wierni fani.
W związku z pierwszą rocznicą śmierci współzałożyciela Apple, która przypada na 5 października, książka ta
jest dobrą pozycją na wspomnienie tego człowieka. Tym
bardziej, że czyta się ją „lekko, łatwo i przyjemnie”, na co
składa się również piękny polski przekład wydawnictwa
Pascal. Książkę tę można nabyć za około 30 zł. Warto. «
Zajrzyj do skrzynki mailowej geniusza naszych
czasów!
Poznaj sekrety firmy Apple!
Dowiedz się, co naprawdę myślał Steve Jobs!
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Szarlotka
z duszonymI
jabłkami
Małgorzata Salamonowicz-Łada

• 50 dkg mąki (może być krupczatka)
• 2
 5 dkg masła
• 1 5 dkg cukru pudru lub bardzo drobnego
kryształu
• 5 żółtek (jeżeli małe to może być 6)
• 2
 kg jabłek: antonówek, renet lub innych lekko
kwaśnych, winnych jabłek
• 4
 0–50 dkg cukru (w zależności od tego jak
kwaśne są jabłka)
• 1 łyżeczka cynamonu
• 1/8 l wody
Ciasto: Wysypać mąkę na stolnicę, dodać twarde,
wyjęte z lodówki masło oraz cukier i dokładnie wysiekać szerokim nożem (masło ma się wymieszać
z mąką i cukrem, wszystko ma wyglądać jak drobna

kaszka). Żółtka oddzielić od białek i dodać do wysiekanej mąki, zagnieść ciasto. Ciasto ma być jednolite
i dość gładkie. Jeżeli nie będzie się chciało wyrobić,
można dodać 1 łyżkę gęstej śmietany. Ciasto włożyć na około 30 min. do lodówki. W tym czasie przygotować jabłka – obrać, pokroić na kawałki różnej
wielkości. Cukier i wodę zagotować, dodać pokrojone jabłka i dusić, często mieszając, przez 15–20 min,
pod koniec duszenia dodać mielony cynamon. W czasie gdy duszą się jabłka, nagrzać dobrze piekarnik
do temperatury 200 stopni. Ciasto wyjąć z lodówki, podzielić na dwie części – jedną trochę większą
wykleić dno i boki tortownicy o średnicy 24–25 cm.
ciasto ponakłuwać widelcem i wstawić do piekarnika na ok. 20 min., aż się ładnie podpiecze. Na podpieczone ciasto wyłożyć ciepłe, uduszone jabłka,
przykryć resztką ciasta i piec ok. 20–25 min., tzn.
do ładnego zrumienienia całego ciasta. Upieczone
i ostudzone ciasto posypać cukrem pudrem. Można podawać z bitą śmietaną i lodami waniliowymi.
Ż yczę smacznego «
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