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Ogólnopolska sieć Top Hi-Fi & Video Design
już od blisko ćwierć wieku pozwala odkrywać
magiczny świat czystej, nieskrępowanej muzyki. W tym czasie miłośnikom dobrego dźwięku
i fanom kina domowego pomogliśmy stworzyć
ich wymarzone systemy, a wśród gości odwiedzających nasze salony zaszczepiliśmy to, co
dla nas samych jest niezwykle ważne – prawdziwą miłość do muzyki.
tophifi.pl

/ OKIEM PEJOTA /

4

/ SPIS TREŚCI /

6

Aktualności
13 Aktualności

116

Lifestyle MacUsera
33 Lifestyle MacUsera / Monika Gutowska i Norbert
Cała

Felietony
38 Król Timothy I / Michał Zieliński
43 Nie gadaj jak Jobs / Krzysztof Sebastian Kołacz
47 Integralna cisza / Krzysztof Sebastian Kołacz
52 Do garów, kobieto! / Kinga Ochendowska
58 Naucz swoje dziecko kodować / Paweł Luty
62 Czy naprawdę zgodzimy się być klientami drugiej
kategorii? / Krzysztof Morawski

124

Wywiad
67 Rozmowa z Jackiem Łupiną – E.R.A. Extreme Retro
Apple / Norbert Cała

Podróże
82 12 dni w Azji – część pierwsza / Tomasz Szykulski
93 App in the Air / Tomasz Szykulski
98 Niemowlę w samolocie / Patrycja Rudnicka
103 Sprzęt Apple i tanie latanie z Dawidem Dudkiem /
Kamil Dyrtkowski

67

Productivity
111 Produktywna podróż z aplikacjami – czyli iPad 		
w chmurach / Michał Śliwiński

Steve Jobs
116 Steve Jobs / Jan Urbanowicz
121 Steve Jobs: człowiek-maszyna / Jan Urbanowicz
124 Droga Steve’a Jobsa / Kinga Ochendowska

Sprzęt
128 iPad Mini 4 / Michał Zieliński
136 Bluesound – Powernode 2 / Jarosław Cała
141 BeoPlay H3 ANC / Norbert Cała
148 Plantronics BackBeat Sense / Paweł Hać
154 Braven 805 / Maciej Nowakowski
159 Fugoo Sport XL / Maciej Skrzypczak
163 Nomad Pod / Norbert Cała
167 Olloclip Active Lens & Macro Pro Lens / Paweł Hać
171 Homido / Paweł Hać
176 iBattz Invictus Armor / Maciej Nowakowski

24

/ SPIS TREŚCI /

7

181 Mophie juice pack H2PRO do iPhone’a 6 / 		
Norbert Cała

128

185 NOMU Poseidon dla iPhone 6/6S / 			
Maciej Nowakowski
189 QNAP TVS–871T z Thunderboltem / 		
Wojtek Pietrusiewicz
194 Garmin Forerunner 225 / Paweł Hać
200 TomTom 5100 Go - nawigacja samochodowa 		
w czasach iPhone’a / Paweł Okopień

Programy
205 Gry i programy z App Store / Norbert Cała

Gry iOS

141

209 Wściekłe Ptaki na wojennej ścieżce / 		
Patrycja Rudnicka
211 Shadowmatic / Krzysztof Morawski

Gry OS X
215 TerraTech / Maciej Skrzypczak

Porady
219 Tips&Tricks / Maciej Skrzypczak
220 Jak wydłużyć czas pracy Pebble? / 			
Maciej Skrzypczak

189

Film
222 Premiery DVD i Blu-ray / Jan Urbanowicz

Muzyka
224 Cała muzyka / Jarosław Cała

Makowa kuchnia
227 Sałatka z szynką dojrzewającą, kozim serem 		
i jabłkiem / Małgorzata Łada

227

176

ABONAMENT W PLAY
PRZEZ 6 MIESIĘCY ZA DARMO!

ROZMOWY, SMS-Y I INTERNET BEZ LIMITU
DLA TWOJEJ FIRMY!

/ WSTĘPNIAK /

9
Listopad to miesiąc szczególny. Zaczyna się robić
coraz zimniej, wieczory stają się coraz dłuższe,
wszystko skłania do rozmyślań, wspomnień. Cztery
lata temu odszedł Steve Jobs. Przez ten czas Apple
bardzo się zmieniło, ale myślę, że w ostatecznym rozrachunku byłby dumny z tego, jaką firmę zostawił
i jaką się stała po jego śmierci. Jakim człowiekiem
był? Staramy się to przybliżyć w związku w kilkoma
rzeczami – premierą dwóch filmów, fabularnego
„Steve Jobs” i dokumentalnego „Steve Jobs: człowiek
– maszyna”, premierą książki „Droga Steve’a Jobsa”
oraz oglądając… muzeum Apple mieszczące się pod
Warszawą.
Listopadowy iMag ma dużo bardzo ciekawych treści, idealnych na coraz dłuższe wieczory – będzie-

twitter.com/imagazinepl

cie mieli co czytać. Prócz artykułów o Stevie,
polecam bodajże pierwszą na świecie recenzję
słuchawek B&O H3 ANC, recenzję iPada mini 4 czy

facebook.com/iMagazinePL

NASa od QNAP z Thunderboltem. Do tego świetne
artykuły o podróżach, felietony i cała reszta.
Zapraszam i polecam. 		

Dominik Łada

KINGA OCHENDOWSKA

JAN URBANOWICZ

Autorzy powzięli zamiar przedstawienia

Od czasu śmierci Steve’a Jobsa wciąż wycho-

Steve’a Jobsa z unikalnej perspektywy

dzi jakieś dzieło, które ma nam opowiedzieć

– perspektywy stawania się.

jego historię; kilka książek, filmy dokumentalne czy też fabularne. Stworzono kolejny
film, ale ten był najbardziej przeze mnie
wyczekiwany...

NORBERT CAŁA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nadszedł jednak w końcu ten moment,

Zaskoczył mnie fakt, że do TVS–871T dołą-

w którym poczułem, że ktoś zrobił słu-

czono instrukcję, jak odpowiednio skonfigu-

chawki dla mnie – do testów dostałem

rować całość, by chciała się dogadać z Final

BeoPlay H3 ANC, czyli mój ulubiony model

Cutem.

H3, ale wyposażony w redukcję szumów.
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WYNIKI FINANSOWE
APPLE ZA Q4 2015

W dziwnym kalendarzu finansowym Apple
dobiegł końca czwarty, czyli ostatni kwartał
roku 2015. Dzisiaj, w tradycyjnym już podcaście, Tim Cook przedstawił wyniki zamykające ten okres. Równie tradycyjne okazały się

KSIĄŻĘ OSEPH I BILL
HADER – NOWA REKLAMA
APPLE POKAZUJĄCA, JAK
ZAROBIĆ MILIONY!

nowe rekordy, a na szczególną uwagę zasługuje spekakularny wynik Maca.
Czytaj dalej...

Brakuje mi reklam z serii „Get a Mac” – o ile część
z nich była naciągana, o tyle zdecydowana więk-

szość mnie śmieszyła, czasami do łez. Po prostu je
uwielbiałem. Od tamtej pory Apple nadal wypuszcza wiele świetnych reklam, ale często brakuje mi
elementu komediowego. Ale nie w dzisiaj – ta rozbawiła mnie setnie…
Czytaj dalej...

46 GIGAPIKSELOWE
ZDJĘCIE DROGI
MLECZNEJ
Naukowcy z Uniwersytetu w Bochum

przez pięć ostatnich lat prowadzili projekt szukania na niebie obiektów, które
zmieniają swoją jasność w czasie.
Czytaj dalej...
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APPLE WYRZUCIŁO
PONAD 250 APLIKACJI
Z APP STORE

Apple wyrzuciło ponad 250 aplikacji z App
Store, które bez wiedzy użytkowników
pobierały osobiste informacje na ich temat
i wysyłały je do chińskiej agencji reklamowej.
Czytaj dalej...

KONIEC IPADA NIE TAK
PRĘDKO

Apple zaprezentowało swoje wyniki finansowe, kolejny
raz rewelacyjne i rekordowe. Kolejny raz spada też sprzedaż iPada. Czy iPad się skończył? Czy całe to Post-PC
było bujdą? Czy iPady odejdą w cień jak iPody? To tylko
kilka pytań, a odpowiedź tkwi w samych iPadach.
Czytaj dalej...

SPRZEDAŻ NOWEGO APPLE TV RUSZYŁA, CENA
W POLSCE NIECO NIŻSZA OD OCZEKIWANEJ

Zgodnie z zapowiedziami 26 października ruszyła sprzedaż nowego Apple TV. W tej chwili można
składać zamówienia w Apple Store Online. Pierwsze urządzenia mają do klientów trafić jeszcze w tym
tygodniu. Miłą niespodzianką jest niższa cena nowego Apple TV w Polsce.
Czytaj dalej...
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APPLE MUSIC MA
6,5 MLN PŁACĄCYCH
UŻYTKOWNIKÓW

Tim Cook, podczas konferencji Digital
Live zorganizowanej przez Wall Street
Journal, podał ciekawą informację odnoście użytkowników Apple Music.Przyznał,
że obecnie z Apple Music korzysta około
15 milionów użytkowników. Z tej liczby

około 8,5 miliona to użytkownicy z Chin,
którzy są jeszcze w trakcie darmowego
okresu próbnego. Prosta kalkulacja pokazuje, że płacących użytkowników jest
obecnie na poziomie około 6,5 miliona.
Czytaj dalej...

NOWA USŁUGA
W SERWISACH
AUTORYZOWANYCH APPLE

Apple, przez sieć autoryzowanych serwisów, w tym
m.in. iMad Apple Premium Service Provider, wprowadziło na rynek polski nową usługę dotyczącą
napraw ekranów w urządzeniach mobilnych.
Czytaj dalej...

APPLE UDOSTĘPNIA 		
OS X 10.11.1

Pierwsza wersja OS X El Capitan została publicznie udostępniona 30 września tego roku,
a pierwsza łatka właśnie teraz trafiła do App
Store. Zmian na pierwszy rzut oka nie ma dużo,
ale są to istotne poprawki.
Czytaj dalej...
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TP-LINK TL-WR802N – NAJMNIEJSZY NA ŚWIECIE ROUTER
BEZPRZEWODOWY
Ciężko wyobrazić sobie życie bez Internetu. Połączenie z siecią jest potrzebne dosłownie do wszystkiego:
pracy, nauki, przelewów bankowych czy planowania podróży. Również poza domem chcemy korzystać ze
stabilnego Internetu najwyższej jakości. Właśnie taki poziom zapewnia router TL-WR802N.
TL-WR802N firmy TP-LINK to miniaturowy router, który
zabierzesz wszędzie tam, gdzie chcesz. Pozwoli Ci stworzyć własną sieć WiFi w miejscach, gdzie funkcjonuje
jedynie sieć lokalna. Nie musisz martwić się o dostęp
do prądu, bowiem sprzęt może być zasilany za pomocą
zewnętrznej ładowarki, połączenia USB z komputerem,
a nawet powerbankiem.
Router TL-WR802N przeznaczony jest do połączeń
z urządzeniami mobilnymi takimi jak tablet, smartfon
czy przenośna konsola do gier. Jego łatwa i intuicyjna
obsługa sprawi, że surfowanie po sieci uprzyjemni nawet
krótki wyjazd. Aby utworzyć bezprzewodowy punkt
dostępowy wystarczy podłączyć kabel WAN w pokoju
hotelowym do portu w routerze i wpisać hasło. Już po
chwili możemy korzystać z WiFi i dzielić się Internetem
z kimkolwiek chcemy.
TL-WR802N sprawdza się nie tylko podczas wyjazdów.
Urządzenie umożliwia wygodne łączenie się z Internetem
i współdzielenie sieci WiFi w niedużym mieszkaniu, gwarantując prędkość do 300Mb/s. Sprzęt może działać w kilku
trybach: AP, routera, bridge, repeatera oraz klienta.
Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni, który pozwala
na podłączenie do sieci bezprzewodowej urządzeń nie-
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wyposażonych w moduł Wi-Fi, takich jak konsole,
telewizory, czy dekodery. Wystarczy podpiąć
router kablem Ethernet do sprzętu, a następnie
podłączyć zasilanie przez port USB bardzo często
wbudowany nawet w telewizory.
Cechy te sprawiają, że TL-WR802N jest niezwykle
uniwersalny i spełnia oczekiwania nowoczesnych,
mobilnych użytkowników Internetu.
Router TL-WR802N jest już dostępny w sprzedaży.
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.

TP-LINK TL-WR802N			
Specyfikacja Techniczna:
• Porty:
1 port WAN LAN 10/100Mbps
1 port mikro-USB
• Tryby pracy bezprzewodowej:		
AP, router, klient, repeater, bridge
• Wymiary (S x G x W)				
57 x 57 x 18 mm (2.2 x 2.2 x 0.7 cala)
• Typ anteny - Wbudowana
• Prędkość transmisji 			
11n: do 300Mb/s (dynamiczna)
11g: do 54Mb/s (dynamiczna)
11b: do 11Mb/s (dynamiczna)
• Bezpieczeństwo transmisji
bezprzewodowej:			
64/128/152 - bitowe szyfrowanie WEP,
WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
• Kontrola dostępu:			
Kontrola dostępu do panelu
zarządzania, lista hostów, harmonogram
dostępu, zarządzanie regułami dostępu
• Standardy bezprzewodowe:		
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
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IOS 9.1 JUŻ JEST
– CO NOWEGO?

Apple wypuściło iOS 9.1 – mobilny system firmy był w becie od półtora miesiąca i w końcu ujrzał światło dzienne.
Tradycyjnie możecie uaktualnić swoje
iPhone’y, iPady i iPody OTA lub poprzez
iTunes i plik IPSW.
Czytaj dalej...

YOUTUBE RED I O CO W NIM
WŁAŚCIWIE CHODZI

Temat YouTube Red jest w internecie wałkowany od paru dni
i muszę przyznać, że z pewnym przerażeniem patrzę na ilość
błędnych informacji, które na jego temat są publikowane.
YouTube Red nie jest końcem darmowego YouTube’a i nie
musimy płacić 10 dolarów za każdy subskrybowany kanał.
YouTube Red nie jest wejściem firmy w tematy pornograficzne. Zamiast to jednak tłumaczyć, polecam po prostu
obejrzenie dosyć kompletnego podsumowania Mateusza
Gryca. Brakuje w nim jedynie szczegółowych informacji na
temat rzekomo niemałych marż Google’a.

ANDROIDAUTHORITY OPUBLIKOWAŁ
„ŚLEPY” TEST APARATÓW W TEGOROCZNYCH
FLAGOWCACH
Zawsze patrzę krytycznym okiem na wszelkie testy aparatów,
ponieważ przeważnie są one słabe. Najbardziej cenię sobie
DxOMark, bo choć nie daje rzeczywistego obrazu,
to przeprowadza testy w ściśle kontrolowanych
warunkach.
Czytaj dalej...
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APPLE BIERZE SIĘ ZA
PLAMY NA
WYŚWIETLACZACH MACÓW

Od jakiegoś czasu część użytkowników

MacBooków oraz MacBooków Pro z ekranem
Retina ma problemy ze schodzącą wartstwą antyrefleksyjną na wyświetlaczu. Do tej pory próby

IMAC 27'' RETINA 5K LATE
2015 WSPIERA DO 64 GB
RAM-U

reklamacji tej usterki kończyły się odesłaniem
z kwitkiem.
Czytaj dalej...

iMac 27'' Retina 5K jest obecnie jednym z niewielu
modeli w ofercie Apple wspierającym samodzielne
dokładanie RAM-u. Nie dość, że ta czynność jest
łatwiejsza niż przewijanie niemowlaka, to jeśli zdecydujemy się na nieoficjalny kanał pochodzenia
kości pamięci, to będzie dodatkowo taniej oraz
opcjonalnie będziemy mogli zdecydować się na aż
64 GB – oficjalnie wspierane są maksymalnie 32 GB.
Czytaj dalej...

APPLE ZABIERA GŁOS
W SPRAWIE #CHIPGATE

Wokół premiery najnowszych iPhone’ów znowu rozgorzała burza. Tym razem dotyczy zastosowanych procesorów od dwóch dostawców: TSMC oraz Samsunga.
Według doniesień smartfony z pierwszą jednostką
[http://imagazine.pl/2015/10/08/iphoney-6s-z-roznymiprocesorami-i-dlaczego-nie-ma-co-panikowac/] mają
dłużej trzymać na baterii. Co na to Apple?
Czytaj dalej...
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MOC I STYL – JBL CONTROL X
JBL Control X to głośniki na tyle mocne, by używać ich na zewnątrz, a równocześnie
tak stylowe, że doskonale sprawdzą się wewnątrz pomieszczeń. Uniwersalność
najwyższych lotów! I, oczywiście, doskonałe brzmienie JBL.
Od wielu lat kultowe głośniki JBL Control (poprzednik wprowadzanej obecnie serii) łączyły
w sobie doskonałość kompaktowej formy z nowoczesną funkcjonalnością. Nowy zestaw głośnikowy JBL Control X cechują te same zalety wykonania i dźwięku, wzbogacone wytrzymałą
konstrukcją, która sprawdzi się bez względu na pogodę. Unikalna technologia High Definition
Imaging (HDI) zapewnia niezwykłe obrazowanie, naturalną równowagę oraz niesamowitą subtelność dźwięku, bez względu na okoliczności. Dźwięk generowany przez głośnik niskotonowy
5,25" (133 mm) oraz wysokotonowy 1" (25 mm) CMMD® Lite charakteryzuje się taką samą mocą
i wyrazistością w każdym otoczeniu.
Potężne, uniwersalne głośniki stereo do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku zostały stworzone z myślą o najwyższej precyzji dźwięku. Ich nowoczesne wzornictwo pozwala naturalnie
wkomponować się w otoczenie bez względu na to czy umieścimy je w domu, firmie, restauracji czy ogrodzie. Wysoce odporna, dostosowana do warunków pogodowych konstrukcja oraz
kunsztowne wykonanie gwarantują komfort użytkowania. Wbudowana gwintowana wkładka
3/8"-16 oraz element zabezpieczający zapewniają bezpieczeństwo instalacji (elementy mocujące
dołączone w zestawie). Głośnik stożkowy 5,25 cala z membraną polipropylenową z domieszką
grafitu zapewnia głębokie basy, a głośnik wysokotonowy 1" (25 mm) CMMD® Lite emituje precyzyjny, wyrazisty dźwięk. Ponadto unikalna technologia High Definition Imaging (HDI) to nie-
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zwykłe obrazowanie, naturalna równowaga oraz

Specyfikacja techniczna

niesamowita subtelność brzmienia.

Rodzaj obudowy: z portem bass reflexu
Głośnik niskotonowy: 5,25-calowy głośnik stożkowy

Nowoczesne wykonanie serii Control X to zestawie-

z membraną polipropylenową z domieszką grafitu

nie najważniejszych zalet serii Control z nowinkami

Głośnik wysokotonowy: 1-calowy kopułowy głośnik

technologicznymi. Nowe głośniki są nowator-

wysokotonowy CMMD® Lite

skie i dostępne w białej lub czarnej wersji kolory-

Zalecana moc wzmacniacza: 20 – 100 W

stycznej. Ich konstrukcja jest wzmocniona dzięki

Moc (szczytowa/ciągła): 200/50 W

gumowej obwódce ochronnej z przodu i z tyłu,

Pasmo przenoszenia (-3 dB): 90 Hz – 20 kHz (bezechowe)

a pozłacane zaciski zapewniają wysoką jakość połą-

Czułość (2,83 V przy 1 m): 87 dB

czenia z odbiornikiem lub wzmacniaczem wie-

Impedancja znamionowa: 8 omów

lostrefowym. W zestawie udostępniane są także

Częstotliwości graniczne: 2300 Hz – 12 dB/oktawe

wsporniki montażowe, które można obracać,

Wejścia: pozłacane zaciski

pochylać i ustawiać pod kątem, dopasowując do

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 235mm x

potrzeb użytkownika.

165mm x 158,8mm
Masa: 2,63 kg

JBL Control X to znakomity wybór pod każdym

Dostępne wykończenia: czarny / biały

względem!

Cena detaliczna: 649 zł za sztukę
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SONY PLAYSTATION 4 PRZECENIONE
W EUROPIE DO €350/£300; RUSZYŁA
PRZESPRZEDAŻ EDYCJI SPECJALNEJ
STAR WARS

Sony poinformowało, że przecenia model Playstation 4 wyposażony
w dysk 500 GB na terenie Europy. Oznacza to, iż cena jest o €50/£50
niższa niż dotychczas i osiągnie poziom Xbox One od Microsoftu.
Czytaj dalej...

APPLE
WYPUŚCIŁO TEŻ
WATCHOS 2.0.1
– CO NOWEGO?

Oprócz nowych wersji iOS 9
oraz OS X El Capitan, Apple

również udostępniło watchOS
w wersji 2.0.1, który skupia się
przede wszystkim na poprawkach błędów.
Czytaj dalej...

HTC PREZENTUJE NOWEGO CZŁONKA LINII ONE – A9

Jak pewnie wiecie (albo i nie), nie mam problemów z kopiowaniem pomysłów konkurencji w świecie technologii. Wszyscy to robią i wszyscy tak będą robić, bo są ku temu powody. Jednak dziś HTC przeszło samych
siebie i pokazało telefon, który – no cóż – jest iPhone’em 6. A przynajmniej wygląda bardzo podobnie.
Czytaj dalej...
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ROZSZERZONE WYDANIA
HARRY’EGO POTTERA NA
WYŁĄCZNOŚĆ W IBOOK
STORE

W iBook Store od dziś dostępna jest na wyłączność poszerzona edycja wszystkich siedmiu
części Harry’ego Pottera. Specjalne wydanie

książek o nastoletnim czarodzieju zostało przygotowane wspólnie przez Apple i J.K. Rowling.

POLSKIE SERIALE OD TVN
DOSTĘPNE W 4K, ALE
U SAMSUNGA

Z treściami 4K wciąż jest kłopot. Nowe Apple TV

nie będzie ich wspierało, w Polsce jeszcze nie ma
Netflixa. Jednak nasze rodzime serwisy VOD starają
się być na bieżąco. Mamy wreszcie sporą dawkę
polskich materiałów w 4K. Jedynym problemem
jest wyłączność.
Czytaj dalej...

APPLE WATCH MOCNO
UDERZA W RYNEK
KLASYCZNYCH ZEGARKÓW

Dane za trzeci kwartał roku 2015 pokazują

znaczne spadki w sprzedaży szwajcarskich zegarów. W porównaniu do analogicznego okresu
w zeszłym roku, wyniki są o 8,5% gorsze kontynuując trend, który był widoczny już wcześniej.
Czytaj dalej...

Czytaj dalej...
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WARSAW GAMES WEEK 2015
KAMIL BRZEZIŃSKI

W ostatni weekend października, czyli od piątku (23.10) do niedzieli (25.10), na
terenie warszawskiego EXPO XXI odbyło się wyjątkowe święto graczy. Na siedmiu
tysiącach metrów kwadratowych organizatorzy Warsaw Games Week wcisnęli kilka
największych firm z branży gier komputerowych.

Wielu oczywiście zabrakło, ale Ci, którzy byli na miejscu, potwierdzają, że nie było to spotkanie dla niedzielnych graczy, ale dla ludzi, którzy grami żyją i czują się w tym świecie wyjątkowo.
Mimo że trzy dni oferowały właściwie podobny poziom atrakcji, bardzo zależało mi, żeby być nie
tylko na dniu VIP, ale też wtedy, kiedy przyjdzie tu większość fanów elektronicznej rozgrywki.
W dwóch pokaźnych salach mieliśmy więc masę ludzi i sporo stanowisk, na których można było
zmierzyć się ze swoimi słabościami i możliwościami najnowszych konsol, komputerów, jak i oczywiście samych gier.
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Dwa miejsca zasługują na szczególną uwagę.
Microsoft ze swoją marką Xbox starał się zrobić
ogromne wrażenie – wielkim, zielonym, oddzielonym widocznie od reszty stoiskiem.
Z jednej strony witało nas sześć stanowisk
z Kinectem, z drugiej wielka pikselowa świnia.
Widać, że dla firmy z Redmond promocja Minecrafta
jest bardzo ważna i można było tam spotkać wielu
najmłodszych graczy.
W samym centrum kilkusetmetrowego getta mogliśmy zagrać w najnowszą Forze Motorsport 6, zobaczyć Halo 5, czy też w kilka minut wziąć udział
w pokazie najnowszej części Mirror’s Edge Catalyst.
Dla mnie to właśnie była najsłabsza gra całego
wydarzenia. Nowy Mirror nie wnosi nic nowego do
rozgrywki, a świat w nim pokazany wydaje się pusty
i sztuczny. Daleko jej do innych gier z otwartym
światem.
Nowy Tomb Raider, który Micorosft dostaje na czasową wyłączność, również nie zachwyca niczym
nowym. Po dużej rewolucji w poprzedniej części nie
wiem dlaczego, ale też spodziewałem się fajerwerków. W zielonej strefie można było też zagrać w najnowszą FIFA 16, Quantum Break czy też Metal Gear
Solid V: Phantom Pain.
Ze stanowisk Microsoftu fajnie prezentowała się
jedynie scena z grą Just Dance – to chyba jedyny
tytuł, dla którego mój starszy syn chciałby Xboxa.
Jeśli więc ktoś spodziewał się czegoś wyjątkowego
po wielkim logo Xbox na tych targach, wychodził
niestety zawiedziony.
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Po drugiej stronie wrażeń można za to postawić
Sony. Było to widać nie tylko po ponad 1000 m2
powierzchni, ale przede wszystkim ilości odwiedzających. Żadne z około 100 (!) stanowisk do grania nie
było nigdy puste. Tutaj przydała się więc subskrypcja PlayStation Plus, żeby wejść do gry bez czekania
w długich kolejkach. Małe sztuczne boisko i stanowiska z PES 2016 robiły furorę.
Jednak nie mniejszą furorę niż znana już od roku
gra Destiny z najnowszym dodatkiem Taken King,
w którą również mogliśmy pograć na kilku specjalnych stanowiskach. Dodatkową atrakcją był
fakt, że postacie miały już bardzo dobre wyposażenie, można więc było zobaczyć, czego doświadcza gracz, który spędził już w Destiny kilkadziesiąt
godzin gry.
Ilość tytułów pokazanych przez Sony trudno policzyć na palcach dwóch rąk. To właśnie oni zdomi-
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nowali imprezę. Podczas premiery nowego Guitar Hero LIVE wystąpił zespół Afromental, a na
scenie w sobotę pojawił się najbardziej znany komentator e-sportu, czyli Izak. Sony postawiło
tak wysoko poprzeczkę organizacyjną, że ludzie z przyjemnością czekali na możliwość pogrania
w odświeżoną serię Uncharted, czy dotknięcie i zobaczenie na własne oczy wirtualnej rzeczywistości od PlayStation. Były też gry, które mnie, w przeciwieństwie do setek graczy, nie kręcą – jak
najnowsze Call of Duty Black Ops III, do której cały czas ustawiona była kolejka.

Ponieważ nie grałem dotychczas w nowe Star Wars Battlefront, wykorzystałem okazję na
Warsaw Games Week. Poza całą otoczką Star Warsów gra nie oferuje nic ciekawego. Po prostu
kolejna strzelanka sieciowa, która zabierze pewnie kilkadziesiąt godzin wielu graczom.
Na stoisku Sony nie można było jednak przejść obojętnie obok dwóch zamkniętych pomieszczeń. W jednym swój przedpremierowy pokaz miało Uncharted 4 i tu się zawiodłem. Mimo że
Sony nie pokazało ani jednego kawałka więcej niż na innych imprezach, nie można było nawet
zrobić zdjęcia. Zakochałem się za to w grze Horizon – Zero Down. To postapokaliptyczna wizja
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świata, w której walczymy z robotami w zarośniętych roślinnością miastach. Spokojnie można było
więc przyjść na Warsaw Games Week i utknąć na
kilka godzin, grając na PS4. Szczególnie że Sony
przygotowało gry nie tylko dla dorosłych, ale też dla
młodszych graczy, w tym najnowsze Ratchet & Clank
– świetną grę zręcznościową.
To jednak, do czego kolejka była największa i niewiele pomagał abonament PlayStation Plus, to oczekiwanie na demo PlayStation VR. Okulary robiły tak
wielką furorę, że kolejka stała praktycznie cały czas,
mimo że zapisy były co dwie godziny. Sam miałem
okazję zagrać w przerażający horror. Kitchen, o którym mowa, to demo, w którym związani siedzimy na
krześle w zdemolowanej kuchni. Na podłodze leży
ciało i ruszenie rękoma potrąca stojącą przed nami
kamerę, co rozpoczyna nierówną walkę z półmartwą kobietą. Więcej nie zdradzę, to po prostu trzeba
przeżyć.
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Co ciekawe na WGW było obecne też Nintendo.
Skopiowali, kropka w kropkę, swoje stanowisko
z Poznań Game Arena, na którym byli tydzień
wcześniej. Można było więc pograć w turniejach
na dużym ekranie albo wybrać jedno z kilkudziesięciu stanowisk Wii U lub 3DS. Wybór gier nie
był duży, ale tak już jest z konsolą wielkiego N.
Na mnie ogromne wrażenie zrobiły dwa tytuły:
Xenoblade Chronicles, w którym mamy ogromny
świat do eksplorowania, oraz Super Mario Maker,
w którym sami tworzymy plansze do przejścia
dla dzielnego hydraulika. Dziwiło, że materiały
na stanowiskach pochodziły z 2014 roku i sporo
gier już dostępnych na rynku w książeczce widniało jako „premiera wkrótce”. To samo tyczyło
się przenośnych konsol, a nowe Nintendo 3DS
można było poznać, tylko je dotykając. Nawet
hostessy nie miały zielonego pojęcia o produktach, przy których stały.
Poza oczywiście producentami konsol, na targach mieliśmy też przedstawicieli producentów
i dystrybutorów gier. Cenega prezentowała się
wyjątkowo pokaźnie. Przy wejściu na ich teren
witała nas strefa dla dzieci LEGO. Można było
nie tylko zagrać, ale poczytać magazyn LEGO
Friends. Najmłodsi niegrający spokojnie mogli
usiąść przy dopasowanych do swojego wzrostu
stolikach i zająć się kolorowaniem albo rysowaniem. Świetny pomysł i super realizacja. Myślę, że
na nowe LEGO Avengers będą czekać nie tylko
najmłodsi.
Mnie na chwilę wciągnęła tylko jedna gra na stanowisku Cenega – Battleborn. Dosyć oryginalna
strzelanka rysunkowa, z masą dobrego humoru.
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Sporo miejsca zajmowała gra Just Case, w trzeciej już odsłonie. Postanowiłem dać jej szanse, ale
przez 20 minut rozgrywki nie wciągnęła mnie na tyle, żebym zrozumiał jej fenomen. Fallout 4 za
to wylewał się z wyznaczonych granic Cenegi. Można było ten tytuł spotkać wszędzie, głównie za
sprawą masek, z którymi chodziło pod pachą sporo osób.
NBA 2K15 miała podczas targów sporo fanów. Kolejek wielkich nie było, ale żadne stanowisko ani przez
chwilę nie było puste. Widać granie w koszykówkę na ekranie monitora to coś, co potrafi wciągnąć.
W strefie Cenegi, jako jedynej, można było kupić gry na wszystkie konsole i PC oraz różne ciekawe
zestawy. Trochę zabrakło mi właśnie większej liczby punktów handlowych – w końcu to targi.
Ubisoft pokazało najnowszą odsłonę przygód Assassins Creed o nazwie Syndicate. To jest chyba ta
część, która przekona mnie w końcu do sięgnięcia po tę serię.
Piękny, wielki i otwarty Londyn jest świetnym miejscem dla skradającego się zabójcy. Gracze
muszą liczyć na to, że w końcu ten Assassin będzie działać płynnie i bez irytujących błędów – trzymam kciuki za Ubisoft.
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Ogromną popularnością cieszyła się seria Tom Clancy w dwóch nowych odsłonach: Rainbow Six
Siege i The Division.
Przy jednej i drugiej bez identyfikatora MEDIA trzeba było chwilę postać w kolejce.
Będąc w okolicach Ubisoftu, nie dało się przeoczyć Might & Magic Heros VII – duże stoisko na
samym środku przyciągało oko i wciągało w grę.
Ciekawy jest fakt, że na Warsaw Games Week zabrakło dużych producentów sprzętu komputerowego. Nie pojawił się ani Acer, który na PGA miał piękne i ogromne stanowisko, ani nawet Asus.
Hyperbook nie był w stanie zapełnić tej luki. Stoisko sieci sklepów Saturn można było za to bardzo łatwo przeoczyć. Jedyne co wyróżniało się, to komputery NTT.
Albo zabrakło budżetu, albo chęci, żeby pokazać się lepiej.
Warsaw Games Week to nie tylko targi, ale też turnieje, w których wiele osób mogło znaleźć coś
dla siebie. Zdecydowanie mało było cosplay, zwykle więcej osób decyduje się na przebranie za
ulubioną postać z gry czy filmu – tutaj mogliśmy spotkać pojedynczych fanów cosplaya.
Warsaw Games Week to ciekawa impreza na mapie spotkań graczy w Polsce. Osoby, które chcą
pograć, nie stojąc w długich kolejkach, powinny jednak w przyszłym roku zdecydować się na
bilet VIP (100 złotych), bo inaczej przyjazd może być dla nich jak jedzenie cukierków z papierkiem. Mnie zaskoczyła, wbrew oczekiwaniom, bardzo mała powierzchnia imprezy i liczba
wystawców. Po Poznań Game Arena miałem chyba za duże oczekiwania w stosunku do stolicy.
To na pewno nie jest i długo nie będzie centralne spotkanie wszystkich fanów gier i firm, które
w tej branży się liczą. Jest to jednak wydarzenie, na którym warto się pojawić w przyszłym roku.
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ZAGRZMI
.
W KAZDYM POMIESZCZENIU

Przenosny,
´ bezprzewodowy głosnik
´ z technologia Bluetooth i NFC
´

Czyste i mocne brzmienie basów
Aktywny przetwornik 2,5” zapewnia zachwycające
brzmienie basów. Dzięki temu, że jest skierowany
do góry, zwiększa stabilność głośnika i poszerza
scenę dźwiękową

Bogaty wybór funkcji
wbudowany odtwarzacz MP3/WMA/WAV,
czytnik kart microSD, nagrywanie muzyki
i rozmów telefonicznych, ładowanie
przez USB innych urządzeń, tryb Bedtime

Dodatkowe wzmocnienie basów
Jakość dźwięku jest jeszcze lepsza dzięki
wykorzystaniu dwóch umieszczonych
naprzeciw siebie, bocznych, membran
biernych, które znacznie powiększają
scenę dźwiękową

Optymalna konstrukcja akustyczna
Obudowa akustyczna o strukturze skorupowej
wyposażona w sztywny wewnętrzny szkielet
posiada mniej drgających elementów wewnętrznych.

Wydajne przetworniki wysokotonowe
Trwałe i lekkie przetworniki wysokotonowe 1,5”
gwarantują dobrą jakość dźwięków o wysokiej
częstotliwości zapewniając odpowiednią
dyspersję wysokich dźwięków w polu dalekim.
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

NAWILŻACZ PHILIPS HU4803 – CENA 600 PLN
Przed nami, a właściwie to już z nami, okres grzewczy, i,
co za tym idzie, przesuszone powietrze w domach. Nie
powinniśmy tego lekceważyć, bo prowadzi ono między
innymi do obniżenia odporności oraz przesuszania skóry,
która szybciej się starzeje.
Możemy oczywiście porozkładać na grzejnikach mokre
ręczniki, ale przyznacie, że to mało estetyczne. Moja propozycja to nawilżacz firmy Philips. Dzięki zastosowanej technologii NanoCloud powietrze jest oczyszczane,
a następnie, po nawilżeniu, wydmuchiwane z nawilżacza.
Po ustawieniu odpowiedniego poziomu urządzenie będzie
automatycznie monitorowało nawilżenie powietrza.

ZABIEG KERATYNOWY TAHE – CENA OKOŁO 300 PLN
Każda z nas, która co miesiąc poddaje swoje włosy intensywnemu rozjaśnianiu, z pewnością zauważyła, jak negatywnie wpływa to na ich kondycję. Oczywiście możemy
próbować ratować się różnego rodzaju szamponami
i maskami, ale niestety trudno za ich pomocą przywrócić
blask oraz zdrowy wygląd. Hiszpańska firma Tahe oferuje
zabieg keratynowy, po którym włosy staną się błyszczące
i gładkie. Zabieg jest wykonywany w gabinetach fryzjerskich i należy do tych uciążliwych, ponieważ przez trzy
doby od jego wykonania nie można umyć głowy. Efekt
przerósł moje oczekiwania. Wadą jest konieczność powtarzania zabiegu co trzy miesiące.
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KID LICKS – CENA OKOŁO 70 PLN
Jako mała dziewczynka uwielbiałam malować paznokcie lakierami pożyczonymi
od mamy. Nikt wtedy nie zastanawiał się,
jaki wpływ na zdrowie dziecka ma chemia
umieszczona na jego paznokciach.
Trochę się od tej pory zmieniło, dużo
większą wagę przywiązujemy do jedzenia i materiałów, którymi się otaczamy.
Właśnie z tych względów Audrey Amara,
mama czteroletniej córeczki, opracowała
jadalne lakiery do paznokci – Kid Licks.
W skład lakierów wchodzą wyłącznie organiczne składniki pozyskane z owoców
i warzyw. Lakiery zmywać można wodą

ALESSI PULCINA ESPRESSO MAKER – CENA
OKOŁO 300 PLN
Dla wielu osób picie kawy to prawdziwy
rytuał, co oznacza, że jej smak musi być
idealny – nie za mocny, nie za słaby, nie za
gorzki. Na rynku jest dostępnych wiele ekspresów, dzięki którym przygotowanie tego
idealnego napoju powinno być możliwe.
Wielokrotnie jednak słyszałam, że napar
z kawy, przygotowany w jak najbardziej tradycyjny sposób, nie ma sobie równych.
Włoska firma Allessi wprowadziła właśnie do
swojej oferty ekspres, którego zoptymalizowany kształt pozwala wydobyć idealny smak,
zatrzymując proces parzenia w odpowiednim miejscu.
Alessi od 1921 roku zajmuje się obróbką miedzi i robi to znakomicie – design tego produktu również zachwyca.

z mydłem oraz śliną.
Lakiery obecnie są dostępne w trzech smakach, ale to podobno dopiero początek.
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XICORR F125P AKROPOLIS – CENA
1799 PLN
Jeśli inteligentne zegarki was nie ekscytują,
to warto zwrócić uwagę na zegarek z rodzimej manufaktury Xicorr F125p Akropolis. Jego
stylistykę zainspirował samochód Fiat 125p
i jego rajdowe wersje. Fiatem 125p Andrzej
Jaroszewicz brał udział w Rajdzie Akropolis
i zajął 11. miejscu w „generalce” i 1. swojej klasie. Aby to upamiętnić, powstała cywilna
wersja tego samochodu zwana Akropolis, z silnikiem 1800. W konstrukcji zegarka znajdziecie
charakterystyczne elementy tego samochodu,
takie jak: grill, ramki reflektorów czy wskaźnik
paliwa. Zegarek napędza mechanizm Seagull
TY1906, czyli manualny chronograf ze wskaźnikiem rezerwy chodu do 40 godzin. W sprzedaży zostały już tylko ostatnie sztuki.

KISS THE BEAST, ALEBROWAR & BIRBANT
– CENA OKOŁO 10 PLN
Polskie browary rzemieślnicze radzą sobie coraz
lepiej i zaczynają nawet wspólnie warzyć piwa. Kiss
the Beast to współpraca dwóch świetnych browarów: AleBrowar i Birbant. To piwo to prawdziwy
pocałunek chmielowej bestii. Kiss the Beast to
gatunek Double IPA, o poziomie nachmielenia IBU:
200 (bardzo, bardzo dużo). Piwo ma dość charakterystyczne belgijskie akcenty, ale jest w nim także
dużo akcentów cytrusowych. Nad tym wszystkim
jednak góruje chmielowa goryczka, która powali
nawet największego twardziela. Piwo powinniśmy
pić dobrze schłodzone, gdyż ogrzane smakuje
zdecydowanie gorzej.
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NIKE MAG 2015 – CENA JESZCZE
NIEZNANA
W kultowym „Powrocie do przyszłości”
Marty McFly przyleciał do naszych czasów 21 października. Przy tej okazji kusi,
by sprawdzić, które z gadżetów przedstawionych w filmie doczekały się realizacji.
Na pewno pamiętacie samosznurujące
się buty Nike. Firma planuje w tym roku
reedycję modelu Air Mag, który pojawił
się już w 2011 roku i rozszedł się (w astronomicznych cenach!) na aukcjach Ebay.
Buty z 2011 roku, choć wyglądały jak wersja filmowa, niestety nie potrafiły się same
sznurować. Nike zapowiada, że w tym roku
buty mają być zdecydowanie bliższe filmowemu odpowiednikowi. Mam nadzieję,
że będą też powszechniej dostępne.
Śledźcie profil

PEPSI PERFECT
– CENA 20,15 USD
Gdy 21 października 2015 roku Marty
McFly wysiadł z wehikułu czasu, postanowił napić się Pepsi. Zamiast znanej
wszystkim butelki napoju, dostał Pepsi
Perfect w dość dziwnym opakowaniu.
Pepsi nie mogło tego nie wykorzystać. 21 października w internetowej
sprzedaży pojawiła się limitowana
edycja napoju Pepsi Perfect – wyglądającego identycznie jak na filmie.
Niestety, dostać ją było ekstremalnie
trudno. Wyprodukowano bowiem
tylko 6,5 tys. butelek kosztujących…
20,15 dolarów każda. Co ciekawe, w filmie jedna butelka kosztowała 50 dolarów! Jeśli nie udało się wam jej nabyć
w dniu premiery, musicie jej szukać na
aukcjach, ceny jednak będą pewnie
wielokrotnie wyższe.

Pierwszy na świecie
potrójny interfejs DAS/NAS/iSCSI SAN
z ThunderboltTM 2 dla standardu 4K

4K
TVS-871T

TVS-871T-i7-16G

TVS-871T-i5-16G

TX-800P

TX-500P

Rozszerzalny do 448 TB

Dostępny w:
Copyright © 2015 QNAP Systems, Inc. All rights reserved.

agito.pl

www.qnap.com/i/au
Nr 1 w Polsce!

/ FELIETONY / Król Timothy I

38

KRÓL TIMOTHY I
MICHAŁ ZIELIŃSKI

9 września, parę minut po dziewiątej rano. Na scenę Bill Graham Civic Auditorium wkroczył Tim
Cook. Prawie 7000 osób na sali klaskało i wiwatowało, a CEO Apple musiał przebić się przez
nich ze swoim klasycznym „Good morning”. Ponad dwie godziny później zszedł z tej sceny,
a w tle rozlegały się okrzyki radości. Ot, rutyna.

Z

Zobaczyliśmy w zasadzie to, czego się spodziewaliśmy. Apple Watch dostał nowe kolory
i nowe paski, a także kolejną edycję specjalną. iPhone 6 został odświeżony do wersji S,
a jego ekran rozpoznaje siłę nacisku. iPad dostał większego, prawie 13-calowego brata.
Ach, jeszcze One Republic ładnie nam zaśpiewało. Ale coś takiego nie wywołuje takiej
reakcji, jaką otrzymał Tim Cook. Ba, praktycznie każdy producent pokazuje tyle samo
albo nawet więcej nowości podczas prezentacji. Tymczasem jedynie u Apple widownia
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szaleje, jakby była na koncercie ulubionego zespołu. Tylko po konferencji Apple internet staje się monotematyczny. Co jest takiego specjalnego w tych wydarzeniach?
Przecież to logiczne: Apple jest traktowane jako religia. Fani marki są bardziej zatwardziali niż fani innych firm, są bardziej lojalni, a także znacznie bardziej ostentacyjnie
obnoszą się z tym, jak daleko są w stanie pójść za głosem Apple. Widzieliście kiedyś
kolejki przed sklepem Samsunga, które ustawiają się na dni przed rozpoczęciem sprzedaży telefonu?
To wytłumaczenie jest świetne, o ile zapomnimy o jednej rzeczy: Apple nie zaprasza na
swoje prezentacje tylko wiernych fanbojów firmy. Zaprasza dziennikarzy technologicznych, blogerów, osoby zainteresowane tym rynkiem, a nie jedynie jego „nadgryzioną”
częścią. W Bill Graham Auditorium wszyscy krzyczeli, nie tylko fani.
Czy tego chcemy, czy nie, to, co Apple pokazało 9 września, jest przyszłością. Ta firma
od lat wytycza trendy na rynku i nic dziwnego, że dziennikarze technologiczni tak
entuzjastycznie podchodzą do tego, co Cook pokazuje. Może ostatnimi czasy te oznaki
przewodnictwa nie są tak oczywiste, jak kiedyś, ale wciąż można je dostrzec.
Weźmy jako przykład iPhone’a 5S – prawdopodobnie najnudniejszy telefon pokazany
przez Apple. Nowości można wyliczyć na palcach jednej, okaleczonej ręki: czytnik linii
papilarnych, 64-bitowy procesor i złoty kolor. W 2013 roku żaden flagowy smartfon
dostępny na rynku nie oferował którejkolwiek z tych cech. Dzisiaj przeglądam nowości
od Samsunga, Sony, HTC czy LG. Każde z urządzeń tych firm jest dostępne w kolorze
złotym, pojawiły się 64-bitowe procesory oraz czytniki linii papilarnych.
Albo spójrzmy na Apple Watch i jego konkurentów. To po jego premierze zaczęliśmy
oglądać smartzegarki, które są dostępne w dwóch rozmiarach. To po jego premierze pojawiły się pytania, czy faktycznie ekran dotykowy jest najlepszym sposobem na
nawigację po takim nosidle. To po jego premierze producenci pokazywali urządzenia,
w których zachwalali możliwość wymiany paska.
Podobne przykłady można było zauważyć już w przeszłości, ale wtedy na znacznie
większą skalę. Tablety, które stały się popularne i w zasadzie wszechobecne po premierze iPada. Smartfony, które przed iPhone’em były gadżetem dla maniaków. To wszystko
istniało, nim Apple zaczęło się interesować danym tematem. Były tablety, były smart-
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fony, były nawet złote telefony i takie z czytnikami linii papilarnych. Jak to więc jest, że
dopiero po „interwencji” Apple mamy do czynienia z przyjęciem danego pomysłu?
Składają się na to dwa elementy. Pierwszym jest to, jak działa Apple. Drugi może
być trudny do zauważenia w Polsce, ale w wielu częściach światach „iPhone” stał się
synonimem telefonu, a świecące jabłka MacBooków rozświetlają kawiarnie i sale na
uczelniach.
O tym drugim czynniku pisze Vlad Savov na łamach portalu The Verge.
Głównym tematem jego rozważań jest fakt, że praktycznie każdy recenzent nowego
iPhone’a traktuje ten telefon znacznie łagodniej niż produkty konkurencji. To może
brzmieć dziwnie, ale jeśli przypatrzymy się temu, kto kupuje te telefony, to zdziwienie znika. iPhone’y trafiają głównie do osób, które, cóż, chcą iPhone’a. Tych telefonów nie wybiera się dlatego, że mają najlepsze wyświetlacze na świecie (nie mają),
bo mają najlepsze aparaty na świecie (nie mają), bo mają najmocniejsze podzespoły
na świecie (nie mają), czy dla najdłuższego czasu pracy na baterii (oj, tutaj wybitnie
iPhone nie ma nic do powiedzenia). iPhone jest kategorią dla samego siebie, kategorią, w której nie ma żadnej konkurencji. Nie znajdziemy innego telefonu, który będzie
działał pod kontrolą iOS i będzie miał dostęp do aplikacji z App Store, iMessage czy
FaceTime.
Przechadzając się ulicami dowolnego dużego miasta USA czy Europy, trudno znaleźć
równie popularny telefon co iPhone. Zwiedzając dowolny obiekt zabytkowy na świecie, dostrzegamy iPhone’y. Pisząc te słowa w warszawskim tramwaju, na prawo ode
mnie widzę kogoś grającego na swoim iPhonie. Za mną inny na iPhonie ogląda zdjęcia.
iPhone jest w mojej kieszeni, iPhone jest w kieszeniach moich znajomych, moich rodziców. iPhone jest wszędzie i w wielu miejscach iPhone stał się synonimem telefonu.
Skoro tyle osób wybiera iPhone’a to bardzo szybko przyzwyczaja się do tego, co jest
w tym telefonie. Touch ID jest absurdalnie wygodny. Metalowa obudowa wysokiej
jakości sprawia, że iPhone trochę przypomina biżuterię. Oznacza to, że jeśli jakakolwiek
firma chce przyciągnąć klientów, którzy dotychczas wybierali iPhone’a, ich sprzęt musi
oferować przynajmniej wszystko to, co znajdziemy w urządzeniu Apple.
Wróćmy do pierwszego punktu, czyli sposobu w jaki działa Apple. Zastanawialiście się
kiedyś, dlaczego tak wiele technologii nie staje się popularnymi, dopóki nie trafią do

40

/ FELIETONY / Król Timothy I

urządzeń z Cupertino? Przecież na 1 Infinite Loop pracują tacy sami ludzie, co w innych
firmach technologicznych.
Odpowiedzi na to pytanie udzielił Simon Sinek podczas swojego wystąpienia

na TEDx już w 2009 roku. Apple jako jedyna firma technologiczna nie tworzy produktów tylko po to, by tworzyć produkty. Apple tworzy je dla wyższego celu, a jest
to walka z ustalonymi standardami, stawianie sobie nowych wyzwań i umożliwianie
innym tworzenie fantastycznych rzeczy.
Niedawno oglądałem prezentację Google, w której widzieliśmy nowe flagowe telefony
z serii Nexus, tablety i przystawki do telewizora. Za każdym razem nacisk był położony na produkt i wszystko zdawało się brzmieć: „Hej, patrzcie, co zrobiliśmy, może się
Wam to jakoś przyda”. W Apple przesłanie brzmi „Widzimy, że jest zapotrzebowanie na
taką funkcję, przygotowaliśmy więc rozwiązanie”. Ta różnica w komunikacji sprawia, że
nawet osoby niespecjalnie zainteresowane produktami Apple są gotowe je docenić,
ponieważ mają z czym się identyfikować.
Dlatego po zejściu Tima Cooka ze sceny, widownia szalała z ekscytacji. Dlatego, gdy
Apple wypuszcza nowe produkty, cały internet zdaje się mówić tylko o tym. Tim
w tym momencie decyduje o tym, jak wygląda rynek technologii. Oczywiście, w ostatnich latach można zauważyć trochę aktywniejsze działania Microsoftu, Samsunga czy
Google, ale mimo to głównym rozdającym karty ciągle pozostaje Apple. Czy to się kiedyś zmieni? Chciałbym, ale realistycznie patrząc – raczej nie. Pozycja Apple jest na tyle
silna, że w zasadzie bardzo trudno jej zagrozić. iPhone zdobywa coraz więcej rynku
z kwartału na kwartał, komputery mają wielokrotnie wyższy przyrost niż konkurencja.
Kiedy Steve Jobs wracał do Apple, ówczesny CEO firmy powiedział: „Apple jest jak statek z dziurą w podłodze, przez którą przecieka woda, a moim zadaniem jest kierować
go w odpowiednim kierunku”. Wiele osób martwiło się, że podobna sytuacja stanie się
teraz, szczególnie że podobnie jak po pierwszym odejściu Steve’a firma zaczęła produkować przeróżne sprzęty w wielu konfiguracjach, czyli to, co zaczyna robić teraz.
Różnica jednak jest taka, że dzisiaj Apple nie jest statkiem z dziurą. Jest wielką kulą, której nikt nie zatrzyma, która narzuca innym swoje pomysły, a na której szczycie zasiada
Tim Cook. Król Timothy I.

mikeyziel
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NIE GADAJ JAK JOBS
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Czwarta rocznica śmierci Steve Jobsa i znowu te same teksty, pisane przez mądre głowy, których
ego sięga kosmosu. Ponoć to też skutek, cytuję: „Inspirowania się wielkim geniuszem Jobsa”.
Geniuszem niewątpliwym, ale do prawdy, dość mam czytania i słuchania czczego gadania o tym, że
aby odnieść sukces, należy stać się Jobsem. Złote myśli nas uwsteczniają, a nie oświecają. Dlaczego?

N

Innowację pilnie zatrudnię

Na tegorocznej konferencji Golden Marketing wielokrotnie wspominano o obawach
przed wyuczoną innowacyjnością, której jednocześnie wszyscy tak bardzo, pragniemy.
Na czym polega paradoks? Na tym, że gdy agencja już zaproponuje firmom innowacje,
one i tak pozostają przy tym, co już było, co jest sprawdzone. Każdy liczy pieniądze, to
fakt, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że innowacja kosztuje. Inaczej prowadzi donikąd
i innowacją żadną nie jest.
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Nadal jednak wielu woli kopiować styl reklam pierwszych iPodów (doprawdy,
czarne kontury na jednolitym, kolorowym tle mieli już księża, banki czy markety).
Problem polega na tym, że kopiowanie nie gwarantuje sukcesu. Ba, w dziewięćdziesięciu procentach gwarantuje porażkę. Austin Kleon, amerykański pisarz
(publikuje m.in. w „New York Timesie”) i autor bestsellerowej książki, zatytułowanej Steal Like An Artist, którą Wam gorąco polecam, mawia: „Kreatywność to narzędzie. Nie ma nic oryginalnego. Wszystko, co innowacyjne, jest powtórzeniem
czegoś, co już było, ale na swój własny sposób”. Co nam mówi ta myśl?
Mając na uwadze trendy, czyli to, co teraz – nie kiedyś – jest popularne i pamiętając jednocześnie o kulturze epok minionych, szukamy. Szukamy tego, co użyteczne, przydatne lub chwytliwe. Po prostu dobre dla klientów, próbując tworzyć
coś nowego, swojego. Nie jest łatwo stworzyć globalną innowację i nie ma co
robić to na siłę. Tak jak w designie „mniej znaczy więcej”, tak i tutaj warto rozejrzeć się po lokalnym poletku, zanim zaczniemy cytować wielkich mędrców historii i ukrywać iw ich słowach naszą nieudolność.

Internety i autorytety
Argumentum ad personam stało się wytrychem marketingowców i PR-owców,
o gwiazdach i gwiazdeczkach nie wspominając. Co mają wspólnego Jobs,
Snoop Dogg, Konfucjusz i Goethe? Od października dumnie widnieją na blogu
Krzysztofa Ibisza, który zamieścił ich najpopularniejsze myśli, aby wśród nich
przemycić siebie. Ibisz, po lawinie cytatów ze światowych autorytetów, poucza
cytatem z siebie samego: „Bóg sprzyja przygotowanym”. Bum.
Mam wrażenie, że chyba każdy mówca motywacyjny powtarza ciągle te same
myśli. Darzę ogromnym szacunkiem tych spośród nich, którzy potrafią powiedzieć coś na bazie swoich, a nie czyichś doświadczeń. Sprzedać swoją, a nie czyjąś historię. Takich nie ma wielu. Większość próbuje traktować biografię wielkich
tego świata jak coś w rodzaju plasteliny. Dodajemy ją do naszego kotła, ugniatamy, naginamy fakty i gotowe – motywacyjna przemowa jak złoto. Aż się łza
w oku kręci… Z zażenowania.
Nie chodzi mi o to, aby w ogóle nie czerpać z historii Jobsa, Busha czy panteonu
świętych. Nie. Chodzi o to, aby się nimi inspirować – czyli rzeźbić swoją kreatywność, czerpiąc z ich doświadczenia. 100% skuteczniejsze będzie użycie wymy-

44

/ FELIETONY / Nie gadaj jak Jobs

ślonego przez siebie i skierowanego do konkretnego audytorium hasła, które
ma zapowiadać kulminację wystąpienia w miejsce sławnego „One more thnig”.
Oczywiście, są środowiska, w których przywołanie słów Jobsa sprawdzi się świetnie, ale zanim go użyjemy – pomyślmy.
Gdyby Steve Jobs tylko gadał, cytował na wiecach swoich idoli, przytaczał prawidła buddyzmu, który tak kochał, Apple by nie powstało. A jednocześnie widzimy
wpływy tych jego idoli i idei w jego życiu. Tak, widzimy je, ponieważ zarówno
Jezus, św. Augustyn, jak i św. Tomasz, Jobs czy Kiyosaki, zanim zaczęli światu głosić mądrości, sami doświadczyli ich na własnej skórze.

Przestań gadać!
Każdy kojarzy charakterystyczny gong, który słyszymy po uruchomieniu
naszych Maców. Wiecie, skąd on pochodzi? To nawiązanie do religii Wschodu,
mające uwydatniać potęgę, zapowiadać, że z chwilą wciśnięcia przycisku,
budzimy do życia coś niezwykłego, wielkiego, potężnego. Jobs wykorzystał
zdobytą wiedzę w konkretnym celu, ale nie ogłaszał wcześniej, w jakim celu i po
co. Po prostu to zrobił.
Dlaczego przywołuję ten przykład? Tak się bowiem składa, że niemal wszystkie,
prawdziwe innowacje, których ten świat doświadczył, są ukryte i ciche. Innowator
nie zapowiada swojej innowacji. On ją czyni. Dopiero potem może się na nią
powołać. Oryginalność zawsze poprzedza tajemnica. Tajemnicy zaś nie ma i nie
będzie, jeśli weźmiemy z kogoś 100% i podpiszemy swoim nazwiskiem. Za proste?
Nie. To my uwielbiamy sobie komplikować.
Zanim więc zaczniemy, drodzy Czytelnicy, biadolić na Cooka, przywoływać „Think
different” czy mówić o rzucaniu studiów i zakładaniu drugiego Apple, usiądźmy,
ruszmy głową, pomyślmy, spiszmy, co się w nas kłębi. W ciszy. Zróbmy chociaż
jedną z tych rzeczy, o których mówimy innym, tylko tak, abyśmy wiedzieli, po co
ją robimy. Szukając innowacji, stawiając pytania, kwestionując, popełniając błędy,
narażając się na porażkę. Często błądząc. To dopiero będzie coś!
Krzysztof Sebastian Kołacz – tester oprogramowania w Miquido Polska, grafik,
pasjonat Apple, perfekcjonista.

kolaczkrzysztof
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INTEGRALNA CISZA
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Nadgryzione nosidło jest na moim nadgarstku już od ponad dziewięćdziesięciu dni. Jak
wielu, nie miałem zamiaru go kupować. Jak wielu kupiłem, choć nie wiedziałem, czy znajdę
dla niego zastosowanie. Znalazłem i nie jest to tarcza z myszką Mickey ani wymyślne
aplikacje. Jest to codzienność. Brzmi górnolotnie? Być może, dlatego porozmawiajmy
o trzech aspektach: aktywności, pracy i bezcennej — ciszy.

Z

Aktywne nosidło
Zdecydowałem się na model sport, 42 mm, z białym, fluoroelastomerowym, paskiem. Nie

chciałem stali, ponieważ to moje pierwsze nosidło i doskonale zdaję sobie sprawę z tego,
że gdy Apple pokaże drugą generację Apple Watcha, będzie on mój. Wówczas z pewnością
wybiorę stal sygnowaną marką Hermès.
Sportowe nosidło, co naturalne, było promowane przez pokazywanie tych funkcjonalności smartzegarków z Cupertino, które są związane ze sportem. Po ponad trzech miesiącach
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muszę przyznać, że dla mnie – amatora, któremu nie jest łatwo zmotywować się
do regularnego uprawiania ćwiczeń – Apple Watch jest całkowicie niezrozumiały.
Niezrozumiały, ponieważ żadne inne urządzenie nie było w stanie zmotywować
mnie do tego, by zacząć regularnie biegać, jeździć na rowerze i chodzić na siłownię. Niepozornemu nosidłu to się udało. Chore? Być może, ale nie mam zamiaru
mówić o tym inaczej.
Słyszę wiele kontrargumentów, np. „Przecież można biegać z telefonem! Można
mierzyć sen telefonem. Można mierzyć puls – także, telefonem!”. Można. Tylko że
wtedy muszę po ów telefon sięgać. Apple Watch jest na moim nadgarstku praktycznie dwadzieścia dwie godziny na dobę, także podczas snu, a odkąd go noszę,
oduczyłem się gestu pokolenia mediów społecznościowych: nieustannego sięgania po iPhone’a. Wygląda to tak, że kiedy biorę wieczorny prysznic, Apple Watch
trafia na stację ładującą, mając przy tym jakieś 20-25% baterii. Gdy skończę, jest
ona już pełna i tak do późnych godzin wieczornych dnia następnego, nadgryzione
nosidło jest niezdejmowane. Tak, to też brzmi dość dziwnie, ale niech tak będzie.
Apple Watch przy aktywności fizycznej robi po prostu to, co ma robić. Podobnie
podczas pomiaru snu. Włączam wówczas w nim tryb samolotowy, a aplikacja
Slepp++ (jej recenzję znajdziecie w październikowym wydaniu iMagazine) działa
w tle. Wykres mojego snu był dla mnie ogromnym szokiem, gdy zobaczyłem
na nim dane zgromadzone w ciągu trzech tygodni. Korzyści? Przestałem stosować drzemkę, ponieważ na wykresach wyraźnie widać, że około 10% całego snu
tracę na wybijanie się z niego, aby dać sobie owe „10 minut” i kolejne, i kolejne,
i znowu… Bez sensu. Zatem owszem, z aplikacji zdrowotnych da się także korzystać w Polsce.
Przy tym wszystkim Apple Watch nie krzyczy. Nie brzdęka co chwila, jeśli mu na to
nie pozwolimy i nade wszystko nie zmusza tym brzdękaniem do sięgania po iPhone’a. Jest to nieocenione, ale o tym później. W pracy natomiast daje nam jakieś
30–45 minut więcej na skupienie uwagi na konkretnym zadaniu.

Pracowite nosidło
Drugim obszarem, w którym Apple Watch codziennie mi pomaga, jest szeroko
rozumiana praca. Mam tutaj na myśli obowiązki zawodowe oraz te, które wyni-
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kają z zarządzania czasem, jak na przykład robienie zakupów, odebranie prania czy
wszelakie przypomnienia dnia codziennego.
Po zakupie nosidła od Apple nie zainstalowałem żadnej dodatkowej aplikacji. Nie
założyłem konta w żadnej nowej usłudze. Korzystałem z Evernote i systemowych
Przypomnień. Jedno i drugie w dniu zakupu wspierało już watchOS. Listy zakupów,
sporządzone w Evernote jako notatki z listą checkboksów, sprawdzają się genialnie.
Przypomnienia są niezauważalne – dają po prostu o sobie znać, gdy o nie prosiłem.
Mam włączone powiadomienia tylko dla wybranych skrzynek pocztowych i aplikacji.
Na spotkaniach jest mi wygodniej spojrzeć przez ułamek sekundy na adresata i pierwsze zdania nowego maila. Grzeczniej i szybciej wydaje mi się odrzucać połączenia,
a już na pewno niewyjmowanie z torby telefonu i kładzenie go na stoliku jest bardziej
kulturalne. A chodzi o to, by czasem coś nie umknęło. Zacząłem zwracać uwagę na tę
dziwną tendencję dopiero odkąd mam Watcha. Daleki jestem od mówienia, że dzięki
niemu sprzed co mądrzejszych knajpek znikną tabliczki „Nie mamy WiFi. Tutaj ludzie
ze sobą rozmawiają”, ale uważam, że jest to na pewno ten kierunek.
Już od lat na wiele z otrzymywanych wiadomości odpisujemy krótko. Czasami
wysyłając emoji, czasami lakoniczne „OK” albo po prostu „Tak”, „Nie”. Wynika to
z wielu, skomplikowanych procesów i przemian społecznych, o których można by
napisać całe tomiszcza. Odpuszczę sobie takie pisanie. Zdefiniowanie tego typu
kluczowych i powtarzających się odpowiedzi pozwala następnie zareagować na
wiadomość w ciągu około pięciu sekund. Z nadgarstka. Krótko i konkretnie. Nie
jestem dziś fanem wylewności w korespondencji sieciowej — wolę zadzwonić, dla
mnie jest to więc absolutnie świetna możliwość. Jako że częściej dzwonię, niż piszę,
nie będę też poruszał negatywnego aspektu lakoniczności, ponieważ ani ja, ani
moi bliscy go nie odczuwamy.
W aspekcie związanym z pracą Apple Watch dokonał u mnie jeszcze jednej rewolucji. Zamilkłem.

Silencium sacrum
Właściwie to zamilkły na zawsze moje urządzenia. iPhone, iPad i samo nosidło
z Cupertino mają całkowicie wyciszone sygnały dźwiękowe. Wszystkiemu winne
są haptyczne dotyki, których Apple Watch używa dla powiadomień i alertów. To
nic innego jak lekkie stuknięcia, skierowane w nasz nadgarstek, generowane przez
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mechanizm haptyczny wewnątrz urządzenia. Nie należy mylić tego z klasyczną
wibracją znaną z iPhone’a. Haptyki są na tyle przyjemne, naturalne i niedenerwujące jak to, gdy ktoś delikatnie trąca nas palcem po ramieniu, by zwrócić naszą
uwagę. Ich główną zaletą jest to, że nie są „krzykliwe”, a jednocześnie nie da się ich
przeoczyć. Telefon możesz wyciszyć i zostawić włączone wibracje, ale gdy włożysz
go do torby, są one bezużyteczne. W przypadku haptycznych uderzeń jest inaczej.
Zakochałem się w tym sposobie sygnalizowania czegokolwiek przez nosidło
z Cupertino tak, że już w drugim tygodniu jego użytkowania wyciszyłem sygnał
dźwiękowy na nim. Po miesiącu dzwonki na iPhonie zaczęły mi przeszkadzać. Stały
się denerwujące, nienaturalne, złe. To te same dzwonki, które jeszcze w czerwcu
starannie przygotowywałem w Garage Band, na których punkcie świat oszalał dawno temu, gdy pojawiła się polifonia, a następnie upowszechnił się format
.mp3 czy .aac. Dziś – całkowicie zbędne. Dlaczego?
Ponieważ rozpraszają moją uwagę, burzą ciszę, w której można pracować, tworzyć,
odpoczywać. Są krzykaczami komunikującymi zbędne treści. Inna sprawa, że spora
część ludzi znienawidziła powiadomienia, ponieważ nie chciało im się sięgnąć do
ich preferencji i wyłączyć sygnały dźwiękowe. Natomiast zdecydowanie wszyscy na
tym świecie daliby się pokroić za ciszę. Dzisiaj jest ona już prawie bezcenna. Można
wykupić sobie tydzień na odległej wyspie, gdzie nie ma zasięgu żadnej z sieci,
za kilkadziesiąt tysięcy dolarów (dziennie), ponieważ niewielu potrafi zrezygnować z bycia online. Mówi się wręcz o globalnym problemie nieustającego (nawet
w nocy) szumu informacyjnego.
Watch jest nazywany dodatkiem do iPhone’a. I nawet jeśli taka byłaby jego jedyna
funkcja, to powiem Wam z ręką na sercu, że to bardzo dużo. Żaden gadżet, produkt
elektroniki użytkowej, nie zmienił u mnie w tak krótkim czasie tylu wieloletnich
nawyków. Cook i Ive nie chcieli zrobić nosidła, które byłoby minitelefonem. I nie
zrobili. Każda, nowa forma interakcji z użytkownikiem została przeanalizowana do
cna. Stwierdzenie, że Apple Watch jest najbardziej osobistym urządzeniem, jakie
powstało na tym świecie, dla mnie – ma rację bytu.
Krzysztof Sebastian Kołacz – tester oprogramowania w Miquido Polska, grafik,
pasjonat Apple, perfekcjonista.

kolaczkrzysztof
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Internet w kieszeni

z prędkością
Mobilny hotspot LTE
M7350

Dwuzakresowe
Wi-Fi

Pojemna bateria
2550mAh

Mobilny
hotspot

Funkcjonalny
wyświetlacz

Udostępnianie kart
micro SD po Wi-Fi

Wreszcie jest. Superszybki Internet 4G LTE na każdym Twoim urządzeniu. W pracy, w podróży i na wakacjach. Mobilny hotspot
LTE TP-LINK pozwoli dzielić się Internetem z prędkością 4G ze współpracownikami, przyjaciółmi i rodziną. We wszystkich miejscach w zasięgu sieci LTE Twojego operatora, zapewniając kilkugodzinną pracę bez potrzeby zasilania urządzenia. A jeśli zainstalujesz w nim kartę micro SD, Twój mobilny hotspot będzie pełnił funkcję serwera plików, umożliwiając dostęp do pamięci po
Wi-Fi. Natomiast wyświetlacz poinformuje Cię o stanie baterii, limitach transferów danych przydzielonych przez operatora i sile
sygnału sieci 3G/4G. Byś był zawsze w dobrym zasięgu.

Czytaj
w w w.co n n ec tedm ag az i n e. p l
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DO GARÓW,
K BIETO!
KINGA OCHENDOWSKA

W tym miesiącu rubryka #lifehacker dryfuje z konieczności w kierunku felietonu. Zamierzam
bowiem zdradzić Wam tajemnice, o których nie mieliście pojęcia. Jednak na wstępie lojalnie
uprzedzam – możliwe, że wcale nie chcecie o tym czytać. Zwłaszcza, jeśli reprezentujecie
rodzaj męski.

W

Wiecie, co najbardziej wkurza mnie w konwersacjach internetowych? Ptaszki.
Nie znoszę ptaszków. Dlaczego? Już tłumaczę. Jeśli śledzicie mnie w mediach
społecznościowych, to wiecie, że nie zadaję wielu pytań. Dlaczego ich nie
zadaję? O tym za chwilę. Na razie skupmy się na ptaszkach. Od czasu do czasu
zdarza mi się wyrazić jakąś opinię, na przykład: „Ależ ten Tweetbot ssie baterię”.
I wiecie, co się wtedy dzieje? Męska część populacji, po kolei, informuje mnie
uprzejmie, że pewnie: „Nie postawiłaś ptaszka”. Pierdyliard uprzejmych pod-

powiedzi. Jedna za druga. „Ptaszek!”. „Postaw ptaszka!”. To ja się pytam, z całą
uprzejmością na jaką mnie stać, skąd Wam przychodzi do głowy, że nie wiem,
jak i gdzie stawiać ptaszki?! Bo jestem kobietą i moje zdolności mieszczą się na
czubku małego palca lewej ręki? Bo kobiety, w technologicznym rozumieniu, to
mogą sobie bloga o gotowaniu prowadzić? Albo o dzieciach? Albo o ciuchach

i mejkapie? I ewentualnie ptaszka postawić, zgodnie z radami i wskazówkami
zdecydowanie lepiej uposażonej pod tym względem jednostki męskiej? (Tak,
dobrze ci się kojarzy. Tak, dokładnie to chciałam powiedzieć.)
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To słuchaj uważnie, bo nie będę
powtarzać. Kiedy ja naprawiałam
Maki, w czasach przed iPhone’ami
i najazdem troglodytów na społeczność makową (czytaj: dawno, dawno
temu), ty zapewne jeszcze biegałeś
w pieluchomajtach, dyndających na
wysokości kolan. Wiesz dlaczego to
robiłam, specjalisto od komputerów
i programów wszelakich? Bo to były
czasy, kiedy sprzęt stanowił wyzwanie. Prawdziwe wyzwanie. Psuł się.
Programy nie działały. Trzeba było
znać na pamięć specyfikację wszystkich napędów i wiedzieć, który
wystartuje z ALT-em i który zainstaluje system. I jaka matryca znajduje
się w twoim modelu, żeby można
było kupić zastępnik, rozebrać komputer na części pierwsze, dostać się
do matrycy, rozebrać matrycę i wymienić w niej cienką jak włos świetlówkę.
OSTROŻNIE. Właśnie po to. To, że wyczytasz teraz na zachodnich stronach całą
specyfikację najnowszego sprzętu i nauczysz się jej na pamięć, żeby przyszpanować przed innymi samcami w internecie, ćwiczy wyłącznie twoją pamięć.
Mnie, dla odmiany, było to kiedyś POTRZEBNE. Teraz już nie jest, bo komputery
nie stanowią wyzwania. Po prostu działają. Mogę (z premedytacją, nie z głupoty) mówić, że mam srebrny komputer, szary telefon i przestać się podniecać
faktem, że mam dwa dodatkowe piksele i jeden RAM. (Wyjaśniam ci, samcze, że
to ironia i sarkazm, więc nie recytuj mi specyfikacji najnowszego iPhone’a, bo
wyjdziesz na głupka). Ale to nie oznacza, że nagle obumarły moje dwie (ostatnie) szare komórki i przestałam wiedzieć, gdzie postawić ptaszka. W programie
prostszym niż konstrukcja cepa. W oczywistym miejscu. Sugerując to, obrażasz
mnie. I moją inteligencję. I pamięć wszystkiego, co zdarzyło mi się w życiu robić.
I wiesz jaka jest różnica między twoim poziomem specjalizacji a moim poziomem specjalizacji? Taka, że jeśli tobie popsuje się komputer lub telefon, to
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pobiegniesz z płaczem do serwisu. Ja w tym czasie pójdę do kuchni i wyciągnę śrubokręty. I kiedy ty będziesz bulił za wymianę baterii w iPhonie, ja kupię
zastępnik na eBayu i zrobię to sama, zerkając przy okazji na ulubiony serial
w telewizji. Proszę Cię więc: pomyśl, zanim coś powiesz.
Wróćmy do tego zadawania pytań. Wiesz, dlaczego ich nie zadaję? Ponieważ
dorastałam razem z internetem, wiem do czego służy Google. SERIO! Uważam,
że zanim zmarnuję czyjś cenny czas, oczekując odpowiedzi na pytanie, powinnam sprawdzić, czy nie jest ona przypadkiem łatwo dostępna. I jest, w 99
procentach przypadków. Nie rozumiem stwierdzeń: „Ciekawy jestem, jak to
działa?”. Jeśli jesteś ciekawy, zapytaj Google. Jeśli nie pytasz, to znaczy, że nie
jesteś ciekawy i twoje stwierdzenie jest czysto towarzyskie. Bo jakie jest inne
wytłumaczenie dla ignorowania całej potęgi internetu? Do czego go używasz?
Do nawalania na Snapchacie?! Chcesz zostać gwiazdą internetów? To zostań
gwiazdą, a nie idiotą! Cała ta wiedza, dostępna na styku klawiatury i monitora, i co? Lenistwo? Czy naprawdę musimy delegować ludzi z internetu, żeby
odszukali dla nas potrzebne informacje? To nie ma żadnego sensu. Po pierwsze,
wyszukanie ich samemu jest pierdyliard razy szybsze. Otwierasz Google i cyk.
Jest. Pytając o to samo w necie musisz poczekać, aż ktoś przeczyta Twoje pytanie, zdecyduje, czy chce mu się ruszyć tyłek, wyszuka odpowiedź i przekaże ci
ją, zazwyczaj w 140 znakach. Gdzie w tym jakiś sens i logika? Nie ma! NIE!
W tym właśnie momencie pojawia się element hakowania życia. Czuję przez
skórę, że zrobię Wam dobrze, rozjaśnię mroki średniowiecza kagankiem oświaty.
Zrobię więcej niż rządy, politycy, nauczyciele i mianowani specjaliści od wiedzy
wszelakiej.
Tyle się mówi ostatnio o filozofii gender, pozwalaniu facetom na wychowywanie dzieci i innych takich, nieznanych kulturze wcześniej wynalazkach (sarkazm
i ironia – poziom master). I wszyscy się zastanawiają, jak to będzie i co się z nami
stanie. To proste, Watsonie!

Wtedy stanę się ja
Zatkało wszystkich dumnych ojców pięknych córek, mężów, chłopaków, partnerów i narzeczonych?
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Mnie wychowywał ojciec. Sam. Kiedy malował ściany, dawał mi pędzel i tłumaczył, jak machać ręką, żeby nie robić zacieków. Kiedy naprawiał gniazdko – opowiadał, który kabel do czego oraz jak nie zafundować sobie mocno roztrzepanej
fryzury i szczękościsku. Kiedy trzeba było okorować bale, z których budował
letni dom – dał mi strug i wytłumaczył, pod jakim kątem go trzymać. I poradził,
żebym sobie palców nie poobcinała. Jedyną rzeczą, której zapomniał zrobić, to
wytłumaczyć mi, że mam się bać – młotka, gwoździ, rolki papy, rozłożonej na
części pralki czy telewizora i technologii. Technologii w szczególności. Bo mimo
to, że na komputerach się nie znał, to wiedział, że w przyszłości nie będzie bez
nich życia. Gdy tylko nadarzyła się taka możliwość, zaopatrzył mnie jeden z nich
i powtarzał: „Ucz się dziecko, ucz”. I się nauczyłam. Z konieczności, bo nie bardzo miałam kogo prosić o pomoc. Dlatego nie bałam się rozkładać na kawałki
Maca zalanego Coca-colą i czyścić obłożone karmelem nóżki karty graficznej
spirytusem kupionym w nocnym monopolowym. Wiecie jak się to nazywa? To
się nazywa samodzielność i przeciwstawienie się wyuczonej bezradności. Bo
wierzcie mi, bezradność kobiet, jeśli taka występuje, jest wyłącznie wyuczona.
Kobiety mają mózg całkiem w porządku i doskonale potrafią sobie poradzić
z większością problemów. To wy, drodzy panowie, traktując je jak bezradne
kociątka, sprawiacie, że nabierają przekonania, że ich miejscem jest Facebook,
snapchat i blogi goto-dziecio-modo-pierdółkowe. Nawet nie zamierzam przepraszać za to, że ktoś najzwyczajniej zapomniał mi to wytłumaczyć.
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Co nie znaczy, że nagle przestałam być kobietą. Zapewniam Was, że nie. Do tej
pory jestem wściekła na firmę Guerlain, za zlikwidowanie 15 lat temu transparentnej pomadki, w pięknym odcieniu terracotta. I na Yves Rocher – za Nature
Millenaire. Wiecie, co to był za piękny zapach? Ale odmawiam, ODMAWIAM
traktowania mnie jak gorszy gatunek technologicznego człowieka. Świadomie
odmawiam technicznego: „Dress to impress”.
I robię to dlatego, że wiem, nie dlatego, że mam głowę wypełnioną kremami,
pampersami, Chanel 5 i nie starcza miejsca na piksele.
Głupiutka dziewczynka nie dostrzega potencjału Apple Watcha? NIE. Mądra
kobieta dostrzega potencjał ale wie, że nie ma go do czego wykorzystać, bo:
1. I tak ma na stałe włączony tryb „Nie przeszkadzać” na wszystkich
urządzeniach.
2. Mieszka na wsi, gdzie nie ma nawet głupich czytników zbliżeniowych.
3. Kupi sobie, jak postawią obok Starbucksa i będzie mogła w nim trzymać
kartę lojalnościową.
4. Nie jest zainteresowana posiadaniem niepotrzebnego jej w danej chwili
gadżetu, tylko po to, żeby kolesie z internetu klaskali i uznali ją za mądrego
i nowoczesnego człowieka.
I jak, podobało się?

Dla tych, którzy nie przebrnęli, podsumowanie.
Załóżcie sobie z góry, że wiem, umiem i zrobię, kiedy uznam to za stosowne.
Dzięki, nie podrzucaj mi nazwy serwisu, sama sobie wymienię a zaoszczędzoną
kasę wydam na nowe buty. Uwierz mi, wiem jak postawić ptaszka. I gdzie. Nie
bój się zmian. Zmiany nie gryzą. Szanuj swoją kobietę, bo jak zajdzie potrzeba,
to wbije gwóźdź i bez Twojej pomocy. Naucz swoją córkę programować. I na
wszystkie siły wyższe: pomyśl, zanim coś powiesz.
A jak nie, to #samsobiepostawptaszkabaraniejedenty
Buziaczki!

santee76
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NAUCZ SWOJE DZIECKO

KODOWAĆ

PAWEŁ LUTY

Nie czekaj na rząd, który wreszcie zdecyduje się na poważnie wspierać naukę kodowania
w Polsce, a jak to zrobi, to w taki sposób, że nasze dzieciaki dostaną wiedzę sprzed 15 lat. Nie
czekaj też na organizacje pozarządowe – one wykonują świetną robotę, ale po prostu brak im
środków, żeby docierać do wszystkich. Sam zacznij uczyć siebie i swoje dziecko.

O

Od razu zaznaczę, że nie potrafię kodować. Ale biorę udział w programie Link do
przyszłości, który organizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Dzięki niemu poznałem nieco Scratcha (programu do nauki kodowania) i mogę
pokazywać najmłodszym, jak fajną zabawą, a przy tym pożyteczną nauką, może

być rozpoczęcie przygody z pogłębianiem swoich kompetencji cyfrowych.
W ramach Linku do przyszłości są prowadzone zajęcia dla młodzieży w wieku
10–15 lat. Ich celem jest zapoznanie młodych ludzi z samą ideą programowa-

nia, a także pokazanie im, że to nie jest fizyka termojądrowa czy tak zwana rocket science. Chcemy po prostu tak zaciekawić dzieciaki. Niech potem zaczną
męczyć swoich staruszków, by im pomogli lub by same zainteresowały się tym,
na czym stoi nasz świat, czyli oprogramowaniem.
Czego do tego używamy? Do tego, żeby nauczyć dziecko podstaw kodowania,
wystarczy komputer, kilka programów i jeden robot. Oraz, rzecz jasna, uwaga
i cierpliwość – w końcu to najważniejsze rzeczy nie tylko w wychowaniu dzieci,
ale w ogóle w pracy edukacyjnej, prawda?
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W trakcie spotkań Linku do przyszłości korzystamy z robotów Finch, które kosztują niecałe 100 dolarów, a można z nimi robić naprawdę dużo. Współpracują
z najpopularniejszymi programami do nauki kodowania i można je programować na wiele różnych sposobów. Same roboty niby dużo nie potrafią, bo
jedynie jeżdżą i świecą, ale jak patrzę na reakcje dzieciaków, które pierwszy raz
w życiu widzą takiego robota i są zachwycone tym, że nie tylko mogą same
wybrać kolor, w jakim będzie święcił się nosek tego „pieska”, ale jeszcze potrafią
sterować tym „pieskiem”, to sobie myślę, że Finch potrafi zdziałać cuda.
Scratch jest o tyle fenomenalnym narzędziem do nauki programowania dla najmłodszych, że działa na zasadach dobrze znanych wszystkim dzieciakom od
przedszkola wzwyż. Cały interfejs jest oparty na układaniu puzzli w odpowiedniej kolejności. Tylko tyle i aż tyle.
Dzieciaki, z którymi prowadziłem warsztaty, w lot

Bardziej kumaci
uczniowie sami
dochodzą do tego,
jak sprawić, żeby ich
robot jechał szybciej
od innych – wystarczy
w odpowiednim
miejscu wpisać
odpowiednią wartość.

załapują ideę Scratcha i również szybko same zaczynają kombinować, co z niego i z tego biednego
Fincha można wycisnąć. Jednym z elementów warsztatów w ramach Linku do przyszłości są wyścigi robotów. Bardziej kumaci uczniowie sami dochodzą do
tego, jak sprawić, żeby ich robot jechał szybciej od
innych – wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać
odpowiednią wartość.
Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby na wieść o tym, że
spotkanie się kończy, nie słyszał jęku zawodu i chóralnego pytania: „Kiedy Pan znowu przyjedzie?”. To
z jednej strony daje kopa do działania i jest bardzo
przyjemne, a z drugiej pokazuje, jak polskie dzieciaki
łakną kontaktu z czymś, co jest dla nich nowe, świeże,
ale przede wszystkim ciekawe.

Dopiero z wiekiem polska szkoła zabija w uczniach kreatywność. Kiedy mają
jeszcze 10 czy nawet 13 lat, są do uratowania. Ogromne zadanie stoi tutaj przed
rodzicami, którzy muszą zareagować odpowiednio wcześnie.
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Możecie sami kupić Fincha i ściągnąć Scratcha, ale sposobów jest dużo, dużo
więcej. Ten znany mi z Linku do przyszłości na pewno działa, ale z drugiej strony
ma swoją wadę – opiera się na wykorzystaniu laptopów lub komputerów stacjonarnych. Na rynku są jednak roboty, które można programować za pomocą
tabletów czy smartfonów. To dla najmłodszych bardziej naturalne środowisko
i pewnie niedługo, na własnych dzieciach, przekonam się, jak to działa.
Prowadząc warsztaty, staram się pokazywać dzieciakom, że kodowanie to nie czysta matematyka, nie
tylko ciągi skomplikowanych znaków i ślęczenie przed
komputerem, nie wiadomo ile. Nie – kodowanie to
przede wszystkim logiczne myślenie i bardzo dobra
zabawa. Która później może przerodzić się w pasję,
a jeszcze później w całkiem nieźle płatną pracę.
Jeśli jednak ktoś z was jest przerażony Scratchem
i robotami, i chciałby zacząć od czegoś prostszego,
to sprzedam wam patent, który mnie z kolei sprzedała Van Anh Dam, współzałożycielka organizacji
Girls Code Fun i Kids Code Fun. Otóż żeby najmłodszym pokazać, czym jest kodowanie/programowanie, powiedzcie im, że wy sami na kilka minut
stajecie się robotami i zadaniem dzieciaków jest
ułożenie takiego ciągu komend, żebyście przeszli
z jednego miejsca w drugie, najlepiej omijając jakąś
przeszkodę. Zaznaczcie, że komendy muszą być
bardzo dokładne, bo przecież jesteście „tylko” robotem. Jak już dzieciakom się uda, to podsumujcie całą
zabawę słowami: „I to jest właśnie, drogie dzieci,
kodowanie!”.
Dobrej zabawy z dzieciakami, kochani!

PawelLuty
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dzieciakom, że
kodowanie to nie czysta
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CZY NAPRAWDĘ ZGODZIMY SIĘ

BYĆ KLIENTAMI
DRUGIEJ KATEGORII?

KRZYSZTOF MORAWSKI

Ktoś w końcu musi to napisać i równie dobrze mogę być to ja. Dla Apple Polska i polscy klienci są klientami
drugiej kategorii. Powiem więcej: wydaje mi się, że spece od marketingu w Apple myślą o nas, że jesteśmy
bandą baranów, którzy i tak pobiegną kupić nowe „cacko" z nadgryzionym jabłkiem na obudowie.
Nieważne, że czasami ich produkty w naszym kraju nie mają żadnego logicznego uzasadnienia dla zakupu.

I

I wiecie co jeszcze? Tylko od nas zależy, czy wyślemy do Cupertino wiadomość „Tak,
dobrze myślicie", czy pokażemy im, że na polskim rynku sprzedają się jedynie produkty dostosowane do niego w pełni.
Mam to szczęście (lub nie), że od dłuższego czasu mieszkam za granicą, a podstawowym językiem dla mnie jest angielski, który dla urządzeń z iOS jest językiem
natywnym. Dzięki temu mogłem od dawna „bawić się" Siri, korzystać z funkcji dyk-
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towania czy innych funkcjonalności. Zawsze jednak nieco dziwiło mnie, jak bardzo
po macoszemu iOS traktuje język polski.
Po jakimś czasie doczekaliśmy się iOS po polsku, a funkcja zamiany dyktowania w tekst
niedawno zaczęła też działać z naszym językiem. Na Siri po polsku czekamy jednak
do dziś. Dla przypomnienia: ta funkcja wyszła z fazy beta w... 2013 roku (a jej debiut to
rok 2011). Od premiery minęły więc cztery lata, a Siri po polsku jak nie było, tak nie ma.
Podobno niedługo ma być – podkreślam „podobno”. Pożyjemy – zobaczymy.
Dlaczego wracam do tematu, który był już nie raz
poruszany? Dzisiaj bowiem przeczytałem doniesienie o cenach i funkcjach nowego Apple TV, po
czym pomyślałem sobie, że ktoś sobie chyba z nas
Polaków robi ja..błka.
Apple TV w USA kosztuje (w najtańszej wersji) 149
dolarów, czyli po kursie średnim z 14.10 (3,71 PLN)
553 złote. Oficjalna cena w Polsce według zapowiedzi będzie wynosić jedyne 779 złotych.
Trzeba tu dodać, że cena 149 dolarów nie uwzględnia jeszcze podatków stanowych, de facto więc
dla tamtejszego konsumenta będzie nieco wyższa

Apple TV w USA kosztuje
(w najtańszej wersji) 149
dolarów, czyli po kursie
średnim z 14.10 (3.71
PLN) 553 złote. Oficjalna
cena w Polsce według
zapowiedzi będzie wynosić
jedyne 779 złotych.

w zależności od tego, gdzie mieszka. Skąd jednak aż
taka różnica w cenie między USA a Polską?
Otóż krzywdzące dla klientów z Europy jest postępowanie większości producentów
w branży IT. Mam na myśli stosowanie przelicznika 1:1 USD do EURO. Nie wiem, co
wy o tym sądzicie, ale przeliczanie cen po kursie 4,22 (1 EUR do 1 PLN) i 3,71 (1 USD
do 1 PLN) daje „delikatną” różnicę. Prawda jest taka, że kurs dolara nie był na poziomie 4,2 od ponad 15 lat i patrząc na gospodarkę w USA, nie zanosi się, by wrócił na
ten poziom.
Przyjrzyjmy się dokładnie wyliczeniom: 149 USD x 4,22 (kurs euro) x 1,23 (VAT 23%)
= 773,40 PLN. Dodatkowe 5,6 PLN to przyjęty bufor różnic kursowych (jakby już był
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mały). Dla tych, którzy mają nadzieję, że podane ceny jeszcze się zmienią, mam złą
wiadomość: na 99% się potwierdzą.
Gdyby stosować właściwy kurs (choćby z dodatkowym buforem 9 gr), dałoby
to: 149 USD x 3,8 x 1,23 = 696,46 PLN. Patrząc na siłę nabywczą przeciętnego
Amerykanina i jakim wydatkiem będzie dla niego wydanie 149 dolarów, a jakim dla
Polaka 697 złotych, dalsze sztuczne zawyżanie ceny do 779 złotych sprawia, że produkt staje się kompletnie oderwany od polskich realiów.
Cena ceną – kogo będzie stać, ten świadomie kupi (albo i nie). Pozostaje tylko pytanie, jaki sens ma wprowadzanie na rynek produktu, którego większość funkcji
będzie niedostępna dla lokalnego odbiorcy.
Obecną wersję Apple TV możemy nabyć już od 349 złotych i skorzystać właściwie
w pełni z jej opcji. Nowe „lepsze" Apple TV będzie więc ponad dwa razy droższe,
ale za to będzie miało też wiele wspaniałych opcji takich jak:
• Dostęp do AppStore – z tej funkcji akurat skorzystamy, ale... Co będzie oferować
sklep dla tvOS? To kolejny, osobny ekosystem, inny niż AppStore dla komputerów,
zegarków czy naszych telefonów/tabletów.
• Nie oszukujmy się, jeśli mamy za jego pomocą grać w Angry Birds na TV, to możemy robić to już teraz, klonując ekran iPhona (przez aktualne Apple TV) na telewizor.
• Siri.... Nie będę się powtarzał. Dodam tylko, że jeśli próbowaliście kiedyś powiedzieć do Siri „Call Michał", to znacie ciekawy efekt tego polecenia. Jeśli więc myśli-

64

/ FELIETONY / Czy naprawdę zgodzimy się być klientami drugiej kategorii?

cie sobie tak: „Co z tego, że nie ma po polsku; znam przecież angielski", to możecie się znowu niemiło rozczarować.
• Uniwersalne wyszukiwanie w usługach takich jak: Netflix (miał być u nas od 2015
mamy październik 2015, a Netfliksa ciągle nie ma), Hulu (dostępne jedynie w USA)
czy HBO GO (ta akurat jest, ale czy akurat polskie HBO GO będzie miało swoją appkę w osTV – poczekamy, przekonamy się).
Reasumując, otrzymujemy więc nie tylko produkt mniej funkcjonalny, ale też relatywnie dużo droższy niż dla przeciętnego klienta w USA. Abstrahując już zupełnie
od tego, że cena Apple TV jest według mnie oderwana od polskich realiów, zastanawia mnie, co postanowią zrobić polscy klienci i jaki sygnał wyślą do USA.
Czy naprawdę okażemy się bandą baranów biegną-

Czy naprawdę okażemy
się bandą baranów
biegnących ślepo za
przewodnikiem stada,
choć oferuje się nam
produkty niedostosowane
do naszego rynku i za
zawyżoną cenę?

cych ślepo za przewodnikiem stada, choć oferuje się
nam produkty niedostosowane do naszego rynku
i za zawyżoną cenę? A może pokażemy, że na polskim rynku sprzedają się jedynie te produkty, które
są do tego rynku dostosowane i oferują pełną funkcjonalność jego klientom? Jak już pisałem, to zależy
tylko od nas.
Swoją drogą zastanawia mnie, kiedy my wszyscy,
klienci Apple, powiemy w końcu STOP nieustannym
podwyżkom cen. Wiem, że wkraczam na delikatny
grunt, bo co dla jednego jest nieosiągalne, dla drugiego będzie drogie, a dla jeszcze kogoś innego
kosztuje grosze wydawane bez zastanowienia.

Niemniej nie przestaje mnie fascynować efekt kuli śnieżnej i wprowadzanie kolejnych coraz droższych produktów, które i tak biją rekordy sprzedaży, choć nic w nich
już nie zachwyca. Gdyby za tymi skokami szły jeszcze parametry – rozumiałbym
sytuację – ale na przykład procesory Intel Core i5 montowane w nowych iMacach
to obecnie hardware raczej dla tabletu, a nie komputera. Nowe dyski „Fusion Drive"
z zaledwie 24 GB pamięci flash, są ewidentną kpiną z klientów (dla niezorientowanych stare modele miały 128 GB...). To jednak temat na zupełnie osobny felieton.
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ROZMOWA Z JACKIEM ŁUPINĄ
– E.R.A. EXTREME RETRO APPLE
NORBERT CAŁA ROZMAWIA Z JACKIEM ŁUPINĄ – E.R.A. EXTREME RETRO APPLE

Na kolekcję Jacka trafiłem dość przypadkowo, przeglądając zdjęcia na Instagramie. Jak potem wyjaśnił,
polubił zdjęcie mojej kolekcji i miał nadzieje, że wejdę w jego profil i zainteresuję się zdjęciami.

Dokładnie tak się stało. Byłem pod wrażeniem tego, co zobaczyłem na zdjęciach i jeszcze pod większym, gdy okazało się, że to kolekcja z Polski. Byłem gotów jechać nawet do
Sosnowca, by ją zobaczyć, okazało się jednak, że Jacek jest niemal moim sąsiadem. To był
początek fantastycznej przygody. Wywiad jest zapisem pierwszej z naszych rozmów, ale
już wiem, że nie ostatniej; będziemy kontynuowali temat i przybliżali Wam świat „prawdziwych” komputerów. Stay tuned.

67

/ WYWIAD / Rozmowa z Jackiem Łupiną – E.R.A. Extreme Retro Apple

Norbert Cała: Dobra, startujemy. Kolekcja
jest naprawdę imponująca. Ile masz
apple’owskich komputerów? Liczyłeś?
Jacek Łupina – E.R.A. Extreme Retro Apple: Nie,
nie liczyłem… [śmiech].
NC: Czterdzieści? Pięćdziesiąt?
E.R.A.: Tak, pewnie około czterdziestu. Robiłem
wstępne zestawienie kolekcji i wychodziło coś
koło tego.
NC: Skąd pomysł na zbieranie komputerów?
Zaczęło się od Apple czy czegoś innego?
E.R.A.: Tak, zaczęło się od Apple. Razem z córką
lubiliśmy grać w takie stare, apple’owskie gierki.
To było jeszcze na Jaguarze [MAC OS X 10.2
– przyp. red.]. Po kolejnych aktualizacjach systemu te gry przestały działać. A mieliśmy do
nich prawdziwy sentyment. Stwierdziłem, że
poszukam jakiegoś starego komputera. Kupiłem
Power Maca G4 Mirror Drive Doors za dwieście złotych i go odpaliłem. Miałem jeszcze
swój stary, oryginalny, turkusowy monitor od
G3, z czasów studiów. Sam komputer sprzedałem jakimś muzykom z Kielc. Na tym monitorze robiłem jeszcze pracę dyplomową, w Łodzi.
Próbowałem go sprzedać, ale nikt go nie chciał
i w końcu został. Od niego się właśnie zaczęło.
Kiedy odpaliłem stary system i stare gierki, obudziła się we mnie nagle ta świadomość, że to
bardzo fajne. Fajnie mieć takie stare komputery,
z duszą i historią. Fajnie wrócić do czasów młodości. I samo poszło dalej. Na początku czytałem różne blogi, na przykład „Dobre programy”.
Autor – macminic – opisywał historie różnych
modeli. Trzeba by go było znaleźć, swoją drogą,

68

/ WYWIAD / Rozmowa z Jackiem Łupiną – E.R.A. Extreme Retro Apple

tego blogera. Bardzo mi się spodobały te opowieści. Potem szukałem na eBayu, poznawałem różne modele – te fajne i te nie do końca trafione oraz te, które miały swoją własną,
wyjątkową historię. Na przykład Apple III to była finansowa i projektowa porażka. A w tej
chwili to autentycznie piękny komputer. Jestem bardzo dumny z tego zestawu.
NC: Wydaje mi się, że Apple II go przeżyło i było dłużej dostępne na rynku niż Apple III.
E.R.A.: Tak, dokładnie tak. I historię Apple III ma też świetną, bo Jobs był zazdrosny o sukces, bardzo chciał mieć „swój własny” – Apple II to jednak konstrukcja Wozniaka. Jobs
zatrudnił więc inżynierów, żeby zrobili komputer biznesowy, a nie popularny. To właśnie miał być bardzo ambitny Apple III. Jobs nie chciał w nim umieszczać na przykład
wentylatora, narzucił konstruktorom ograniczenia wymiarów, a jednocześnie wymagał,
żeby komputer bardzo wiele potrafił. Okazało się, że nie da się tego wszystkiego pogodzić i komputer się przegrzewał. Przy dłuższej pracy obwody scalone zaczynały się topić
i dosłownie „pływały”, co oczywiście sprawiało, że przestawały pracować. Potem ktoś
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wymyślił taki trik, który nawet samo Apple osobiście polecało, polegający na tym, by
unieść komputer na kilka cali i upuścić na stół. Pod wpływem uderzenia układy scalone
osadzały się na płycie i komputer ponownie był gotowy do pracy [śmiech]. Jest nawet
taka stronka – poważnie! – powstała niedawno, nazywa się „Drop /// Inches” i na banerze
narysowany jest Apple III i wysokość, z jakiej należy go upuścić.
NC: Faktycznie, ciekawy sposób na naprawę komputera! [śmiech]
E.R.A.: To był naprawdę obciach, ten komputer kupowały poważne firmy! Potem Jobs
stwierdził, że to była jednak pomyłka. Zajął się Macintoshem i zupełnie porzucił ten
projekt.
NC: W międzyczasie była jeszcze „Lisa”.
E.R.A.: Tak, tak, była jeszcze „Lisa”, ale już wtedy myślał o Macintoshu.
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NC: Masz „Lisę” w swojej kolekcji?
E.R.A.: Nie, niestety nie mam…
NC: Chyba trudno ją dostać?
E.R.A.: Bardzo trudno. Chodzi o to, żeby była sprawna i kompletna. Teraz niedawno jedna
„poszła” – stwierdziłem, że muszę trochę odsapnąć, bo poszedłem już „po bandzie” z tym
Japończykiem (FUJITSU TFC 3450), G3 i udało mi się jeszcze kupić terminal telewideo, taki
z 1981 roku, w idealnym stanie i w oryginalnym kartonie. Plus jeszcze kolejny komputer,
Altos, z 1979 roku. Taki jak Altaire, to były komputery, które działały w sieci. Podpinało się
terminale i ludzie sobie tak pracowali. Ten akurat był wydajną stacją z twardym dyskiem,
na którym zainstalowano system i gdzie przechowywano wszystkie dane. Koszmarnie
drogi.
NC: Czyli zbierasz nie tylko Apple? Stare mikrokomputery też?
E.R.A.: Też, ale takie, które rzeczywiście robią wrażenie. Takie, które stały się kultowe.
Niedługo dotrze do mnie Commodore CBM (amerykański PET, wersja na Europę) – prawdziwa klasyka, dizajn z lat siedemdziesiątych. Dizajn też mnie interesuje. Nie tylko Apple
zatem, bo trudno się oprzeć czemuś takiemu, jak ten Commodore. Mam kilka takich rzeczy – zobacz, to też jest piękne – Otrona Attache. Nazywano go BMW wśród przenośnych komputerów, kupowała takie na przykład NASA czy JPL. Podpinało się do niego
zewnętrzny akumulator i można było pracować w dowolnym miejscu. Gdy tylko go zobaczyłem, od razu wiedziałem, że musi trafić do mojej kolekcji.
NC: Ekran jak w iPhonie i malutka klawiatura. Który to był rok?
E.R.A.: 1983.
NC: Miałem wtedy sześć lat… Pierwszy komputer, z którym się kiedykolwiek
zetknąłem, to chyba był Elwro Junior!
E.R.A.: Pamiętam go, był ogromny! [śmiech]
NC: Olbrzymi. Używaliśmy go w sieci, uczyliśmy się programowania w Basicu.
[śmiech]
E.R.A.: Miałeś szczęście – ja jestem trochę starszy i komputer tylko jeden raz widziałem
w technikum, ale nie mieliśmy z nim bliższego kontaktu. Otrona ma bardzo ciekawą
historię. Ludzie, którzy go stworzyli, byli przyjaciółmi. Jeden z nich – inżynier i wynalazca
– miał wielką ochotę na zrobienie jakiegoś fajnego komputera. Drugi był… łowcą tornad.
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Ten od tornad poprosił, żeby mu zrobić bardzo mały komputer, który będzie mógł zapakować w skrzynkę i wysłać balonem w górę. Tak
właśnie powstała Otrona. Potem stwierdzili, że
można wypuścić ją na rynek. To nie był komputer dla mas, kosztował prawie cztery tysiące
dolarów! W środku jest genialny, wszystko jest
miniaturowe, ale tak pięknie upakowane, że robi
wielkie wrażenie. Nie udało im się zdobyć większych kontraktów, był na rynku dostępny tylko
przez dwa lata. Konkurenci przebijali ich ceną,
mimo gorszej jakości i twórcy Otrony w końcu
zrezygnowali.
NC: Widzę, że zachwycasz się czasami też
wnętrzem komputerów. Który komputer
Apple jest według Ciebie pod tym względem
najlepszy? Czy to jest Apple II skonstruowany
przez Wozniaka? Bo potem chyba poziom
wnętrz trochę spadł?
E.R.A.: W sumie tak, spadł. Apple II jest świetny,
poza nim jeszcze IIGS ma rewelacyjną konstrukcję – dawał się bardzo ładnie rozbudowywać. Pod
tym względem przewyższał Macintosha. Miał też
nowoczesną klawiaturę i kolorowy monitor.
NC: Widzę, że Twój IIGS jest nieźle rozbudowany. Zainstalowałeś mu najnowszy system, który wyszedł niedawno, jako fanowską aktualizację?
E.R.A.: Nie, system mam i czeka na dysku w laptopie, żeby go przenieść na dyskietki. Ale
bardzo chętnie go zainstaluję. W środku natomiast jest rozbudowany. Mam dwa modele
– pierwszy kupiłem na początku, kiedy zainteresowałem się IIGS-em i zacząłem rozgryzać
jego kolejne wersje z różnymi ROM-ami. Ten ma wbudowany wentylator i kartę pamięci
4 Mb. Na nim leży System Saver z wentylatorem zbudowany przez firmę Kensington. Po
przyciśnięciu pierwszego przycisku włącza się monitor, a z drugiego startuje komputer.
dzięki temu nie trzeba używać przycisku z tyłu, który jest dość niewygodny.
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NC: To bardzo ciekawe akcesorium.
E.R.A.: Do tego zostało zaprojektowane wyłącznie dla

iMagazine: During an interview with a Polish fan and
collector of the Apple II (he
owns a dozens of them), who
claims that it’s the best Apple
computer ever made, he has
stated that the forums fans
are excited because of some
information they have,
regarding hardware update
for the Apple IIGS. Is there
any grain of truth in that
claim, or is it just rumors
that appeared after 22 years
since the end of production
of Apple II, stirred by the fan-made software update for
that computer?

GS-a. Ma również prowadnice – żeby idealnie trafiał
w krawędzie i nie spadł z monitorem.
NC: Wygląda, jakby było to fabryczne urządzenie.
Podnosi też monitor odrobinę do góry – pewnie
wygodniej się go tak obsługiwało.
E.R.A.: Tak, dokładnie tak. Uważam, że najlepiej zaprojektowanym urządzeniem był właśnie IIGS.
NC: To niesamowite, jak długo Apple II był
produkowany.
E.R.A.: Długo, bardzo długo. Najmłodszy, jaki mam,
pochodzi z 1988 roku, ale produkowany był aż do
1993 roku. Podobno Steve Wozniak planuje coś jeszcze
stworzyć pod ten komputer.
Nie wiem nic na ten temat, jednak możliwe, że ktoś
z zewnątrz ma jakieś plany w tym względzie.
NC: A najstarszy?
E.R.A.: Najstarszy? To nie jest Apple II, tylko Apple II+,
który wszedł do sprzedaży dwa lata po Apple II. Ten ma
48 KB pamięci, jest tu nawet taka specjalna naklejka z tą
informacją. [śmiech] Kolejny model, robiony na Europę,

Steve Wozniak: There is
nothing that I’m aware of
but it’s possible that some
3rd party has something
significant.

ma już 64 KB. Potem, w 1983 roku – 128 KB.
NC: Widzę, że do Macintosha masz podłączoną
kamerę?
E.R.A.: To jest wersja dla Macintosha, ma inne gniazda,
bo dla Apple II miała specjalną płytkę drukowaną,
wpinaną w gniazdo. Można na niej ustawić przesłonę
i ostrość. Nie odpaliłem tego jeszcze, bo nie mam kabla.
Potrzebny jest kabel z przejściówką z gniazdka telefonicznego na DB9. Chyba będę go musiał sam zrobić.
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Kupiłem jeden w USA, ale sprzedawca powiedział, że nie jest pewien, czy będzie działał.
NC: Apple jest teraz kojarzone raczej z iPhone’ami i MacBookami, ale w swojej historii stworzyło wiele różnych produktów.
Który z nich jest, według ciebie, najbardziej
egzotyczny?
E.R.A.: Hmm. Najbardziej egzotyczny wydaje mi
się tablet z piórem dla Apple II.
NC: Tablet? Chodzi ci o Newtona?
E.R.A.: Nie, nie. Mam na myśli pierwszy dedykowany tablet graficzny. Nie mam go w swojej
kolekcji. Jest naprawdę koszmarnie drogi.
NC: Masz drukarki?
E.R.A.: Mam. Do Apple III udało mi się kupić bardzo fajną, ładną drukareczkę termiczną. Jeszcze

74

/ WYWIAD / Rozmowa z Jackiem Łupiną – E.R.A. Extreme Retro Apple

jej nie podłączałem, bo jak już chyba mówiłem, brakuje mi na to wszystko czasu. To jest
oryginalny, termiczny papier do niej, bo na normalnym papierze nie drukuje.
NC: Ciekawe, czy nadal można na nim drukować, po tylu latach.
E.R.A.: Ciekawe, ciekawe.
NC: Papier też jest sygnowany marką Apple?
E.R.A.: Tak, to produkt Apple, oryginalny, nieotwarty. Sama drukareczka jest piękna
– z kablem i kartą, którą trzeba wpiąć do komputera. Jak masz szczęście kupić w oryginalnym opakowaniu, to jest wszystko – dyskietka, karta, kabel, papiery.
NC: Co myślisz o obecnych produktach Apple? Pracujesz na nich?
E.R.A.: Oczywiście, że tak. Moim zdaniem, nie ma w nich już takiej pasji. Teraz jest tylko ekonomia i wyścig, kto znajdzie tańszego dostawcę części. Nikt nie przejmuje się śrubkami
wewnątrz obudowy.
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NC: Ale zobacz – na przykład nowy Mac Pro w środku wygląda znakomicie. Jest bardzo fajną konstrukcją.
E.R.A.: Tak, bardzo fajną, ale… Ja pracuję na nim i powiem tyle: pięknie to on wygląda na
zdjęciach. Kiedy wszystko jest do niego popodpinane, to przestaje być ładny. Wygląda wręcz
ohydnie. Dla mnie totalnym nieporozumieniem jest brak włącznika z przodu. No i brak jabłka.
NC: Tak, brak jabłka mnie też zaskoczył. To chyba jeden z nielicznych komputerów
bez niego.
E.R.A.: Mogli zrobić ładny, świecący znaczek, jak choćby Yamaha na swoich głośnikach.
NC: Powiedz mi teraz taką rzecz: wyobraźmy sobie użytkownika, który lata temu
kupił wypasionego Apple II i użytkownika, który teraz kupuje najnowszego
Macbooka. Czy sposób użytkowania tych komputerów różni się od siebie jakoś
drastycznie?
E.R.A.: Nie, nie sądzę, żeby były jakieś wielkie różnice. Postęp technologiczny – to on wymusił zmiany sprzętowe. Równie dobrze mogliby produkować ten stary komputer w nieskończoność, zachowując nawet ten sam kształt obudowy.
NC: Faktycznie, kiedy patrzę na twoją kolekcję, to te komputery po trzydziestu
latach wyglądają, jakby dopiero co wyszły z fabryki. Mają dobry, żółtawy kolor,
który już się raczej bardziej nie odbarwi.
E.R.A.: Możesz je zawsze oczyścić – służy do tego specjalny płyn. Kupujesz w USA dwa składniki, mieszasz, zdejmujesz logo, nakładasz i stawiasz pod UV na kilka godzin. Potem czyścisz
i wyglądają jak nowe. Świetna rzecz.
NC: Co masz najcenniejszego w kolekcji? Niekoniecznie pod względem finansowym.
E.R.A.: Wydaje mi się, że najcenniejsze jest Apple III, biorąc pod uwagę, że udało mi się
poskładać cały komplet, z dyskiem 5 MB. Ciekawe jest to, że najpierw trzeba wystartować
dysk, co trwa około dwóch minut. Dopiero gdy dioda świeci się jednostajnie, można włączyć
komputer.
NC: Właśnie, à propos Apple III: jaki masz w nim system?
E.R.A.: Apple miało specjalny system dla Apple III, który nazywał się SOS, co oczywiście
powodowało zabawne skojarzenia. Tłumaczyli to jako Sophisticated Operation System,
czyli Zaawansowany System Operacyjny.
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NC: Miałeś jakieś problemy z tym systemem lub
komputerem?
E.R.A.: Nie, nie miałem.
NC: Czyli nie musiałeś nim rzucać?
E.R.A.: Nie, na całe szczęście nie musiałem! [śmiech]
NC: Na co teraz polujesz? Tak najbardziej ze
wszystkiego?
E.R.A.: Mam takie cztery, a w zasadzie pięć sprzętów do ustrzelenia. Pierwszy to Macintosh 128K,
z czarno-białym ekranem, następny w kolejce, czyli
512K, czarny Apple II, który był robiony z przeznaczeniem do muzyki dla firmy Bell & Howell – potocznie
nazywa się go Darth Vader. To piękny sprzęt – ma
możliwość podpięcia sprzętu video i kolumn stereo.
Następnie „Lisa” i Macintosh Portable – pierwszy
laptop Apple z kulkową myszą i klawiaturą nume-
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ryczną. Całość można było rozebrać na kawałki. Widziałem taką konferencję, na której inżynier przyniósł rozmontowanego Macintosha Portable, złożył go na oczach publiczności
i włączył. Wszystko działało bez problemu.
NC: iFixIt rozbierając komputery, daje im punktację od 1 do 10. Najnowszy iMac dostał
„jedynkę”, bo jest absolutnie nienaprawialny, nic nie można wyjąć ani wymienić.
E.R.A.: Bardzo lubię Quadrę 950, mam trzy w swojej kolekcji. To piękny komputer. Jeden
z tych, które mam, jest z napędem CD – to było też bardzo rzadkie, żeby CD był wbudowany. Do tego ma ona oryginalny panel od CD. Wewnętrzny napęd można było dokupić
bez problemu, ale ze specjalnym panelem frontowym był problem. Szukałem nawet na
stronach Apple katalogowego numeru fabrycznego tej części, ale nie znalazłem. W końcu
trafiłem na oryginalny egzemplarz, z czego bardzo się cieszę.
NC: Widzę u ciebie tylko jeden komputer z serii stworzonej przez Jobsa po powrocie
do Apple. Nie lubisz kolorowych komputerów?
E.R.A.: Mam jeszcze iMaca schowanego w szafie. [śmiech] Nie, to nie tak, że nie lubię.
Bardzo łatwo je w tej chwili dostać, są dosyć powszechne. To jeszcze nie ten moment. Tak
samo, jak bardzo lubię Cube’a, ale nie są to jeszcze egzemplarze kolekcjonerskie.
NC: Cube to mój ulubiony komputer Apple. Masz go w swojej kolekcji?
E.R.A.: Nie, nie mam. Jeszcze nie czas.
NC: Powiedz mi, masz jakiś cel w zbieraniu? Niewiele jest takich kolekcji, zwłaszcza w Polsce. Mieliśmy kiedyś wywiad z Piotrem Walterem, który mówił, że gdy
mieszkał w USA, nie stać go było na taki komputer. Kiedy mógł sobie na taki
sprzęt pozwolić, postanowił go kolekcjonować. W jego gabinecie stoi Twentieth
Anniversary Mac (Spartacus). Jak jest u ciebie?
E.R.A.: Myślę, że do takich komputerów trzeba dojrzeć. Nie są one atrakcyjne w sensie
pracy na nich, niewiele z nich można wycisnąć. Jest na nie sporo gier, ale akurat w Apple
II mam inny cel. Szukam tylko edukacyjnych, naukowych programów, rzadkich aplikacji,
które były na nie wypuszczane. Fischner Technik na przykład wyprodukował sporo zestawów robotów, do których było też oprogramowanie na Apple II i można się było uczyć się
robotyki oraz tworzyć kody do obsługi robota.
NC: Wracając do kolekcji – chciałbyś coś z nią kiedyś zrobić?
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E.R.A.: Chciałbym, żeby brała udział w jakichś wystawach, żeby ludzie mogli ją poznać.
Kolekcję, a w zasadzie same komputery. Dlatego szukam zadbanych i funkcjonujących egzemplarzy. Dużo jest problemów z monitorami, bo ludzie je wyrzucali. Trudno
jest dostać ładny monitor Apple’a. Komputer zdecydowanie łatwiej. Jeden wyżebrałem
w Anglii, w firmie zajmującej się recyclingiem. Koleś miał na swojej stronie różne sprzęty
Apple’a, ale nie chciał ich wysyłać nigdzie poza Wielką Brytanię. Cuda robiłem, pisałem
maile, ale on za nic nie chciał się zgodzić. W końcu zadziałało chyba zmęczenie materiału,
bo w końcu się przełamał, świetnie go zapakował i monitor bezpiecznie do mnie dotarł.
Wygląda jak nówka. Zdarzały się też wpadki. Ludzie fatalnie pakowali przesyłki i sprzęt
uszkadzał się w drodze do mnie. Dlaczego je zbieram? Fascynuje mnie technologia, to jak
powstawały idee, walka o to, żeby stworzyć coś ciekawego. Niektóre modele następców
Apple II pracowały w fabrykach i nadzorowały całe linie produkcyjne. To niesamowite,
prawdziwa moc.

NC: A myślałeś kiedyś o kupieniu NeXta?
E.R.A.: Nie, jakoś mnie nie pociąga. Zresztą ceny oryginalnych egzemplarzy są absolutnie
koszmarne. W sumie, w założeniu bardzo przypominają Maki, chociaż Jobs starał się nie
kopiować tego, co zrobił w Apple. Jednak pewnych rzeczy się nie uniknie.
NC: To sprzętowo, a NeXt Step stał się przecież następnie podwaliną pod OS X.
E.R.A.: Tak, dokładnie tak się stało.
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NC: Masz jakiś sprzęt, który jest prawdziwą ciekawostką?
E.R.A.: Tak. Kupiłem kiedyś komputer, na którym zachowały się wszystkie dane. Sam
zobacz – pochodzi z włoskiego instytutu chorób zakaźnych. To były niezwykłe informacje – typu komu podawano leki, kiedy i jakie, jakie badania robiono – baza danych chorób
i pacjentów. Jednak jak go zaświecisz, to zobaczysz, że monitor jest wypalony.
NC: Rzeczywiście widać, że ma na monitorze wypalony obraz. Program, który był
uruchomiony, został na nim najwyraźniej uruchomiony na stałe.
Era: Tak, gdzieś tam stał i pracował, 24 godziny na dobę i tak już zostało. To nie jedyny
przypadek. Na iMacu mam prywatne listy ludzi – listy do firm, rekomendacje. Nic nie
zostało skasowane – wszystko zostało. To był prawdopodobnie komputer firmowy, należący do jakiegoś małżeństwa. Pewnie kupili nowy, a na tym wszystko zostawili, zapomnieli,
co tam jest. Listy noworoczne, życzenia dla znajomych, takie sprawy. Nawet niezdarne
próby narysowania laurek.
NC: To fajne, bo te komputery mają duszę i historię.
Era: Tak, to jest fascynujące – kupić komputer, który nie jest wykastrowany z danych i ma
w sobie rzeczy, które zatrzymały go w pewnym momencie w czasie. Ktoś napisał dokument, wyłączył go i zamroził sprzęt w czasie na następnych 30 lat. Aż dreszcze przechodzą.

norbertcala
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12 DNI W AZJI
CZĘŚĆ PIERWSZA

TOMASZ SZYKULSKI

Nie należę do ludzi, którzy są w stanie spędzić dużo czasu w jednym miejscu. Dotyczy to przede
wszystkim regionów, w których wcześniej nie byłem. Wrodzona chęć poznawania nowego
zmusza mnie do częstego przemieszczania się. Nie inaczej było w przypadku wrześniowej
wyprawy do Azji, podczas której w ciągu 12 dni odwiedziliśmy cztery miasta w czterech różnych
krajach. W tej części relacji opowiem o pierwszych dwóch z nich – Singapurze i Bangkoku.
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Wstęp
Podróż do Azji to część projektu PełneKlatki, który tworzę wraz z Kubą Mrozem. W ramach
naszej działalności realizujemy nietypowe wyprawy, podczas których przybliżamy odwiedzane miejsca dzięki wpisom, zdjęciom i wideo publikowanym na profilach projektu. Więcej
informacji na ten temat znajdziecie na www.PelneKlatki.pl.
Azja Południowo-Wschodnia była dla mnie zupełnie nowym regionem. Z tego powodu, od
początku planowania wyjazdu, zależało mi na odwiedzeniu kilku kompletnie różnych od siebie
miejsc. Najbardziej interesującymi mnie punktami był Singapur i Hongkong, przez co w pierwszej kolejności skupiłem się na przelocie do pierwszego i powrocie z drugiego miasta. Podczas
kupowania biletów wykorzystałem metodę open-jaw (przylot i wylot z dwóch różnych lotnisk
w ramach jednej rezerwacji), którą opisywałem dokładniej we wrześniowym wydaniu iMagazine. Daty „zewnętrznych” fragmentów podróży dobrałem tak, by w trakcie wyjazdu pozostał czas na odwiedzenie jeszcze jednego miejsca. Wśród rozważanych możliwości znalazł się
Bangkok, Kuala Lumpur, Dżakarta, Phnom Penh, Ho Chi Minh oraz Hanoi. Wybór padł na pierwszą opcję. Dodatkowym atutem była możliwość wyboru 20-godzinnej przesiadki w Dubaju
podczas powrotu do Polski, która umożliwiła krótkie zwiedzanie tego arabskiego miasta.
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Singapur
Do Singapuru dotarliśmy po niemal 19 godzinach podróży, która zakładała ponad czterogodzinną przesiadkę na lotnisku w Dubaju. Pierwsze wrażenia? Upał, wysoka wilgotność
i bardzo słaba widoczność. Warunki pogodowe nie różniły się od naszych przewidywań,
zaskoczeniem było natomiast wysokie zanieczyszczenie powietrza. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że spowodowały to pożary lasów w Indonezji. Klimat Singapuru dał o sobie znać
dopiero wtedy, gdy opuściliśmy stację metra w centrum miasta – budynki, przestrzenie miejskie i pociągi metra na trasie z lotniska były bowiem klimatyzowane.
Wyznaję zasadę, że najlepszym planem na pierwszy dzień zwiedzania nowego miasta jest...
brak planu. Przykładowo, moim pierwszym kontaktem z San Francisco był długi wieczorny
spacer, na który zabrałem jedynie telefon i portfel. Podobnie zrobiliśmy w Singapurze
– pierwsze godziny po przylocie upłynęły na poznawaniu najpopularniejszych ulic i miejsc,
bez konkretnego planu ani ram czasowych. Początkowy etap wizyty w nowym mieście jest
jej najważniejszą częścią, podczas której samodzielne odkrywanie interesujących punktów
sprawia ogromną satysfakcję. W Singapurze były nimi okolice Marina Bay, parlamentu, dzielnicy finansowej oraz Singapore Flyer – olbrzymiej karuzeli, która stanowi doskonały punkt
widokowy na całe miasto i jest wyższa od swojego popularnego londyńskiego odpowiednika – London Eye.
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Singapur to miejsce, które w oryginalny sposób łączy ducha kolonialnej przeszłości, cechy
wielkiego centrum finansowego oraz wpływy
azjatyckich kultur i religii. Widać to na każdym
kroku, o czym przekonaliśmy się już na początku
pobytu. Po krótkiej pierwszej nocy udaliśmy się
na południe od ścisłego centrum, by odwiedzić
dwa polecane w przewodnikach punkty – hinduską świątynię Sri Mariamman oraz muzeum
i świątynię Zęba Buddy. Większa część trasy prowadziła między rzędami wieżowców, by następnie przenieść się w typowo azjatycką dzielnicę,
charakteryzującą się niższą, bardziej klasyczną
zabudową, przepełnioną niewielkimi sklepami,
barami i targami. Obie świątynie zrobiły na nas
duże wrażenie. Do Sri Mariamman trafiliśmy
tuż przed rozpoczęciem religijnego obrządku,
który urozmaicały dźwięki instrumentów, pieśni, a także zapach palonych przez zebrane tam
osoby kadzideł. Z kolei odwiedzona później buddyjska świątynia imponowała swoimi rozmiarami.
Każdy poziom tego gmachu pozwalał odkryć
coś nowego: bogatą kolekcję historycznych
przedmiotów, bogato zdobione rzeźby i figury,
a także ogród na dachu. Co ciekawe, klasyczny
wygląd budynku jest bardzo mylący: przypomina
on zabytek, jednak w rzeczywistości został on
otwarty dopiero w 2007 roku, a w środku znajdują się windy, parking podziemny i klimatyzacja.
Tereny świątyni otaczał targ, przepełniony straganami z owocami, barami serwującymi specjały
azjatyckiej kuchni, a także pamiątkami. Pozostałą
część pierwszego dnia poświęciliśmy na pieszą
wędrówkę wokół mariny, a także wypróbowanie
lokalnego jedzenia.
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Niewątpliwym urozmaiceniem (ale jednocześnie utrudnieniem) pobytu
w Singapurze był fakt, że w tym czasie trwały tam przygotowania do wyścigu
Formuły 1. Uliczny tor zlokalizowano w sercu metropolii, przez co podczas jednego weekendu w roku powoduje on wyłączenie z ruchu najważniejszych arterii. Podczas całego pobytu obserwowaliśmy ustawianie rzędów stalowych barier,
band reklamowych, sprzętu telewizyjnego i oświetlenia. Widok ten był niezwykle
ciekawy, chociaż nieco komplikował poruszanie się po mieście.
Pewnym rozczarowaniem okazał się początek drugiego pełnego dnia zwiedzania. Pierwszym punktem było bowiem Muzeum Narodowe Singapuru, które tego
dnia było zamknięte. Z tego powodu postanowiliśmy wrócić w okolice centrum
finansowego, by następnie udać się na Singapore Flyer – wspomniany wcześniej
diabelski młyn, stanowiący doskonały punkt widokowy na Singapur. Pełen obrót
koła trwa około 30 minut. Zdecydowanie największą zaletą tej atrakcji jest jej
lokalizacja – znajduje się ona bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie powstającego
toru F1, co umożliwiło zajrzenie z góry do paddocku, obserwowanie budowy
barier i testów nawierzchni przez organizatorów.
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Bangkok
Trzecia noc w Singapurze była bardzo krótka,
gdyż już we wczesnych godzinach porannych
musieliśmy udać się na lotnisko, by dotrzeć
do drugiego odwiedzanego przez nas kraju
– Tajlandii. Co ciekawe, ze względu na niskie
koszty przelotów postanowiliśmy zostawić
większość rzeczy w hostelu w Singapurze, a do
Bangkoku udać się jedynie z niewielkim bagażem podręcznym. Organizacji wizyty w stolicy Tajlandii przyświecało hasło „one night in
Bangkok” – z racji napiętego planu wyjazdu
mogliśmy bowiem spędzić tam popołudnie,
noc, cały kolejny dzień, a następnie wrócić do
Singapuru.
Pierwszą pozytywną różnicą względem poprzedniego miejsca były ceny. Tajlandia należy do
stosunkowo tanich kierunków turystycznych.
Przejazd taksówką z lotniska Don Mueng do
centrum (ponad 30 kilometrów) kosztował 500
bahtów, czyli niecałe 50 złotych. Z kolei cena noclegu w komfortowym hotelu w Bangkoku bardziej przypominała stawki budżetowego hostelu
w Singapurze lub innych wielkich miastach
w Europie i Ameryce.
Tuż po dotarciu do hotelu postanowiliśmy ruszyć
w kierunku ścisłego centrum miasta. Piesza
wędrówka do okolic niezwykle efektownego
Wielkiego Pałacu Królewskiego zajęła niemal dwie
godziny, a trasa prowadziła przez pełen zakres
różnorodności zabudowy tego miasta. Dzielnicę
hoteli i biurowców charakteryzowały wysokie,
nowoczesne budynki. Z kolei w dalszym frag-
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mencie natrafiliśmy na bardziej orientalne dzielnice z licznymi świątyniami, a także ubogą, niską
zabudowę, w której królowały niewielkie sklepy,
bazary i punkty usługowe. Wieczorne zwiedzanie
komplikowała późna pora (większość atrakcji była
już zamknięta), a także niesprzyjająca pogoda
– po dotarciu do centrum miasta zaczął mocno
padać deszcz. Z tego powodu spacer w centrum
miasta ograniczyliśmy do pałacu, świątyni Wat
Pho, a także znalezionego po drodze targu kwiatowego, który bardzo przypadł nam do gustu.
Droga powrotna prowadziła przez Charoen Krung
Road, a następnie Yaowarat Road, które okazały
się niezwykle ciekawymi miejscami w późnych
godzinach nocnych. Szerokie ulice z nieco wyższą zabudową tętniły życiem, a przestrzeń po obu
stronach zapełniały punkty z jedzeniem ustawione na chodniku, sklepy, targi oraz bary.

88

/ PODRÓŻE / 12 dni w Azji – część pierwsza

Klimat w Bangkoku nie różnił się zbytnio od warunków pogodowych panujących
w Singapurze. Po wyjściu z hotelu kolejnego dnia rano uderzyła nas fala gorąca
i niezwykle wysoka wilgotność. Efekt ten potęgowała parująca w słońcu woda,
po intensywnych, nocnych opadach deszczu. Z powodu krótkiego pobytu postanowiliśmy, że tego dnia ograniczymy piesze wędrówki, a zamiast tego skorzystamy z najpopularniejszego środka transportu w Bangkoku – tuk tuka. Nazwa ta,
to potoczne określenie małego, trójkołowego pojazdu, który stanowi rodzaj taksówki w gęsto zabudowanej stolicy Tajlandii.
Błędem, jaki popełniliśmy na starcie, było wybranie tuk tuka z postoju w pobliżu
naszego hotelu. Chociaż cena za długi przejazd do zabytkowej części miasta nie
wydawała się nam wygórowana (20 zł), to w praktyce odbiegała znacząco od
typowych cen przejazdów tym środkiem transportu. Świadomi zasobności portfeli turystów kierowcy celowo podawali zawyżone kwoty. Jak się później okazało,
w nieco bardziej oddalonych rejonach podobny przejazd kosztowałby kilkukrotnie mniej. Krótki spacer w okolicach Wielkiego Pałacu sprawił, że udało nam się
skorzystać z bardzo ciekawej oferty – w pewnym momencie zaczepił nas mężczyzna, który zaoferował dwugodzinną wycieczkę po najważniejszych punktach
miasta za równowartość… 4 złotych. W tym czasie odwiedziliśmy cztery buddyjskie świątynie, jak również przejechaliśmy przez główne arterie Bangkoku.
Jedynym haczykiem był fakt, że podczas wycieczki zatrzymaliśmy się w dwóch
sklepach, których właściciele najprawdopodobniej płacą kierowcom za przywożenie klientów. Zakup garniturów lub koszul nas nie interesował, co ewidentnie
rozczarowało naszego przewodnika. Z kolei trzecie odwiedzone miejsce oka-
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zało się szczęśliwe dla obu stron – był nim sklep
z pamiątkami, który oferował ciekawe produkty
w dobrej cenie. Wycieczkę tuk tukiem zakończyliśmy w punkcie początkowym – przy Wielkim
Pałacu Królewskim.
Wieczorny przejazd na lotnisko nie obył się bez
przygód. Pomimo dużego zapasu czasowego
okazało się, że z powodu korków na autostradzie
możemy nie zdążyć na samolot do Singapuru.
Przejazd trzydziestokilometrowej trasy zajął
ponad dwie godziny, a nam udało dotrzeć się
do terminala na kilka minut przed zamknięciem odprawy. Ciekawym elementem podróży
powrotnej był sam przelot – do Singapuru wracaliśmy Boeingiem 787, czyli słynnym Dreamlinerem
linii Scoot.

Ponownie w Singapurze
Jednak największa atrakcja pierwszej części wyprawy do Azji czekała nas kolejnego
poranka. Jak wspominałem wcześniej, w weekend w Singapurze odbywało się GP Formuły
1. W godzinach przedpołudniowych udaliśmy
się więc do kas biletowych, gdzie udało się
zakupić wejściówki na piątkowe sesje treningowe. Wydarzenie to w pewnym sensie spełniało marzenia – była to moja pierwsza okazja
do zobaczenia w akcji bolidów najwyższej serii
wyścigowej. Muszę przyznać, że najtańsza wejściówka (ok. 200 zł) była w pełni warta swej ceny.
Umożliwiała ona wstęp do strefy 4 – olbrzymiej
przestrzeni wokół znacznej części ulicznego toru,
a także strefy rozrywkowej, w której znalazły się
bary, sklepy z gadżetami oraz scena. Możliwość
swobodnego przemieszczania się była najwięk-
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szą zaletą, w trakcie całego popołudnia bowiem mieliśmy okazję podziwiać
przejazdy bolidów (a także samochodów niższych kategorii) z kilku punktów i trybun. Efektu dopełniały telebimy pokazujące najciekawsze wydarzenia na torze
oraz komentarze prezenterów telewizji Sky. Pod koniec drugiej sesji treningowej
musieliśmy opuścić tor, już kilka godzin później bowiem czekał nas lot do kolejnego punktu naszej wyprawy – Hongkongu.

Podsumowanie
Singapur i Bangkok to pierwsze miasta, które odwiedziliśmy w Azji PołudniowoWschodniej. Oba miasta zrobiły na nas wielkie wrażenie, chociaż niewątpliwie różniły się od siebie pod wieloma względami. Singapur to droga, ultranowoczesna
i sterylna metropolia, która w dyskretny sposób pokazuje swoje związki z kulturą
azjatycką. Z kolei Bangkok to rozległe, kolorowe i orientalne miasto, którego specyficzny klimat bazuje w dużej mierze na otwartości mieszkańców, mieszance kultur,
a także fascynującym chaosie w przestrzeni miejskiej. Singapur jest drogi, Bangkok
tani. W Singapurze niemal każdy mieszkaniec na zadane pytanie odpowie płynnym
angielskim, w Bangkoku z kolei komunikacja z tubylcami odbywa się głównie na
migi. Nie zmienia to faktu, że oba odwiedzone przez nas miejsca są na swój sposób
fascynujące – szczerze mówiąc trudno określić, które bardziej przypadło mi do gustu.
W kolejnej części relacji opiszę kilkudniowy pobyt w Hongkongu, a także podróż
powrotną do Polski, podczas której zaplanowaliśmy 20-godzinną przerwę na
zwiedzanie Dubaju. Więcej materiału z wyjazdu możecie obejrzeć na stronie projektu – www.PelneKlatki.pl.
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APP IN THE AIR

TOMASZ SZYKULSKI

Należę do osób, które często podróżują samolotem. Z powodu studiów, zainteresowań
i udziału w różnych wydarzeniach i konferencjach w ciągu ostatnich dwóch lat odbyłem
ponad 100 lotów. Odnalezienie się w tej sytuacji wymaga dużo planowania i cierpliwości.
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Jak do tej pory pomagały mi w tym
Przypomnienia na iOS, skrzynka pocztowa
Mailbox, którą wykorzystuję do wyświetlania
maila z potwierdzeniem rezerwacji w dniu lotu,
aplikacje konkretnych przewoźników, a także starannie prowadzony dziennik lotów – Flightdiary,
który opisywałem tutaj. W ostatnim czasie
– dzięki sugestiom kilku osób – przyjrzałem się
aplikacji o ciekawej nazwie App in the Air. I już
mogę powiedzieć, że z pewnością dołączy ona
do grona stale używanych przeze mnie podróżniczych narzędzi.
App in the Air to na pierwszy rzut oka prosty program, który zbiera w jednym miejscu wszelkie
informacje dotyczące naszej lotniczej podróży.
To jednak tylko pozory, potęgowane przejrzystym i przyjemnym dla oka projektem graficznym
– w praktyce mamy do czynienia z bardzo rozbudowanym narzędziem, które zadowoli nawet
wymagających użytkowników. Zasada działania
jest niezwykle prosta. Wystarczy, że wprowadzimy nazwę linii lotniczych, numer lotu oraz datę
zaplanowanej podróży – aplikacja wykorzysta te
dane, by ustalić miejsce wylotu, punkt docelowy,
ewentualne przesiadki (w przypadku dodania
kilku odcinków podróży), a także wiele informacji,
które ułatwią cały proces. App in the Air wykorzystuje powiadomienia push, by poinformować nas
o jakichkolwiek zmianach, na przykład nowym
numerze bramki na lotnisku lub opóźnieniach.
Strona główna aplikacji to skrócony przegląd
naszego profilu oraz lista zaplanowanych lotów.
Kliknięcie jednej z rezerwacji przenosi do szczegółowego widoku, który zawiera liczne informa-
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cje: numer terminala, oś czasu z etapami podróży,
mapę, informacje pogodowe, przybliżony czas
oczekiwania na kontrolę na lotniskach, a także
alarmowy numer telefonu przewoźnika. Co ciekawe, możemy tam również dodać notatkę (np.
listę rzeczy do spakowania), zamówić przejazd
Uberem, odnaleźć innych użytkowników aplikacji
znajdujących się w pobliżu, a także… dzielić się
z nimi dostępem do internetu. Odpowiednie pola
umożliwiają dodanie więcej informacji dotyczących lotu: numeru rezerwacji, klasy podróży oraz
wybranego miejsca na pokładzie.
Na uwagę zasługuje także przegląd profilu.
Zawiera on dane dotyczące liczby odbytych
lotów, odwiedzonych lotnisk i krajów, typów
samolotów, przebytego dystansu oraz godzin
spędzonych w powietrzu. Osiąganie kolejnych
celów, na przykład skorzystania z co najmniej pięciu lotnisk, nagradzane jest odznakami. Idea tego rozwiązania jest ciekawa, największym
problemem jednak jest uzupełnienie lotów z przeszłości – wymaga to dużego nakładu czasu
oraz znajomości numerów lotów wszystkich odcinków – w moim przypadku okazało się to
barierą nie do pokonania. Brakuje tutaj możliwości importu danych z popularnych serwisów,
np. Flightdiary. Obecnie można zrobić to tylko w przypadku serwisu Tripit, który osobiście
nie przypadł mi do gustu.
App in the Air posiada również rozszerzenie na Apple Watch, które niezwykle efektywnie wykorzystuje możliwości tego urządzenia. Zawiera ono cztery ekrany (odprawa, boarding, start, lądowanie), między którymi przenosimy się stuknięciem w zegarek. Każdy ekran
zawiera informacje odnoszące się do konkretnego etapu podróży: przykładowo, ekran
„boarding” informuje nas o czasie wejścia na pokład, numerze bramki oraz czasie niezbędnym na dotarcie do niej. App in the Air wykorzystuje także nowość wprowadzoną w Watch
OS 2, jaką jest tworzenie komplikacji dla zewnętrznych aplikacji na tarczy zegarka. Ten rodzaj
widgetu przedstawia najistotniejsze dane dotyczące aktualnego etapu podróży, będąc jednocześnie wygodnym skrótem do pełnej aplikacji – wystarczy jedno kliknięcie.
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Podsumowując: App in the Air to niezwykle przydatna i rozbudowana aplikacja,
która w prostej i eleganckiej formie przedstawia wszelkie dane dotyczące naszej
lotniczej podróży. Na uwagę zasługuje łatwość wprowadzania lotów, szczegółowe informacje o lotniskach, bramkach, pogodzie i przesiadkach, funkcje
społecznościowe oraz możliwość tworzenia notatek wewnątrz aplikacji. Dzięki
wygodnemu interfejsowi i bogatej funkcjonalności docenią ją przede wszystkim często podróżujące osoby – dobrym przykładem jest tutaj przypomnienie
o rozpoczęciu odprawy internetowej, o której zdarzało mi się zapomnieć. Na
pochwałę zasługuje również wzorowe wykorzystanie możliwości Apple Watch
– do tej pory częściej krytykowałem, niż chwaliłem autorów aplikacji wykorzystujących to urządzenie.
App in the Air pobierzecie z App Store
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– Piszemy o nowych technologiach
– Testujemy najnowsze samoloty
– Zapraszamy na niebanalne podróże
Sprawdź nas!

BEZPŁATNA roczna prenumerata tylko do końca marca w AppStore!

Również angielska wersja językowa

In English language version also
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NIEMOWLĘ W SAMOLOCIE

Wielu moich znajomych boi się latać samolotem z niemowlakiem, jak zauważyłam. Strach ten
często wynika z niewiedzy. Od znajomych i rodziny usłyszeli, że nie można zabierać do samolotu
płynów lub sami tego doświadczyli – próbując przejść odprawę z butelką wody mineralnej.
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Teraz obawiają się, co się stanie, jeśli dziecko podczas lotu zgłodnieje. Przecież nie
wniosą mleka czy soku na pokład! Obawy te są oczywiście bezzasadne, dlatego też
powstał ten artykuł. Niech będzie pewnego rodzaju poradnikiem dla rodziców, którzy chcą latać samolotem ze swoim maleństwem.
Niemowlęta i dzieci do drugiego roku życia, jeśli nie zajmują własnego miejsca,
latają najczęściej za darmo. Na niektórych trasach doliczane są opłaty lotniskowe
lub/i opłaty manipulacyjne, ale zazwyczaj nie przekraczają 10% ceny normalnego
biletu. Część linii lotniczych oferuje rodzicom specjalne miejsca, przy których znajdują się foteliki lub łóżeczka turystyczne dla niemowląt. W przypadku lotów czarterowych jeszcze nie spotkałam się z miejscem na łóżeczko. Na takich lotach warto prosić
o miejsce z przodu lub w tak zwanym „emergency passage” – zyskamy wówczas
trochę więcej przestrzeni dla nas i dziecka siedzącego nam kolanach. Niezależnie od
lotu (rejsowy czy czarterowy) możemy też zabrać ze sobą fotelik o wadze 0–13 kg
(tzw. kołyskę), który ma homologację lotniczą (np. Maxi-Cosi Pebble) lub taki fotelik
wypożyczyć. Należy jednak wówczas pamiętać, że dziecko w foteliku zajmuje dodatkowe miejsce siedzące i nie będzie już leciało za darmo. Musimy mu wówczas kupić
normalny bilet, taki, jak dla dziecka powyżej drugiego roku życia.
Odprawę z maluchem do trzeciego roku życia (na niektórych lotniskach nawet do
czwartego) przechodzimy poza kolejnością. Do samolotu można zabrać płyny. Nie
ma tu żadnych ograniczeń. Może to być woda mineralna, sok lub mleko. Na niektórych lotniskach będą prosili o skosztowanie napoju naszej pociechy, na innych z kolei
stosuje się specjalny sprzęt do prześwietlania płynów. Z tym drugim rozwiązaniem
spotkałam się między innymi w Barcelonie.
Niemowlęta nie mają prawa do własnego bagażu, lecz praktycznie wszystkie linie
lotnicze pozwalają rodzicom zabrać dodatkowo (oprócz swojego bagażu podręcznego) torbę pielęgnacyjną dla dziecka. Spakujmy do niej pieluszki, pokarm (mleko,
słoiczki lub pojemnik z przygotowanym jedzeniem) i picie oraz kilka zabawek. Warto
mieć ze sobą także kocyk i bluzę. W samolocie, niezależnie od pory roku i temperatury zewnętrznej, bywa chłodno.
Im młodsze dziecko, tym większa szansa, że prześpi znaczną część podróży. Niektóre
maluchy jednak, szczególnie te, które już samodzielnie raczkują lub chodzą, mogą
bardzo szybko się znudzić i zamiast spać – będą marudzić. Nawet na krótkich lotach
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(do godziny) warto mieć przy sobie smartfon lub tablet, a na nim zainstalowane ulubione aplikacje lub bajki dziecka. Polecam zapoznanie się z moim artykułem z lipcowego numeru iMagazine, w którym pisałam właśnie o aplikacjach i grach dla dzieci.
Podczas lotu nie trzymajmy dziecka cały czas na kolanach. Pozwólmy mu pozwiedzać samolot. Gwarantuję, że będzie miało wielką frajdę z chodzenia lub raczkowania
między fotelami. Uważajmy jedynie, by tym samym nie przeszkadzać innym pasażerom i obsłudze.
Za wózek nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty i nie wlicza się go do bagażu.
Nie musimy specjalnie kupować tak zwanej parasolki; możemy wziąć duży wózek,
składający się z dwóch części (np. stelaż + gondola lub stelaż + siedzisko spacerowe),
należy tylko pamiętać, by powiedzieć o tym przy odprawie – dostaniemy wówczas
dwie naklejki. Jeśli mieliśmy odprawę elektroniczną i nie oddajemy bagażu, również
należy zgłosić się do stanowiska odpraw w celu pobrania naklejek na wózek. Pojazd
naszej pociechy zdajemy obsłudze – przed samym wejściem do samolotu lub przy
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rękawie. W analogicznym miejscu go odbieramy, chociaż na przykład w Barcelonie
wózki wyjeżdżają specjalną taśmą do bagaży niestandardowych, a w Poznaniu siedzisko spacerowe wyjechało nam wraz z bagażem, stelaż zaś stał z resztą wózków przy
wyjściu. Warto zawsze przed odbiorem bagaży dowiedzieć się, w którym miejscu
należy odebrać wózek.
Podczas startu i lądowania niemowlę musi siedzieć na naszych kolanach lub leżeć
oparte o naszą klatkę piersiową i być zapięte pasami. Zanim samolot zacznie kołować, dostaniemy specjalne pasy dla dziecka, które przypinamy do naszych. Gdy
samolot zaczyna się wzbijać w górę oraz gdy podchodzi do lądowania, w kabinie
zmienia się ciśnienie. Dobrze jest dać wówczas dziecku smoczek lub butelkę z piciem.
Ssanie niweluje różnicę ciśnień i nasze niemowlę mniej ją odczuje.
Mam nadzieję, że Wasze dzieci pokochają latanie tak, jak moja córka. Życzę wam
i waszym latoroślom tylu samych startów, co lądowań!

iPatrycjaR

101

/ PODRÓŻE / Sprzęt Apple i tanie latanie z Dawidem Dudkiem

SPRZĘT APPLE I TANIE LATANIE
Z DAWIDEM DUDKIEM

KAMIL DYRTKOWSKI

Zbliża się zima i pewnie część z was będzie
chciała wyjechać w ciepłe miejsce. Mój
dzisiejszy gość jest autorem książki "Biblia
Taniego Latania", w której uczy między
innymi o tym, jak latać po Europie nawet
za 1 euro. Książkę można dostać tutaj.
Zapraszam do przeczytania wywiadu
i poznania tego niezwykłego podróżnika.
Rozmawialiśmy w Poznaniu, na jednym
z seminariów organizowanych przez
fundację Praktyczna Edukacja, która
propaguje formy nauczania stosowane
praktycznie, a seminaria prowadzą
wyłącznie właściciele firm.
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Kamil: Jesteś już dosyć sławny, lecz
niektórzy mogą cię jeszcze nie kojarzyć. Kim jesteś i czym się zajmujesz?
Dawid Dudek: Mam na imię Dawid, na
co dzień zarządzam kilkoma firmami.
Trochę przez przypadek stałem się znany
dzięki mojej ostatniej książce: Biblia
Taniego Latania. Uczę ludzi jak tanio,
a nawet za darmo, podróżować po świecie, jak oszczędzać pieniądze i ogólnie,
w jaki sposób podnosić jakość swojego
życia dzięki podróżom. Poza tym zajmuję
się doradztwem w zakresie ograniczania kosztów podróży służbowych w firmach - od bardzo małych, po korporacje.
W końcu jestem analitykiem, który specjalizuje się w analizie Big Data.
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K: Jak zaczęło się twoje „tanie
latanie”?
D: Zwyczajnie. No, może nie do końca.
Gdy byłem na studiach, bardzo chciałem
podróżować. Studenci nie są najzamożniejszą grupą społeczną, kombinowałem
więc, jak to zrobić, aby móc zwiedzać
świat, nie wydając za dużo pieniędzy.
Ponieważ od zawsze interesowałem się
informatyką jako taką, to zacząłem analizować, w jaki sposób działają systemy
rezerwacyjne linii lotniczych i agentów,
którzy odsprzedają pasażerom bilety lotnicze. Dość szybko okazało się, że przy
głębszej analizie można w tych systemach znaleźć liczne „dziury”, które odpowiednio wykorzystane pozwalają kupić
bilety lotnicze bardzo tanio, a nawet za
darmo. Z czasem – dokładnie po kilku
podróżach za grosze, na przykład do
Indii za około 300 złotych w dwie strony
– zaczęli przychodzić do mnie znajomi
z prośbą „Naucz mnie, jak to robisz”.
W ten sposób narodził się pomysł stworzenia Biblii Taniego Latania.
K: Skąd później pomysł na książkę?
I co jest w niej zawarte?
D: Pomysł podsunęli, jak wspomniałem,
przyjaciele. Początkowo pomagałem
szukać tanich czy darmowych biletów
„za piwo” – takie uroki studenckiego
życia. Z czasem „próśb” o pomoc było
tak dużo, że nie dałbym rady takiej ilości
piwa wypić i zacząłem zastanawiać się,
jak w prosty i przejrzysty sposób wyło-
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żyć techniki, które pozwalają tanio podróżować po świecie. Tak powstała „Biblia
Taniego Latania”. Książka to dość specyficzny podręcznik. Krok po kroku staram
się wyjaśniać nawet bardzo skomplikowane techniki, które pozwalają obniżyć
ceny biletów lotniczych nawet do zera złotych. Sporo miejsca poświęciłem jednak takim aspektom jak raje podatkowe, systemy prawne w różnych częściach
świata czy też prawa pasażera linii lotniczych. Chodziło mi o to, aby z jednej
strony dać praktyczną wiedzę o tym, jak bardzo tanio, a nawet za darmo, latać
po świecie, a z drugiej - w pewien sposób „zabezpieczyć” moich czytelników
przed tym, by na przykład nie znaleźli się na końcu świata z anulowanym biletem lotniczym bez niczyjej pomocy.

K: Podczas każdej podróży towarzyszy ci sprzęt Apple. Jaki dokładnie
i dlaczego właśnie te modele?
D: Jeśli chodzi o Apple, to jestem fanem tej marki, odkąd empirycznie sprawdziłem, jak dobrej jakości urządzenia dostarcza użytkownikowi. Mam taką
specyficzną cechę charakteru, która nakazuje mi sprawdzić wszystko „na własnej skórze”. Bardzo długo eksperymentowałem z różnymi markami urządzeń.
W podróży niezbędne są dwie rzeczy: niezawodność sprzętu i łatwość jego
użytkowania. Niczym przyjemnym jest zastanawianie się, czy „aby na pewno
bateria nie padnie” albo „czy telefon nie zamarznie”. Mniej więcej cztery lata
temu przekonałem się, że Apple to wybór idealny.
Obecnie w każdej podróży towarzyszy mi Macbook Air. Miałem kilkanaście
komputerów i ten jest w mojej ocenie najlepszy: lekki, ekstremalnie długo
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wytrzymuje bateria, bardzo szybko się ładuje,
a to często kluczowa kwestia. Zdarzało mi się,
że 30 minut ładowania komputera gdzieś na
dworcu autobusowym na prowincji w Chile ratowało mi skórę, bo mogłem pracować potem
kilka godzin w autobusie bez obaw, że „bateria
padnie”. Oprócz tego, że podróżuję, zarządzam
też kilkoma firmami, a niestety, przy takim trybie
życia trzeba być mimo wszystko „online” co najmniej raz dziennie. Oprócz tego używam iPada.
Tutaj może dość nietypowo, bo nie najnowszego
modelu, ale starego i poczciwego iPada 2. Jakoś
przyzwyczaiłem się do niego i ogromny zbiór plików .pdf z notatkami, które mam w iBooks, sprawia, że nie chcę go wymieniać na nowszy model.
Poza tym przejechałem z nim ze 40 krajów, a to
sprawia, że sentyment bierze górę nad ewentualną wymianą na przykład iPada Air. Mam też
wreszcie niezawodnego iPhone 6 Plus. Nieraz
zdarzało mi się robić zdjęcia telefonem zamiast
lustrzanką – uznałem, że na potrzeby bloga ich
jakość jest aż nazbyt wysoka. iPhone ma też
niezwykle praktyczną funkcję „hotspotu osobistego”, co niezwykle ułatwia życie w podróży.
Wystarczy kupić lokalną kartę SIM z odpowiednim pakietem internetowym – często kosztuje
to w przeliczeniu kilka złotych i mamy dostęp do
sieci w kraju, w którym jesteśmy.
K: Wielu użytkowników uważa, że iPhone 6
Plus jest za duży i niewygodny. Wiem, że ty
cenisz sobie jego wielkość, opowiedz nam
dlaczego?
D: Dla mnie jest on idealny. Mam ponad dwa
metry wzrostu, a, co za tym idzie, proporcjonal-
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nie dużą dłoń. Przy moich „gabarytach" telefon idealnie spełnia oczekiwania.
Nie bez znaczenia jest także to, że prowadzę kilka firm. Duży wyświetlacz bardzo ułatwia mi pracę. W końcu, jako fan czytania książek z tabletu/telefonu,
cenię sobie iPhone 6 Plus jako urządzenie, na którym mogę oddać się lekturze
w czasie podróży, na przykład w samolocie. Jest na tyle duży, że wygodnie się
czyta, a jednocześnie na tyle mały, że mieści się w kieszeni.
K: Za pomocą których aplikacji kupujesz tanie bilety. Które możesz polecić
czytelnikom?
D: Musiałbym streścić kilkadziesiąt stron z Biblii taniego latania. W zasadzie nie
korzystam z aplikacji jako takich – po prostu ceny w „oficjalnych” aplikacjach są
„oficjalne”. Zamiast tego wolę korzystać z mobilnych wersji stron internetowych
agentów, którzy zajmują się sprzedażą biletów lotniczych.
K: Wiem, że nagrywasz webinary i prowadzisz szkolenia online. Jakich
narzędzi do tego używasz i jakich programów?
D: Ogromnym plusem Apple jest prostota. Wiem, że czytelnicy czekają na
jakiś „efekt wow”, ale w tym punkcie ich rozczaruję. Do nagrywania używam
QuickTime’a. Prosty i praktyczny. Jedno kliknięcie i mogę nagrać dowolny webinar, wykorzystując funkcję „nagranie z ekranu” plus „nagranie video”. Macbook
Air ma świetną kamerę, nic więcej mi nie potrzeba.
K: Obserwując twojego bloga i fanpage, zauważyłem, że co chwilę wrzucasz jakieś newsy. Jak znajdujesz na to czas?
D: Na Fanpage’u Biblii Taniego Latania wrzucam od siedmiu do dziesięciu ofert
super tanich lotów dziennie. Czasami jest ciężko wygospodarować godzinę czy
dwie na szukanie „deali”, ale ja to po prostu uwielbiam. Nic tak nie cieszy, jak
znalezienie lotu do USA za 100 euro z Polski i podzielenie się tym na Fanpage’u!
K: Prowadzisz także warsztaty i szkolenia na żywo. Jaką tematykę wtedy
podejmujesz?
D: Zazwyczaj uczę tego, co jest moją największą pasją, czyli taniego latania.
Oprócz tego wykładam także sposób targetowania reklam oraz kohortowo-behawioralną analizę Big Data (wiem, brzmi trochę strasznie). Najogólniej uczę
tego, jak analizować ogromne zbiory danych, jak na ich podstawie tworzyć
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grupy docelowe i jak sprzedawać dzięki analizie Big Data. Działam nie tylko offline. Raz
w tygodniu prowadzę warsztaty online o tanim lataniu, w których czasie pokazuję, jak
kupić bilet lotniczy na niemal każdej trasie nawet od 1 euro. Można na nie się zapisać tutaj.
K: Dziś wystąpiłeś na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jaki był cel tego
wystąpienia i o czym mówiłeś?
D: Chciałem zaprezentować słuchaczom dwa zagadnienia. Przede wszystkim pokazać,
czym jest Big Data, jak analizować ogromne zbiory danych, jak sprzedawać dzięki takiej
analizie i w jaki sposób tworzyć kampanie reklamowe dla dowolnego produktu. Drugą
część wystąpienia poświęciłem temu, w jaki sposób można obniżyć cenę dowolnego
biletu lotniczego nawet o około 130 zł. Myślę, że wykład się podobał, bo mimo że skończyłem mówić po 21.00, to nikt z Auli nie wyszedł wcześniej. Spotkanie było bardzo pouczające także dla mnie – okazuje się, że zainteresowanie tanim lataniem jest ogromne.
K: Dziękuję Ci, że znalazłeś czas, aby podzielić się swoją pasją z czytelnikami iMagazine.
D: Dziękuję i pozdrawiam.
Kamil Dyrtkowski, @dyr_k, Praktyczna Edukacja

dyr_k
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Niektóre rzeczy się nie zmieniają.
Czy zdarza Ci się otwierać stronę
sklepu Apple i konfigurować komputer w wolnych chwilach? A podczas
pracy, kiedy szef nie patrzy?
Łapiesz się na tym, że konfigurujesz różne Maki, ignorując ich cenę,
nie będąc do końca pewnym, który
z nich jest dla Ciebie idealną maszy-

ną? A co mówisz szefowi, który Cię
na tym przyłapuje? Może odbiera to
jako sugestię, że należy Ci się wyższa
pensja?
Czy podczas rodzinnych wyjazdów
członkowie rodziny pytają Cię, który
Mac będzie dla nich odpowiednim
wyborem? A może proszą o pokaza-

nie im Twojego MacBooka, aby móc
się nim „pobawić”, jakby to była jakaś
zabawka?
Ten poradnik może Ci pomóc uratować zdrowie psychiczne, stosunki
z teściową i szefem, i ograniczy rachunki od psychologa.
Daj mu szansę.
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PRODUKTYWNA PODRÓŻ Z APLIKACJAMI – CZYLI

iPAD W CHMURACH

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Pod koniec października z rodziną wyjechaliśmy na wycieczkę do Anglii. Latamy tam
co jakiś czas z powodów językowych, kulturowych oraz chęci odwiedzenia niektórych
znajomych. Głównym narzędziem do organizacji takiej podróży jest właśnie iPad.

W tym roku stało się tak tym bardziej, bo w domowym biurze nie mam już laptopa, ale
iMaca. iPhone’a też nie mam, bo niestety coś się w nim zepsuło i musiałem go oddać do
naprawy gwarancyjnej, a nowy 6S Plus jeszcze do mnie nie przyleciał (długa historia…),
został mi więc na podróż tylko iPad.

Łączność zapewniona dzięki WiFi i 4G
Zaczniemy od łączności. Dzięki WiFi, która jest już w wielu miejscach na wyspach, oraz
wykupieniu karty SIM, jestem online od razu po przylocie. Łatwo i przyjemnie. Bardzo się
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cieszę, że kupiłem iPada z 4G, bo cenię sobie w tym sprzęcie fakt, że praktycznie zawsze jestem podłączony do internetu.

Aplikacje do podróży – AirBNB, Booking, Navigon
Co ciekawe, do organizacji podróży nie używam już prawie w ogóle stron internetowych. Loty zarezerwowałem za pomocą aplikacji Ryanair. Nasz wymarzony
dom na pobyt (piękna „Abbey” w zachodniej Anglii) znalazłem dzięki aplikacji
AirBnB. Gdy potrzebowałem hotelu na jedną noc po drodze, za pomocą aplikacji Booking.com szybko znalazłem pokój. Nawigację offline mam zapewnioną dzięki aplikacji Navigon, którą wykupiłem lata temu i ciągle sprawdza
się świetnie. Nawet samochód wynajęliśmy dzięki aplikacji firmy Enterprise.
Niesamowite jak „strony www” przestają mieć znaczenie w obecnych czasach.

Chmura – dane pod ręką
Całe moje życie jest w chmurze. Obecnie wszystkie moje najważniejsze pliki
trzymam na Dropboksie, notatki w Evernote, zdjęcia w iCloud Photo Library…
Z mojego iPada mam więc w każdym momencie dostęp do wszystkiego, co
potrzebuję. Jeszcze kilka lat temu było to niemożliwe, teraz naprawdę można
mieć wszystko „pod ręką”.

Rozrywka – gry i zabawy, Paper by 53
Jadę z rodziną, a moje córki jak mało kto rządzą na iPadach. Ciągle w rodzinie
mamy pierwszego iPada, na którego wrzucam wszystkie filmy dla dzieci. I gry.
Dużo gier. Na mojego też trzeba było wgrać jakieś gry. Nie było wyjścia.
Podczas urlopu bardzo lubię rysować, dlatego Paper by 53 jest w ciągłym użyciu. Nakręcił mnie na tę aplikacje nasz Naczelny Dominik lata temu i tak mi już
zostało. Ciekawe, jak to będzie za jakiś czas z iPadem Pro. Dam znać!

Czytanie – Kindle, iBooks, Pocket i nawet Audible
oraz Overcast
Musiałem doinstalować na iPadzie Audible i Overcast, bo bardzo lubię słuchać
książek i podcastów, a do tej pory robiłem to tylko na iPhonie. A przecież to
właśnie na urlopie staram się nadgonić czytanie i zanurzyć się w jakiejś książce
na aplikacji Kindle lub iBooks, lub przynajmniej próbować trochę nadrobić zaległości w artykułach, które wrzuciłem do Pocket.
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Social – Facebook, Twitter, Instagram
Mam też obstawione media społecznościowe. Facebook, Twitter (właśnie przetestowałem najnowszego Tweetbota – całkiem fajny) oraz Instagram (chociaż
do przeglądania fotek używam Retro). Także Medium oraz nawet iPhone’owy
Periscope. Jakby co, to jestem w kontakcie ze światem.

Praca – Slack i Nozbe są w gotowości
Urlop urlopem, ale czasami trzeba sprawdzić, co w firmie słychać – chociaż staram się ograniczać i „odcinać” jak najbardziej. Dlatego mam dostęp do naszych
projektów w Nozbe, wieczorami przeglądam pogawędki na Slacku i jak trzeba,
mogę pogadać z kimś na żywo przez FaceTime lub Skype. Czasami jeszcze
sprawdzam Mail. Staram się być na bieżąco, ale bez stresu.

Telefon? „Dumbphone” do usług
Taa… z racji braku iPhone’a jako telefonu użyłem zwykłej Nokii, która trzyma
do 3 tygodni na jednej baterii. Czyli naładowałem ją przed wyjazdem i drugi
raz naładuję ją po powrocie. W końcu mało kto do mnie dzwoni. Bardziej
potrzebuję mieć telefon „na wszelki wypadek”. Niesamowite, jak aplikacja telefonu rzadko jest używana na moim iPhonie i jak bardzo mi jej nie brakowało,
szczególnie podczas wyjazdu.

Wszystko pod ręką, żyjemy w fajnych czasach
Z tym właśnie wnioskiem chciałem Was zostawić, Drodzy Czytelniku
i Czytelniczko. Żyjemy w fajnych czasach. Mój smukły, przenośny, trzymający
ponad 10 godzin na baterii iPad Air 2 stał się faktycznym centrum dowodzenia
i dzięki niemu załatwię prawie wszystko.
I, co ciekawe, coraz rzadziej korzystam z takich rzeczy jak strony Internetowe,
telefon, a dzięki „chmurze” mam dostęp do wszystkich interesujących mnie
danych. Super!

MSliwinski
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STEVE JOBS
JAN URBANOWICZ

Od czasu śmierci Steve’a Jobsa wciąż wychodzi jakieś dzieło, które ma nam opowiedzieć
jego historię; kilka książek, filmy dokumentalne czy też fabularne. Stworzono kolejny film,
ale ten był najbardziej przeze mnie wyczekiwany i chyba najbardziej ze wszystkiego mi
się podoba. Dlaczego? Po prostu jest genialny.

O tym filmie mówiło się od jakiegoś czasu. Tak naprawdę, to odkąd ujrzała światło dzienne biografia Jobsa pióra Waltera Isaacsona i odkąd szybko zapowiedziano jej ekranizację. To jednak
nie nastąpiło szybko. Od premiery książki minęły cztery lata. Niecałe dwa lata po śmierci współzałożyciela Apple ukazał w kinach ukazał się film „Jobs”. Tytułową rolę zagrał Ashton Kutcher
i pomimo jego dość średnich umiejętności aktorskich, ten wybór dość ciepło przyjęto. Było to
związane przede wszystkim z fizycznym podobieństwem do Jobsa oraz ze znanym zamiłowa-
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niem Kutchera do produktów Apple. Film jednak, co to dużo mówić, okazał się klapą. Pomijając
finanse, to nie przyjęła go dobrze ani publiczność ani krytycy. Taki film telewizyjny bardziej niż
kinowy przebój. Ale na horyzoncie cały czas w oddali było widać kolejny film, który miał być już
w większym stopniu oparty na wspomnianej biografii.
Muszę przyznać, że byłem zachwycony, kiedy dowiedziałem się, iż scenariusz do tego filmu
napisze Aaron Sorkin – moim zdaniem jeden z najlepszych współczesnych scenarzystów filmowych i telewizyjnych. Ma on już na koncie scenariusz do jednego biograficznego filmu i to
nawet w podobnej dziedzinie – chodzi o tekst do filmu „The Social Network” Davida Finchera,
opowiadający o Marku Zuckerbergu.

Projekt jednak z trudem pokonał drogę do realizacji. Problemy z wyborem reżysera, głównego
aktora oraz odsprzedanie filmu do innego studia – to tylko niektóre z nich. W końcu jednak
udało się zacząć produkcję. Reżyserią zajął się Danny Boyle (znany przede wszystkim z filmów
„Trainspotting” oraz „Slumdog”), a główne role mieli zagrać Michael Fassbender, Kate Winslet
oraz Jeff Daniels, który to ostatnio grał w serialu „Newsroom”, stworzonym przez Sorkina.
Polska premiera filmu jest przewidziana na połowę listopada, ale mnie już udało się go zobaczyć na tegorocznym American Film Festival we Wrocławiu. Był to film zamknięcia i jeden
z tytułów, na które czekałem najbardziej. Uważam, że wiele osób może się na tym filmie
zawieść i myślę zarazem, że przynajmniej tyle samo osób uzna go za jeden z lepszych w tym
roku. Sam zaliczam się do tej drugiej grupy.
Kocham pracę Aarona Sorkina. Widziałem chyba wszystko, co stworzył i za każdym razem
jestem zachwycony efektami. Jego wizytówką są przede wszystkim świetne dialogi – bardzo
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dynamiczne i celne. W „Steve Jobs” jest podobnie. Owe dialogi wypowiadane są z prędkością strzałów z karabinu maszynowego i oglądanie filmu wymaga sporego skupienia. Mimo to
ogląda się go dość lekko, ale to też dlatego, że dialogi pozwalają nam co kilka chwil trochę odetchnąć. Sorkin kolejny raz wykonał znakomitą robotę i potwierdził swoją obecność w czołówce
hollywoodzkich scenarzystów.
Jednak dobre dialogi to nie wszystko. Musi mieć je kto wypowiadać i to jeszcze w dobry sposób, dlatego dobór aktorów był tutaj kluczowy. Rolę tytułową zdecydowano się powierzyć
Michaelowi Fassbenderowi. Pamiętam słowa oburzenia po ogłoszeniu tej decyzji, że aktor nie
jest nawet w najmniejszym stopniu podobny do Jobsa i że to jeden z najgorszych wyborów.
Cóż, według mnie podobieństwo nie jest aż tak ważne, bo to i tak można zawsze zapewnić charakteryzacją. W tym przypadku bardziej liczyło się to, czy aktor będzie potrafił oddać charyzmę
postaci i czy Steve będzie dobrze przedstawiony od strony swojego charakteru. Przyznam, że
Fassbender zrobił to wyśmienicie. Po kilku minutach projekcji zaczynamy wierzyć, że on faktycznie jest Steve’em Jobsem. Może nie widać tego tak bardzo wizualnie, za to jego zachowanie
jest znakomite.
Warto zwrócić uwagę na partnerującą mu Kate Winslet, która

Muszę przyznać, że
byłem zachwycony, kiedy
dowiedziałem się, iż
scenariusz do tego filmu
napisze Aaron Sorkin

gra Joannę Hoffman – wieloletnią asystentkę Jobsa. Na ekranie widzimy niesamowitą chemię między nimi i słuchanie
wymiany zdań między nimi można porównać z piękną, idealnie napisaną operą. Wprost nie chcemy, by przestali prowadzić dialog. Coś pięknego. Winslet portretuje kobietę, która
jako jedyna potrafi wpłynąć na Jobsa, ale w taki sposób, by
ten jej później nie znienawidził – jak to działo się z większością
innych osób.

Trzecim elementem znakomitej obsady jest również Jeff Daniels jako John Sculley. I kolejny raz
mamy postać, która prowadzi świetne wymiany zdań – zarówno z Jobsem, jak i panią Hoffman.
Mam jednak wrażenie, że nikt z obsady filmu nie został wybrany przypadkowo i każdy się
w swojej roli sprawdził bardzo dobrze. Nawet Seth Rogen jako Steve Wozniak, który był według
mnie najdziwniejszym wyborem twórców.
Ten film to historia rozpisana na trzy akty. Reżyser Danny Boyle postanowił odejść nieco od
tradycyjnej konstrukcji robienia biografii. „Steve Jobs” jest wyraźnie podzielony na trzy części.
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Każda z nich to kulisy jednej z kluczowych prezentacji produktów. Pewnie teraz każdy sobie
myśli: „Mac, iPod i iPhone”. Źle. Sprzętowo, ten film jest historią Maca. Zaczynamy od prezentacji Macintosha, później komputera NeXT i kończymy kolorowym iMakiem. Dlatego akcja
dzieje się w trzech różnych rocznikach: 1984, 1988 i 1998. Boyle, aby jeszcze lepiej oddać klimat
poszczególnych czasów, nakręcił każdy akt inną kamerą. Pierwszy z nich został zapisany na
taśmie 16 mm, drugi 35 mm, a trzeci nakręcono kamerą cyfrową. Bardzo ciekawy zabieg i przyznaję, że wizualnie wyszedł on rewelacyjnie.
„Steve Jobs” to nie jest pełna biografia współzałożyciela Apple. Koncentruje się tylko na kilku
momentach jego życia i kariery. Mało tego, nie jest to nawet film w pełni zgodny z prawą. Jest
tu wiele wątków, które w rzeczywistości nigdy się nie zdarzyły i zostały wymyślone na potrzeby
filmu. Czy to minus? Zdecydowanie nie. To jest film fabularny, nie dokumentalny. Nie ma tu
wymogu, by wszystko było tak, jak naprawdę się działo. W dodatku, dzięki temu film wydał mi
się o wiele ciekawszy. Zwłaszcza że skoro powstało już wiele książek o Jobsie czy filmów dokumentalnych, to dobrze zobaczyć coś innego. Naprawdę nie chciałem oglądać dokumentu, lecz
film z aktorami – zamiast z prawdziwymi zapisami danych wydarzeń. Tu wszystko wyszło ciekawiej i moim zdaniem na plus. Zapomnimy na moment, że to film o Jobsie. Nazwijmy głównego
bohatera Romek i otrzymamy znakomity film o Romku i tym, jak ów Romek wprowadzał na
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rynek rewolucyjne maszyny rolnicze. „Steve Jobs” jest bardzo podobnym filmem do „The Social
Network”. Nie musimy znać pierwowzoru bohatera, nie musimy znać jego perypetii. A nawet
jak je znamy i wiemy, że film nie przedstawia wszystkiego zgodnie z prawdą, to w dalszym
ciągu bawimy się na filmie i wychodzimy z kina usatysfakcjonowani. Dla mnie jest to wielki
popis aktorstwa, pisarstwa i reżyserii. Okres oskarowy dopiero się zaczyna i czeka nas w tym
sezonie mnóstwo świetnych filmów, ale jestem pewien, że „Steve Jobs” weźmie w tym wyścigu
udział. Czy wygra? Tego nie wiem i będziemy musieli na to jeszcze chwilę poczekać. Jednak
zarówno Fassbender, jak i Winslet pokazują tutaj, że są w doskonałej formie, a Aaron Sorkin – że
nikt nie pisze szybkich i błyskotliwych dialogów w Hollywood jak on. Nikt.
Nie mogę się doczekać, aż film wejdzie oficjalnie do polskich kin, gdyż chcę go zobaczyć
ponownie. I na pewno będę do niego wracał wielokrotnie. Dlaczego? Bo dobre kino jest warte
powtórek, a „Steve Jobs” niewątpliwie jest wielkim kinem. Dlatego mam do was prośbę. Jak
już usiądziecie w kinowym fotelu, zapomnijcie na chwilę o analizowaniu tego filmu pod kątem
prawdy. Nie zwracajcie uwagi na to, czy aktorzy są podobni do prawdziwych postaci. To nie jest
tu absolutnie ważne. Oglądajcie i spijajcie z ekranu wyśmienitą śmietankę najlepszego aktorstwa, pisarstwa i kunsztu reżyserii na najwyższym poziomie.
Think different.

yasiek_
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STEVE JOBS:
CZŁOWIEK-MASZYNA
JAN URBANOWICZ

Wszyscy znamy jego historię. Po kilku biografiach, filmach dokumentalnych i artykułach,
trudno nie wyobrażać sobie, jaki był Steve Jobs. Warto jednak w najbliższym czasie
obejrzeć jeszcze dwie kolejne pozycje, które ostatecznie pomogą przedstawić sobie
jego sylwetkę.

Początkiem jest tak naprawdę koniec. Film „Steve Jobs: człowiek-maszyna” zaczyna się
w momencie śmierci Jobsa. Widzimy dobrze nam znane momenty, kiedy to ludzie składali
kwiaty pod Apple Store’ami na całym świecie. Pojawia się pytanie: dlaczego? Kim był Steve
Jobs, że cały świat go opłakuje? Dla większości był człowiekiem, który zmienił ich życie;
stworzył urządzenia, których używają codziennie, które są im niezbędne, które kochają. Jobs
stworzył Apple – firmę, bez której nie wyobrażamy sobie dzisiaj świata. No właśnie, firmę.
Apple to korporacja, która tak naprawdę nie ma na celu – jak nam się wydaje – dawać nam
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wiecznego szczęścia. To machina, która ma zarabiać pieniądze, przynosić zyski i która jest
obecnie najbardziej wartościowa na świecie. Oczywiście, w podstawach swojego istnienia,
ma ona nasze dobro, jednak ani ona, ani jej założyciel, nie są tak naprawdę naszymi przyjaciółmi. Dlaczego więc tak kochamy Apple i kochaliśmy Steve’a Jobsa?
Na to pytanie stara się odpowiedzieć film w reżyserii Alexa Gibneya – człowieka, który przy
tworzeniu filmów dokumentalnych niczego się nie boi i nieobce jest mu poruszanie niewygodnych tematów. Tak właśnie jest w przypadku „Steve Jobs: człowiek-maszyna”. Reżyser
jednocześnie nie narzuca nam swojego punktu widzenia. Nie stawia tezy, do której później
przez dwie godziny stara się nas przekonać. Myślę, że właśnie to jest w tym dokumencie najlepsze. Ocena pozostaje w naszej gestii. Oczywiście, chyba wszyscy wiemy, jaki mniej więcej
był Jobs; technologiczny, ale przede wszystkim marketingowy, geniusz a przy tym prawdziwy „wrzód na tyłku”, z którym wielu wręcz nienawidziło pracować. Żadnej z jego stron
film nie ukrywa, ale też nie uwypukla żadnej z nich specjalnie dla nas. Jest przy tym wszystkim jednak zrealizowany z mistrzowską precyzją.
Myślę, że każdy z nas, tak samo jak reżyser, miałby problem z ewentualną oceną postaci
Jobsa. Można go było nienawidzić, ale zarazem czuło się do niego i jego pracy ogromny szacunek i nie można mu odmówić pewnych zasług. Jobs był człowiekiem pełnym sprzeczności
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i paradoksów. Możliwe, że trudno nam zrozumieć,
jak człowiek, który walczył z odrzuceniem (był
adoptowany), które go jednocześnie motywowało do działania, mógł później sam wyrzec się
swojego dziecka.
Współzałożyciela Apple nie sposób w prosty
sposób zrozumieć. Myślę, że ten dokument nie
sprawi, że ostatecznie wyrobimy sobie o nim
nasze własne zdanie. Jednak to, iż nie idzie on
w jednym konkretnym kierunku spowoduje, że
będziemy mogli poznać obie strony medalu. Czy
ten film zmienił coś w moim życiu? Czy inaczej
teraz myślę o Jobsie? Nie. Po co więc powstał ten
film? Na myśl przychodzi mi tylko jedno zdanie ze
słynnej reklamy Apple: „Here’s to the crazy ones.”.

yasiek_
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DROGA
STEVE’A
JOBSA
OD BRAWUROWEGO PARWENIUSZA DO WIZJONERA I PRZYWÓDCY.

KINGA OCHENDOWSKA
Przepraszam! Drogi Czytelniku! Jako autorka tej recenzji, chciałabym zadać Ci na wstępie
bardzo bezpośrednie pytanie: Czy byłeś kiedyś dzieckiem? Nastolatkiem? Zakładam, że tak.
Więc zapytam o coś jeszcze: czy zdarzyło ci się zrobić w życiu coś, z czego nie jesteś do końca
dumny? Krzyczałeś na kogoś bez powodu, powziąłeś złą decyzję, płakałeś ze smutku albo ze
złości? Zdradzę Ci więc pewną tajemnicę: Steve Jobs też.
Jeśli odpowiedziałeś „tak” na powyższe pytania, to mam jeszcze jedno – nie obiecuję, że ostatnie. Jakim człowiekiem jesteś? Dobrym, złym, apodyktycznym, współczującym, okrutnym czy
kochającym? Możesz ocenić samego siebie wyłącznie na podstawie sytuacji, o której myślałeś,
odpowiadając na pytanie? Nie? Pewnie dlatego, że to nie byłoby sprawiedliwe, bo nie można
oceniać człowieka wyłącznie na podstawie chwil wyrwanych z jego życia i kontekstu? Zgadzam
się z Tobą w stu procentach.
Problem w tym, że stając twarzą w twarz z naszymi idolami, nie jesteśmy już tacy tolerancyjni
i dokładamy wszelkich starań, by dokonać jednoznacznej oceny – człowiek dobry albo zły,
bohater albo czarny charakter. W przypadku Steve’a Jobsa nie jest inaczej – jest dokładnie tak
samo, z siłą zwielokrotnioną tysiąc razy. Z opowieściami o polu zakrzywiania rzeczywistości,
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gburowatości, zadufaniu w sobie, gwałtownych wybuchach gniewu i dobrze znanym okrzyku:
„To jest gówno!”. Czy więc opowieści te są prawdą? Czy Steve Jobs był charyzmatycznym oszustem, egoistą, emocjonalnie upośledzonym dupkiem? Zapewne tak, od czasu do czasu, w różnych momentach swojego życia. Jednak jeśli zapytamy, czy te momenty definiują go w całości
i bez reszty, odpowiedź może być zgoła inna. Jeśli przypomnimy sobie, że gdy Steve Jobs
został współzałożycielem Apple, miał zaledwie 21 lat, możliwe, że zupełnie inaczej spojrzymy na
poszczególne zdarzenia i ich kontekst. Bo czy Ty, Drogi Czytelniku, w wieku 21, byłbyś w stanie
skutecznie zarządzać wielką firmą, doprowadzić do jej wejścia na giełdę i uchronić się od ulegania młodzieńczym wyobrażeniom o tym, jak funkcjonuje świat i rządzące nim mechanizmy?
Steve Jobs nie był.

To właśnie na to pytanie starają się odpowiedzieć Brent Schlender i Rick Tetzeli - autorzy książki:
„Droga Steve’a Jobsa. Od brawurowego parweniusza do wizjonera i przywódcy”. Powzięli
oni zamiar przestawienia Steve’a Jobsa z unikalnej perspektywy – perspektywy stawania się.
Zapewne natrafiam tu na ten sam problem, na który natknęli się tłumacze wydawnictwa
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Insignis – takiego przekładu z angielskiego, który oddaje intencje autorów. Bowiem, w oryginale, ‘becoming’ oznacza właśnie „stawanie się”, nie zaś przebytą drogę – dystans czy odległość. Autorzy nie zamierzali bowiem po prostu opowiedzieć historii w sposób, w jaki uczynił to
Walter Isaacson w oficjalnej biografii Steve’a Jobsa - chcieli jednoznacznie wskazać proces dorastania, dojrzewania i stawania się osobą, wobec której nikt nie mógł pozostać obojętny.
Podczas gdy inni próbują zamrozić Jobsa w chwilach, które spektakularnie udowadniają że
był geniuszem lub draniem, Schlender i Tetzeli starają się wznieść ponad starania jednoznacznej oceny tego, jakim człowiekiem był Steve. Nie alienują poszczególnych chwil jego życia, nie
wyciągają sytuacji z kontekstu – zarówno osobistego, jak i historycznego.
Często zapominamy, że każdy z nas, nieustająco, podlega procesowi „stawania się” – od
momentu urodzenia, aż do samej śmierci. Jeśli mamy szczęście, stajemy się „najlepszą wersją
nas samych”, ale mimo wszystko, po drodze, mamy lepsze i gorsze chwile – chwile, kiedy podejmujemy dobre i złe decyzje, chwile szczęścia i chwile smutku, chwile triumfu i chwile zwątpienia. Dorastamy i dojrzewamy dzień za dniem.
Gdy patrzymy wstecz, z perspektywy ludzi dojrzałych i wspartych doświadczeniem, bardzo
łatwo jest nam oceniać i piętnować błędy popełniane przez innych. Ale jeśli przypomnimy
sobie siebie samych w tym wieku, aż trudno uwierzyć, że jakiekolwiek z naszych działań mogło
wydawać się racjonalnym postępowaniem. Z czasem podlegamy zmianom, gromadzimy
doświadczenia i tylko odwracając się do tyłu i łącząc punkty możemy dostrzec, jaką drogę
przebyliśmy i które z naszych doświadczeń okazały się kluczowe i zaprowadziły nas do miejsca, w którym właśnie się znajdujemy. A skoro te zmiany dotyczą każdego z nas, nie możemy
odbierać prawa do podlegania tym procesom naszym idolom. I właśnie w tej kwestii „Droga
Steve’a Jobsa” odnosi prawdziwy sukces. Autorzy nakłaniają czytelnika, by spojrzał na znane
już sytuacje i wydarzenia z odrobinę innej perspektywy. Znajdziemy tam więc fakty znane już
z oficjalnej biografii, niektóre rozbudowane bardziej, inne mniej, jak również takie, o których
nikt wcześniej nie pisał. Ale w trakcie lektury nie wolno zapominać, że fakty nie są kluczowe dla
tej pozycji w takiej formie, w jakiej funkcjonowały u Isaacsona. Tu fakty są tłem dla przedstawienia procesu, w którym Steve Jobs stał się Stevem Jobsem. Różnymi Steve’ami Jobsami, w różnych okresach swojego życia. Aroganckimi i współczującymi, despotycznymi i uległymi. Kiedy
trzeba, autorzy kierują światła reflektorów na scenę prezentacji, kiedy indziej - na zakamarki
przydomowego ogrodu. Jeszcze kiedy indziej – na relacje biznesowe i prywatne. Bo my, stojący
z boku, przywykliśmy do szufladkowania wszystkiego i wszystkich – a w życiu Steve’a nawet
wojna z Microsoftem nie była taką wojną, za jaką zwykliśmy ją uważać, a wrogowie i przyja-
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ciele nie mieli stałych, z góry określonych pozycji. Siła tej książki nie leży w historiach opowiedzianych na nowo, ale w sposobie, w jaki autorzy zmieniają naszą perspektywę, nie naruszając
przy tym integralności wydarzeń. To zdecydowanie pozycja dla uważnego czytelnika, który
nie szuka nowych, spektakularnych anegdotek z życia szefa Apple, chociaż i takie się znajdą. To
książka dla tych, którzy chcą spróbować zrozumieć, jak dziecko staje się mężczyzną, nastolatek
– biznesmenem, a garaż – jedną z największych firm na świecie.
Wypada podsumować powyższy wywód jednym zdaniem: ,,Droga Steve’a Jobsa". Od brawurowego parweniusza do wizjonera i przywódcy” to interesująca pozycja i zdecydowanie warto się
z nią zapoznać. I dodać, że nie zamierzam przekonywać Was, że to kolejna pozycja, którą warto
kupić i postawić na półce. Bo sam zakup i postawienie na półce nie wystarczy – trzeba ją jeszcze przeczytać i zrozumieć. A to wcale nie będzie łatwe.
Lubię biografię Isaacsona i przeczytawszy ją kilkukrotnie, obawiałam się, że kolejna pozycja
traktująca o tym samym najzwyczajniej w świecie mnie znudzi. Okazało się jednak, że w czasie
lektury łapałam się na tym, że co chwila ze zdziwieniem zauważałam: „Hej, nie pomyślałam, że
można na to spojrzeć w ten sposób!”. Wydaje mi się, że to dobra rekomendacja dla tej książki.
Czytanie jej sprawi przyjemność zarówno tym, którzy niewiele wiedzą o życiu Steve’a Jobsa, jak
i tym, którzy zapoznali się już z poprzednimi publikacjami. Chociaż i jednym, i drugim, z zupełnie różnych powodów.
Polecam.

santee76
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iPAD
MINI
4
– FAJNIE, ŻE JESTEŚ. CZEKALIŚMY!

MICHAŁ ZIELIŃSKI, ZDJĘCIA: ALEKSANDER BIEROŃSKI

Na początku był po prostu iPad Mini. Wróć. Na początku małe tablety były złe. Steve
Jobs narzekał, że do używania mniejszych tabletów trzeba by zmniejszyć sobie palce.
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Dopiero prawie trzy lata po zaprezentowaniu pierwszego iPada Apple się złamało i dostarczyło nam iPada Mini – 7,9-calowe, przestarzałe urządzenie. Pierwszy iPad Mini nie miał ekranu
Retina, miał dwukrotnie mniej pamięci RAM niż większy brat oraz procesor o jedną generację starszy. Mimo to wiele osób zmieniło dużego iPada na „miniaka”. Wielu kupiło go tylko na
próbę, ale – jak to mówią w znanej reklamie – został on z nimi na dłużej.
Pierwszy iPad Mini był zaskakująco świetny. Mały, lekki, smukły i och, czyż nie był on prześliczny? Dopiero rok później Apple wykorzystało ten sam wygląd w większym tablecie - nazwanym od tej chwili Air. Niestety, jak wspominałem, pierwszy iPad Mini był przestarzały. Piksele
rzucały się w oczy, szczególnie po udostępnieniu iOS 7 z uaktualnionym wyglądem, który nie
prezentował się najlepiej na ekranach o niższej rozdzielczości. Zaledwie 512 MB pamięci RAM
powodowało kłopoty, gdy chcieliśmy wygodnie skakać między aplikacjami, a „a-piątka” często
nie dawała rady, przez co tablet stawał się zauważalnie wolniejszy od swojego rówieśnika, iPhone’a 5. W moim przypadku po zaledwie sześciu miesiącach iPad Mini wylądował na półce, gdzie
mógł sobie w spokoju zbierać kurz.
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Rok po tej pamiętnej premierze Apple zrobiło iPada Mini z ekranem Retina, 1 GB pamięci
RAM oraz najnowszym na tamte czasy procesorem A7. Marzenie? Nie do końca. Niestety,
przez te zmiany konieczne stało się stworzenie troszkę grubszej i cięższej obudowy (głównie
przez baterię), co w moich oczach zupełnie skreśliło Mini 2. Po kolejnych 12 miesiącach zobaczyliśmy „trzecią” generację małego tabletu od Apple. Mocniejszy? Nie. Mniejszy, cieńszy,
lżejszy? Nie. Złoty? Tak.
Wreszcie we wrześniu 2015 roku Phil Schiller zrobił 17-sekundową przerwę od prezentacji iPada
Pro, by wspomnieć o iPadzie Mini 4. „Czym jest iPad Mini 4? Cóż, zamknęliśmy moc iPada Air 2
w jeszcze mniejszej obudowie, niż wcześniej”.
Na pierwszy rzut oka różnic nie ma wiele. iPad Mini 4 zdaje się wyglądać tak samo, jak iPad Mini
3, czyli tak samo, jak iPad Mini 2, czyli tak samo, jak oryginalny iPad Mini. Diabeł tkwi w szczegółach i nowy tablet Apple jest delikatnie wyższy, trochę węższy i znacznie smuklejszy od
poprzednika. Ze względu na tę minimalną zmianę proporcji dotychczasowe Smart Covery nie
będę współgrać z nowym „miniakiem” – a dokładniej będą działać, ale nie będą dobrze wyglądać. Jestem ogromnym fanem tej super smukłej obudowy. Tablet teraz mierzy 6,1 mm i trzymając go w ręce, zapominamy, że jest tam coś poza ekranem. Niestety, każdy kij ma dwa końce,
podobnie jest tutaj. Z jakiegoś powodu iPad Mini 4 nie odziedziczył zaokrąglonych krawędzi
i szkła z iPhone’a 6. Zamiast tego nadal otrzymujemy laserowo cięte krawędzie, które zwyczajnie wbijają się w dłoń. Podejrzewam, że jest to kwestia przyzwyczajenia, ale mnie to do dzisiaj
delikatnie irytuje. A, jeszcze jedno: Apple usunęło z iPada Mini przełącznik wyciszania/blokady
rotacji. Dlaczego? Nie wiem, ale w urządzeniach z iOS jest to mój ulubiony przełącznik i ta decyzja mnie bardzo dziwi. Możliwość szybkiego wyciszenia iPada czy iPhone’a wydaje się po prostu konieczna.
W tych wszystkich zmianach wymiarów jeden ostał się niezmodyfikowany. Jest nim rozmiar
wyświetlacza: 7,9”. Apple uznało to za idealną przekątną do trzymania urządzenia w jednej
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ręce i coś w tym jest. Zanim przejdziemy do samej wygody używania miniaka chciałbym skupić się
na tym wyświetlaczu. Naturalnie
rozdzielczość pozostała bez zmian:
to ciągle Retina 2048 x 1536, nie
widzimy pojedynczych pikseli, tak,
wszyscy to znamy. Jeśli jednak czytaliście tekst Tomka Szykulskiego
o iPadzie Mini 3, to narzekał on
w nim na odwzorowanie kolorów i kontrast panelu. Miło mi jest
powiedzieć, że iPad Mini 4 w końcu
dostał wyświetlacz na poziomie
tego, który można znaleźć w Airze
2. W recenzji serwisu Ars Technica
zauważono, że wyświetlacz Mini 4
pokrywa 99% palety barw sRBG.
Dla porównania Air 2 wyciąga
98%, Mini 2 zaś zaledwie 76%. To
duża różnica, której prawdopodobnie większość osób w ogóle
nie dostrzeże. Nowy mały tablet
od Apple wyposażono również
w ekran przyklejony do szyby, co
skutkuje wrażeniem dotykania bezpośrednio pikseli, a samo szkło ma
powłokę, która sprawia, że odbija
znacznie mniej promieni słonecznych. Obie zmiany na duży plus.
Ogólnie Mini 4 odziedziczył wiele
elementów dotychczas zarezerwowanych tylko dla iPada
Air 2. Pojawiła się 8-megapikselowa kamera iSight, dzięki której
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możemy
wreszcie
nagrywać filmy
w zwolnionym tempie. Jakość zdjęć również
jest naprawdę świetna, choć po
miesiącu z iPhone’e 6S trochę brakuje
większej rozdzielczości. Mimo to nie jest
źle. Wiem, że robienie zdjęć tabletami spotyka
się z oporami pewnych środowisk, ale to zjawisko
się już na tyle upowszechniło, że nie powstrzymają go. Skoro zaś tak jest, niech chociaż te zdjęcia
wyglądają dobrze.
Podobnie jak w Airze 2, Apple zmniejszyło trochę
baterię, jeśli porównamy pojemności w Mini 4 i Mini
3. Skłamałbym, gdybym napisał, że nie zmniejszono
jej o dużo, ale w ogóle tego nie odczuwałem. iPad
Mini 4 spokojnie wytrzymywał mi do dziesięciu
godzin przeglądania sieci, odpowiadania na maile,
tweetowania, oglądania wideo na YouTube, a nawet
pracy z Excelem czy Slackiem. W efekcie ładowałem
go co drugą noc, zawsze mając kilkanaście procent
w zapasie.
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Odpowiedzialny za to jest po części procesor A8,
który wreszcie wylądował w iPadzie Mini. Tak, nie
jest to A9, ale nie przeszkadza mu to być naprawdę
nieziemsko szybkim. Dominik (nasz redaktor
naczelny) mówił, że według niego Mini 4 działa
szybciej od Aira 2 i przychylam się do jego opinii.
Ten tablet naprawdę fruwa i ciężko go czymkolwiek zadławić. Oczywiście, nie obyłoby się bez 2 GB
pamięci RAM. To dzięki nim aplikacje wczytują się
szybciej, a strony w Safari rzadziej przeładowują.
Z wydajnościowego punktu widzenia nie mam iPadowi Mini 4 absolutnie nic do zarzucenia. Więcej
pamięci pozwala również na najnowszy trik iOS 9
– otwieranie dwóch aplikacji jednocześnie.
Tak oto przechodzimy do systemu, części, którą
normalnie raczej bym pominął. Wszyscy znamy
iOS. O kolejnych jego iteracjach piszemy w czerwcu
po pierwszej prezentacji, a potem we wrześniu po
wydaniu finalnej wersji. Potem ten element iUrządzeń jest trochę zapominany. Podobnie byłoby
i teraz, gdyby nie fakt, że na co dzień używam iPada
Air, który wspomnianej funkcji dzielenia ekranu nie
ma. A to jest duża różnica.
Muszę się przyznać, że o możliwość pracy na
dwóch aplikacjach na iPadzie prosiłem od
2010 roku. Brak tej funkcjonalności był tym czymś,
co sprawiało, że kompletnie nie wyobrażałem sobie
używania iPada jako mojego głównego komputera.
W artykułach często bazuję na źródłach, podobnie
w wypracowaniach do szkoły. W pracy natomiast
odpisuję na maile, sprawdzając coś w arkuszach kalkulacyjnych bądź na odwrót. Można powiedzieć, że
moje życie to przenoszenie danych z jednego okna
do drugiego, chociaż brzmi to trochę smutno. I oto
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wreszcie iPad, czyli urządzenie, z którego bardzo
chciałbym korzystać codziennie jeszcze częściej, na
to pozwala. Poczułem się jak w raju.
OS X El Capitan również umożliwia pracę z dwiema
aplikacjami w trybie pełnoekranowym, ale w iOS
jest to zrobione znacznie przyjemniej, znacznie
sensowniej. Tutaj jedna aplikacja jest otworzona na
stałe, podczas gdy drugą można swobodnie zmieniać – po prostu zsuwamy od góry aplikację z prawej i włączamy coś innego. Ale gdybyśmy chcieli
zostawić tę drugą, a zmienić pierwszą jest to równie
proste! Wracamy do ekranu głównego i otwieramy
nową aplikację – ta obok zostanie na swoim miejscu. Wszystko zależy od tego, którą będziemy traktować jako główną. Genialne.
Jedyny problem, na jaki natrafiłem, to rozmiar ekranu i rozdzielczość. Niestety, przy
ośmiu calach przekątnej raczej nie zaszalejemy.
Ponadto, kiedy wyświetlacz pokazuje 1024 x 768
punktów, to otwierając dwie aplikacje obok siebie, żadna z nich nie ma za dużo miejsca dla
siebie. Właśnie dlatego coraz częściej myślę o iPadzie Pro: na nim można bez problemu dołożyć
drugi program, a pierwszy zachowuje rozmiary
takiego odpalonego na iPadzie Air.
iOS 9 na iPadzie Mini 4 sprawił, że naprawdę
uwierzyłem w rewolucję, którą zapowiada Apple.
Wierzę, że nadejdzie dzień, w którym zamiast
MacBooka z OS X będę używał iPada z iOS.
W zasadzie ten dzień mógłby być już dzisiaj, ale
mam pewne zastrzeżenia co do obecnej linii
tabletów od Apple. Gdyby iPad Pro miał ekran
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o rozmiarze około 11” i wspierał Force Touch, prawdopodobnie już stałbym w kolejce. A tak
pozostaje mi czekać obok niej.
Wróćmy jednak do iPada Mini 4, od którego to wszystko się zaczęło. Tablet zrobił na mnie
naprawdę świetne wrażenie. Jest szybki, lekki, smukły i prawie pozbawiony wad. Można mu
zarzucić brak Force Touch czy procesora A9, ale nie są to elementy, bez których ten tablet nie
zasługuje na swoją wysoką ocenę. Ważniejszym pytaniem jednak jest: czy warto go kupić?
Jeśli masz starszego iPada Mini i pasuje ci ten rozmiar ekranu: tak. Jeśli masz iPada Air 2, ale
wkurza cię jego wielkość, to Mini 4 jest sprzętem także dla ciebie. Jeśli nie masz iPada, a zależy
ci na bardziej mobilnym sprzęcie, który mógłby zastąpić komputer, to również Mini 4 jest najlepszym wyjściem. Jeśli jednak chcesz go traktować jako dodatek do laptopa i smartfona,
wybrałbym iPada Mini 2. To ciągle świetny sprzęt, który bezbłędnie sprawdzi się do przeglądania sieci, sprawdzania mediów społecznościowych czy obejrzenia filmu, a koszt jego zakupu
okaże się naprawdę sporo niższy (szczególnie zerkniemy na akcesoria). Akurat ja na Mini 4 się
nie skuszę, ponieważ okazał się dla mnie za mały. Jeśli jednak ty go wybierzesz, to polecam
wersję 64 GB z LTE. Po pierwsze dlatego, że miejsca braknie bardzo szybko. Po drugie, bo to
zwyczajnie wygodne.
Dziękujemy sieci iSpot za udostępnienie iPada do testów.

mikeyziel
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BLUESOUND

POWERNODE 2

JAROSŁAW CAŁA

Każdy „smart” użytkownik świata wymaga od systemów, żeby dostosowały się do
jego super inteligentnego domu, gdzie światłem, piecem i alarmem zarządza iPhone,
a lodówka sama zamawia brakujące produkty. Takie wygodne czasy nastały i nasze Hi-Fi
nie może być mniej inteligentne od lodówki. Dlatego powstał Bluesound.
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Już wiele razy wspominałem o mojej miłości do klasycznego stereo. Uważam, że nie ma nic lepszego w świecie
Hi-Fi od zestawu z dwoma głośnikami i wzmacniaczem,
bo żaden inny sprzęt grający nie daje tyle satysfakcji
podczas odsłuchu. Prób zastąpienia w domowym ognisku dźwięków stereo było już wiele, ale zawsze kończyło
się tak samo. Koniec końców, zawsze wraca się do rozwiązania idealnego, czyli dwóch dobrze rozmieszczonych głośników dających najlepszy efekt. Świat jednak
idzie do przodu i to najlepsze, klasyczne rozwiązanie
potrzebuje nieco świeżości. Chodzi oczywiście o jednostkę, która zastąpi nam nasz wysłużony wzmacniacz,
czy amplituner. Tak się składa, że mam dla wszystkich
miłośników stereo, ceniących nowoczesne rozwiązania, bardzo ciekawy zestaw. Zestaw na miarę naszych
technologicznie zaawansowanych czasów, który wyposażono nieco lepiej niż radio w przestarzałym amplitunerze. Każdy „smart” użytkownik świata wymaga od
systemów, żeby dostosowały się do jego superinteligentnego domu, gdzie światłem, piecem i alarmem zarządza
iPhone, a lodówka sama zamawia brakujące produkty.
Takie wygodne czasy nastały i nasze Hi-Fi nie może
być mniej inteligentne od lodówki. Dlatego powstał
Bluesound. który stworzył własny system strefowy, bazu-
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jący na wysokiej jakości produktach, o bardzo szerokim przeznaczeniu. Osoby stojące za sukcesem takich firm, jak NAD i PSB Speakers połączyły siły i przy tworzeniu Bluesound zadbały
o to, żeby system strefowy w końcu dobrze wyglądał i jeszcze lepiej grał.
Rodzina Bluesound stale się powiększa i firma właśnie wprowadziła na rynek udoskonaloną
linię swoich sprzętów.
Mimo że głównym założeniem Bluesound jest system multiroom, to przy okazji powstał produkt, który okazuje się idealnym przykładem na nowoczesne stereo. Mowa o POWERNODE
2, urządzeniu stereo następnej generacji. W niewielkiej obudowie mieści się wszechstronny
bezprzewodowy odtwarzacz strumieniowy, który, dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi
Direct Digital o mocy 60 W (8 Ω), po podłączeniu kolumn głośnikowych może pełnić funkcję autonomicznego systemu audio. Wyobraźcie sobie jedno małe pudełeczko zastępujące
wszystko, co do tej pory mieliście pod telewizorem. Przesiadkę ze zwykłego wzmacniacza na
taki system można porównać do przeprowadzki z Sosnowca do Nowego Jorku. Nagle możliwości jest tyle, że nie wiadomo, od czego zacząć i łatwo można zwariować. Wielką zaletą
tego urządzenia jest komunikacja ze streamingowymi serwisami. Lista jest długa i są na
niej praktycznie wszyscy, oprócz – oczywiście – Apple Music. Warto dodać, że właśnie trwa
wspólna akcja Bluesound z Tidal. Każdy nabywca dowolnego urządzenia z rodziny Bluesound
otrzymuje bezpłatny, trzymiesięczny pakiet uprawniający do korzystania z serwisu Tidal HiFi.
Oprócz komunikacji ze wspomnianymi serwisami streamingowymi, POWERNODE 2 ma
dostęp do radia internetowego oraz plików audio z domowych komputerów, dysków NAS
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i pamięci USB. Kolejnym źródłem odtwarzania muzyki są opcje bezprzewodowe,
czyli połączenie z siecią Wi-Fi i Bluetooth.
Żeby zapanować nad takimi możliwościami potrzeba solidnego centrum zarządzania. Aplikacja Bluesound jest dostępna
na wszystko, co nadgryzione i na wszystko
inne, czytaj „złe” (wiecie, o co chodzi).
Aplikacja to swego rodzaju mapa komunikacji miejskiej w dużej metropolii. Jeśli
chcemy z walorów tego miasta korzystać,
to na początku musimy się z nią dobrze
zapoznać. Właśnie aplikacja Bluesound
zrzesza wszystkie sprzęty i daje nam
pełną kontrolę nad muzyką - w każdym
pomieszczeniu naszego domu. Nad aplikacją spędziłem podczas całego testu najwięcej czasu. Jest trochę jak iTunes, trzeba
poświęcić jej odpowiednią ilość czasu,
a wtedy ona odpłaci nam się możliwościami. Myślę, że w tej kwestii Bluesound
potrzebuje jeszcze sporo aktualizacji, niestety nie wszystko działa jak powinno.
Więcej zastrzeżeń nie mam; to chyba
jedyny minus, jaki udało mi się znaleźć.
Dużo więcej jest rzeczy, za które można
pochwalić Bluesound. Nie ma miejsca na
kompromisy w kwestii jakości dźwięku.
Wnętrze POWERNODE 2 naszpikowane
jest technologią, która w pełni zastępuje
dobrze znane nam duże i ciężkie wzmacniacze. Raczej sceptycznie podchodziłem
do takich urządzeń, zawsze uważałem, że
stary dobry japoński sprzęt zawsze wygra
bitwę z nowymi procesorami dźwięku.
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Teraz sam już nie wiem. Po tym, co usłyszałem trudno powiedzieć, że bezstratne pliki
w połączeniu z cyfrowymi wzmacniaczami grają gorzej niż poczciwy analog. Dodatkowo
wachlarz możliwości oferowany przez tego typu sprzęty pokazuje, że nie można się zamykać
na przyszłość. Zestaw złożony przez chłopaków z AudioKlanu trudno mi będzie oddać, takie
świeże podejście do stereo przekona każdego.
Zamiast 200 mało efektywnych kilogramów otrzymałem 20 kilogramów nowoczesnego stereo, umiejącego dokonać więcej niż wszystkie moje urządzenia razem wzięte. POWERNODE
2 połączony został z przepięknymi, dwudrożnymi głośnikami Bowers & Wilkins 685 S2 i stworzył skład marzeń. Taki zestaw przypomina mi wystawienie do ataku Ronaldo, Messiego
i Lewandowskiego. Piękny i szybki jak Ronaldo, efektowny i filigranowy jak Messi oraz skuteczny i precyzyjny jak Lewandowski. Efekt może być tylko jeden, - niezwykle skuteczna i efektowna gra, na którą patrzy się z wielką przyjemnością. Idealna separacja lewego i prawego
kanału, wszystkie dźwięki poukładane
i dokładne. Tego mi było trzeba, dawno
nie słyszałem tak dobrego stereo. Najlepiej
wypada wokal, który niezależnie od utworu
zawsze pozostaje dokładnie na środku, co
pozwala na przeżycia podobne do koncertu
na żywo. Muszę przyznać, że mało napotkałem dotychczas sprzętów, które tak bardzo zmieniły moje postrzeganie domowego
Hi-Fi. Do tej pory byłem fanem analogowych
zestawów stereo, ale cóż, czasy się zmieniają,
a człowiek ceni sobie wygodę. Dlatego przyszłość należy do takich urządzeń.

calamuzyka

Bluesound 					
Powernode 2
Dane techniczne:
• Procesor: ARM® CORTEX™ A9, 1 GHz
• Moc wyjściowa:
HYBRIDDIGITAL™AMPLIFIER,
60 Watts x2 8ohms
• Skuteczność: 110dB przy
THD+N – 0.020%
• Wspierane formaty plików: AAC, AIFF,
ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
• Natywne częstotliwości
próbkowania: 32 – 192
• Głębokość bitowa: 16 bitów, 24 bity

wyimek

calamuzyka

• Serwisy strumieniujące: Deezer,
HD Tracks, High Res Audio, Juke,
Murfie, Napster, Qobus, Rdio,
Rhapsody, Spotify, Tidal
• Radio internetowe:
wyimek TuneIn Radio
iHeartRadio,
Cena: 3 899zł
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BEOPLAY H3 ANC

NORBERT CAŁA

Testując całkiem dużo produktów dla iMagazine, trafiam zazwyczaj na te bardzo dobre
– taki bonus dla zastępcy redaktora naczelnego. Bardzo rzadko jednak trafiam na
produkty, które wydają się stworzone specjalnie dla mnie.
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Pierwsza styczność ze słuchawkami BeoPlay H3
ANC (Active Noise Cancellation) zrobiła na mnie
właśnie takie wrażenie. Ktoś w „Bangu” przysiadł,
prześledził moją historię wyszukiwania w Google,
lajki na Facebooku i retweety, a potem stworzył
słuchawki specjalnie dla mnie. Słuchawek zazwyczaj używam w podróży. Kilka godzin w pociągu
czy samolocie potrafi zmęczyć, zazwyczaj uruchamiam więc ulubioną playlistę lub audiobooka.
Ze względu na wagę bagażu używam w takich
sytuacjach małych słuchawek dousznych. Moim
faworytem od jakiegoś czasu jest model BeoPlay
H3 – są małe, dobrze wyglądają i świetnie grają.
Brakowało im tylko jednego: aktywnej redukcji
szumów. Każdy, kto spędził trochę czasu w samolocie ze słuchawkami tego typu, doskonale wie,
że jest to genialny wynalazek. Niestety większość
słuchawek z redukcją szumów to duże modele
nauszne.
Nadszedł jednak w końcu ten moment, w którym poczułem, że ktoś zrobił słuchawki dla mnie
– do testów dostałem BeoPlay H3 ANC, czyli mój
ulubiony model H3, ale wyposażony właśnie
w redukcję szumów.
W pudełku ze słuchawkami, oprócz nich
samych, znajdziemy także pokrowiec
do przechowywania w trakcie
podróży, zestaw trzech
silikonowych adapterów w rozmiarach
XS, S, M, L i nowość,
czyli adapter wykonany z pianki, która
dostosowuje się do
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naszego ucha. O tym adapterze wspomnę jeszcze w dalszej części testu. Ostatnim elementem,
który znajdziemy w pudełku, jest kabel micro
USB. Niestety, jeśli słuchawki mają aktywną redukcję szumów, to muszą mieć jakąś baterię, która
zasili cały układ. Baterię oraz układ elektroniczny
odpowiadający za redukcję szumów umieszczono
w kółeczku znajdującym się na kablu słuchawkowym, bezpośrednio przy złączu Jack. Kółeczko
ma średnicę niewiele większą od pięciozłotówki
i grubość około jednego centymetra. Na pierwszy
rzut oka może się wydawać duże i nieporęczne,
ale po chwili przyzwyczajamy się do niego. Co
ciekawe, długość kabla od kółeczka do złącza Jack
jest tak dobrana, że zazwyczaj, po włożeniu iPhone’a do kieszeni, kółeczko zostanie na zewnątrz.
To istotne, bo jest na nim sporych rozmiarów
logo B&O, które w tym ułożeniu doskonale widać.
Możecie się teraz śmiać, ale jestem przekonany, że
długość kabla była przedmiotem kilku narad inżynierskich. Początkowo nie pasowało mi kółeczko
odpowiadające za redukcję szumów, tak samo nie
odpowiadał mi też kabel. Jest dość gruby i mało
elastyczny, po kilku dniach okazało się jednak,
że to jego zalety. Kabel po pierwsze się nie
plącze, gdy schowamy go w kieszeni. Po
drugie – bardzo łatwo przeprowadzić go pod kurtką, a po
trzecie sprawia wrażenie
pancernego.
Na kablu
umieszczono
pilota sterowania,
który jest kompatybilny z iPhone’em
i pozwala, oprócz
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zmiany głośności, na sterowanie odtwarzaniem utworów oraz odbieraniem połączeń
telefonicznych.
BeoPlay H3 ANC, zresztą podobnie jak wersja bez redukcji szumów, to jedne z ładniejszych
słuchawek na rynku. Uważam przy tym, że nie jest to moje subiektywne zdanie, a obiektywne stwierdzenie, one po prostu nie mogą się nie podobać. Za ich projekt odpowiadał
jeden z najwybitniejszych duńskich projektantów, Jakob Wagner. Wykonane są w całości
z jednego kawałka aluminium, które po bokach jest piaskowane, aby nie odbijać światła,
a na przodzie szczotkowane – aby je odbijać. Dla poprawy akustyki wyposażono je w 29
specjalnie zaprojektowanych otworów. W tym momencie można je nabyć tylko w kolorze
Gunmetal Grey, czyli ciemnoszarym. Ale jak znam firmę Bang & Olufsen, to niebawem pojawią się też inne kolory.
Są przy tym wszystkim bardzo lekkie, bo ważą zaledwie 40 g; to ważna cecha w słuchawkach dousznych, bo w dużej mierze to ona odpowiada za komfort używania.
W podobnej lub nawet większej mierze co waga słuchawek, za komfort odpowiadają
„gumki”, z którym bezpośrednio styka się ucho. To często pięta achillesowa wielu słuchawek dokanałowych. Co z tego, że świetnie grają, skoro po kilkunastu minutach boli ucho
lub trzeba je cały czas poprawiać. W zestawie z H3 ANC oprócz standardowych, silikonowych wkładek, dostajemy też wkładkę wykonaną z pianki
z „pamięcią”. Co ciekawe, te wkładki nie stworzyło
B&O, już na opakowaniu słuchawek znaj-
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dziemy informację, że są one produktem firmy Comply.
To producent aftermarketowych wkładek, które
możemy kupić do większości dobrych dokanałowych
dostępnych słuchawek na rynku. Taki wybór to była
dobra decyzja. Pianki doskonale dopasowują się do
naszego ucha i po chwili zupełnie możemy zapomnieć
o tym, że mamy w uchu słuchawki.
Mimo że B&O przykłada ogromną wagę do wzornictwa produktów, to jednak na pierwszym miejscu
jest dla nich zawsze dźwięk. W przypadku słuchawek, których najprawdopodobniej będziemy używać
w miejskiej dżungli, jest to mocno problematyczne.
Jak odtworzyć idealny dźwięk, kiedy zewsząd dobiega
nas kakofonia miasta? Pierwszą odpowiedzią na te
problemy były słuchawki dokanałowe – taka konstrukcja wraz z silikonowymi wkładkami miała nas odcinać od otoczenia. B&O w modelu H3 ANC idzie dalej:
dodaje do dokanałowych słuchawek aktywną redukcję
szumu. Po jej włączeniu za pomocą małego przełącznika na kółeczku zaczyna dziać się magia. Mikrofony
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wbudowane w słuchawki rejestrują dźwięki otoczenia,
układ elektroniczny je analizuje i następnie odtwarza
w słuchawkach takie same dźwięki, ale w przeciwfazie.
Tyle w krótkiej teorii. W praktyce, po włączeniu ANC,
między nami a ruchliwą ulicą wyrasta wirtualna szyba.
Skutecznie oddzielna nas ona od najbardziej natrętnych dźwięków miasta, ale jednocześnie nie na tyle
mocno, abyśmy nie zauważyli przejeżdżającej karetki.
Dzięki redukcji szumów uzyskujemy o wiele lepszą
bazę do słuchania muzyki, nie musimy się bowiem
przebijać z jej dźwiękami przez cały otaczający nas
zgiełk. W ciszy możemy lepiej skupić się na słuchanej muzyce i wychwycić wszystkie jej szczegóły. Nie
będziemy też psuć sobie ucha graniem na 100% możliwości naszego odtwarzacza oraz unikniemy zniekształceń muzyki, jakie zawsze pojawiają się, gdy odtwarzacz
pracuje w granicznych wartościach wzmocnienia.
Naładowana do pełna bateria w H3 ANC starcza na 20
godzin ciągłego odtwarzania muzyki. Oczywiście po
wyładowaniu baterii nadal możemy słuchać muzyki,
tyle że już bez redukcji szumów.
W ostatnich dwóch tygodniach były to moje podstawowe słuchawki, w tym czasie używałem ich w domu
i w podróży. Starałem się wychwycić ten moment,
w którym redukcja szumów popsuje muzykę. Nic
takiego się nie stało. Gdy słuchałem ich w idealnych
warunkach, włączenie redukcji nie powodowało żadnego pogorszenia jakości. Ciągle dźwięk, który dociera

wyimek

do naszych uszu, jest pełny i czysty, bez śladów kompresji. Trudno powiedzieć, w jakim zakresie te słuchawki
są lepsze, a w jakim gorsze, one są po prostu bardzo
dobre w pełnym zakresie dźwięków. Bas jest tam, gdzie
potrzeba i nie dominuje nad resztą dźwięków, choć na
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jego brak nie możemy narzekać. Tony wysokie są bardzo miłe dla ucha i nieprzesadnie ostre, jak to potrafi
być w przypadku słuchawek B&O. Środek zaś to popis
dokładności i precyzji dźwięków.
Słuchawki H3 ANC nie są jednak spektakularne. Co
więcej – można powiedzieć, że są zwyczajne i przekazują muzykę dokładnie taką, jaką powinny. Tu poja-

Dzięki muzyce płynącej
z BeoPlay H3 ANC nawet
deszczowo-jesienna
Warszawa stanie się
lepszym miejscem.

wia się pewien problem. Jeśli trafimy na muzykę źle
nagraną, źle skompresowaną lub po prostu słabo
wykonaną, to wszystko, niestety, usłyszą nasze uszy.
Najchętniej poleciłbym BeoPlay H3 ANC jako idealne słuchawki miejskie. Zobaczcie sami,
bardzo dobra, nieprzesadzona redukcja szumów, lekkie, bardzo porządnie wykonane z pancernym kablem. Dodatkowo świetnie sprawdzają się w roli zestawu słuchawkowego do prowadzenia rozmów telefonicznych – rozmówcy twierdzili, że trudno im było rozpoznać fakt
prowadzenia rozmowy przez słuchawki. Jednak chwilę po tym przychodzi refleksja związana z ceną. 1099 złotych to nie jest mało; dla wielu osób to zdecydowanie za dużo jak na
miejskie słuchawki. Dodatkowo te słuchawki nie wybaczają słabej muzyce. Jeśli dodamy do
siebie miejskie cechy oraz doskonałą jakość dźwięku, to wyjdzie dość egzotyczne połączenie – pewnego rodzaju nisza. Słuchawki dla osób, które najchętniej nie oddalałyby by się
z domu, od swojego wymuskanego stereo, ale jednak czasem muszą stawić czoła szarej rzeczywistości. Dzięki muzyce płynącej z BeoPlay H3 ANC nawet deszczowo-jesienna Warszawa
stanie się lepszym miejscem.
Słuchawki do testów przekazał Salon Bang & Olufsen Wilanów
Ocena iMagazine:

norbertcala

wyimek
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PLANTRONICS

BACKBEAT SENSE

PAWEŁ HAĆ

Na rynku nie brakuje wysokiej jakości słuchawek. Gdy jednak staram się znaleźć takie,
w których będę mógł wygodnie pracować w biurze przez kilka godzin bez plączącego
się kabla, lista gwałtownie się zawęża. Po pierwszym wypróbowaniu BackBeat Sense
wiedziałem, że będę musiał je przetestować.
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Nowe produkty Plantronics zdecydowanie przyciągnęły moją uwagę. Firma wprowadziła w tym
roku trzy modele bezprzewodowych słuchawek nausznych i wokółusznych i zaimplementowała
w nich rozwiązania, które diametralnie poprawiają komfort używania ich w głośnym otoczeniu.
BackBeat Sense, występujące w kolorze biało-brązowym bądź czarno-brązowym, wyglądają
bardzo niepozornie. Mają lekką konstrukcję, z metalowym pałąkiem, przywodzącym mi na myśl
nieśmiertelne Koss Porta Pro. Są jednak o wiele bardziej eleganckie, a także zdecydowanie lepiej
leżą na głowie. Jest to zasługą zarówno niskiej wagi (zaledwie 140 gramów), jak i wysokiej jakości
materiału, którym pokryto nauszniki. Pomimo to, że zastosowano nie naturalną a syntetyczną
skórę, materiał oddycha i nie grzeje nawet po dwóch-trzech godzinach słuchania. Słuchawki nie
są mocno dociśnięte do uszu, co również ma wpływ na komfort podczas długiego używania. Nie oznacza to jednak, że źle leżą na głowie – wręcz
przeciwnie, dzięki elastycznemu pałąkowi oraz ruchomym
nausznikom dopasowują się doskonale. Oczywiście,
podczas treningu nie trzymają się tak stabilnie, jak
słuchawki sportowe i przy gwałtownych ruchach
mogą spaść, nie do tego zostały zaprojektowane.
W komplecie ze słuchawkami dostajemy świetne,
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całkiem grube etui na suwak, z dodatkową kieszenią na
kable.
Projekt, według którego stworzono Sense, jest bardzo
prosty i intuicyjny. Na nausznikach znalazły się przyciski
do sterowania odtwarzaniem oraz odbierania i kończenia
połączeń, dodatkowo na lewym umieszczono pokrętło,
pozwalające regulować głośność. Nie obraca się ono o 360
stopni, a jedynie wychyla w dwie strony. Rozwiązanie to
początkowo wydaje się dziwne, jednak pozwala uchronić się przed przypadkową zmianą głośności. Bateria
ładowana jest z portu micro USB i wystarcza na ponad 15
godzin odsłuchu. Trudno mi to zmierzyć, producent deklaruje nawet 18 godzin pracy i skłonny jestem w to uwierzyć.
Do komunikacji używane jest Bluetooth w standardzie
4.0, połączenie nie ma więc dużego wpływu na zużycie
baterii smartfona. Stąd też bierze się też najprawdopodobniej długa żywotność akumulatora. Zasięg jest zaskakująco duży, mogłem oddalić się o źródła na kilkadziesiąt
metrów i wciąż nie doświadczyć zakłóceń. Przeszkody
w postaci ścian oczywiście znacznie skracają ten dystans.
Na dodatek Sense można sparować z dwoma urządzeniami jednocześnie, co oznacza, że z powodzeniem można
wykorzystywać je zarówno do słuchania muzyki z komputera, jak i prowadzenia rozmów przez telefon. Słuchawki
mogą działać też przewodowo, mają standardowy port
minijack na dole prawego nausznika, a w zestawie znajdziemy dość długi kabel z pilotem, pozwalającym na sterowanie muzyką i prowadzenie rozmów. Przewód ma
solidną izolację, która jest elastyczna, ale powinna wytrzymać długo. Mam jedynie zastrzeżenia do jednej z końcówek, która jest w kształcie litery „L” – to rozwiązanie
sprawdza się kiepsko w połączeniu ze smartfonem noszonym w kieszeni. Podpięcie Sense przewodowo do komputera bądź telefonu sprawia, że odtwarzanie może być
kontrolowane wyłącznie za pomocą pilota na kablu. Choć
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Bluetooth ma swoje
ograniczenia w transmisji
danych, nie zauważyłem dużej
różnicy między brzmieniem słuchawek
podłączonych przewodowo oraz bez kabla.
Dźwięk był wyraźnie pełniejszy jedynie w średnich pasmach, bas sprawiał też wrażenie bardziej
podbitego, jednak scena, dla odmiany, stawała się
węższa. Test robiłem jednak wyłącznie na plikach
z iTunes, możliwe więc, że w przypadku odsłuchu
muzyki w formacie bezstratnym różnica byłaby już
bardziej zauważalna.
Jeśli nie włączymy słuchawek, to nie możemy
korzystać z ich dodatkowych funkcji, czyli inteligentnej transmisji dźwięków otoczenia i automatycznej pauzy. Obie funkcje są dość nowatorskie,
a ich implementacja wykonana została wzorowo.
Słuchawki mają czujnik, który wykrywa, gdy zdejmujemy je z głowy. Muzyka jest automatycznie
pauzowana, ale odtwarzacz pozostaje aktywny,
dzięki czemu po ponownym założeniu ich na
uszy, muzyka ponownie zaczyna grać. Działa
to zarówno z utworami w pamięci urządzenia,
jak i z treściami z serwisów streamingowych.
Dodatkowo, jeśli prowadzimy połączenie, to zdjęcie słuchawek przekieruje je do głośnika telefonu.
Założenie ich podczas połączenia przychodzącego

Po wciśnięciu przycisku na jednym
z nauszników odtwarzanie jest
pauzowane i zaczynamy słyszeć
dźwięki otoczenia.

spowoduje natomiast odebranie go. Nie spotkałem się z nieprawidłowym działaniem tej funkcji,
ale w razie potrzeby można ją wyłączyć. Słuchawki
obsługują też HD Voice, o ile operator komórkowy
wspiera ten standard. Drugą, równie efektowną
i zaskakująco przydatną funkcją jest przekierowanie dźwięku z wbudowanych mikrofonów
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do słuchawek. Po wciśnięciu przycisku na jednym z nauszników odtwarzanie jest pauzowane
i zaczynamy słyszeć dźwięki otoczenia. Słyszalne są przede wszystkim średnie tony, co sprawia,
że funkcja sprawdza się przede wszystkim podczas prowadzenia krótkich rozmów. W biurze
jest to niezastąpione. Podczas połączenia wciśnięcie przycisku powoduje natomiast wyciszenie
mikrofonu, co przydaje się równie często. Do obsługi słuchawek służy aplikacja Plantronics Hub
na iOS bądź Maka. Ta na telefonie pozwala zlokalizować słuchawki, jeśli nie możemy ich znaleźć.
Na mapie wyświetlane jest ostatnie znane położenie Sense, wraz z godziną, w którym się rozłączyły. Ponadto z aplikacji można wywołać alarm dźwiękowy odtwarzany przez słuchawki.
Brzmienie Sense nie pozostawia wiele do życzenia. Tak, jak wspominałem wcześniej, pomiędzy
dźwiękiem transmitowanym przez Bluetooth i kabel da się zauważyć różnice, nie są one jednak
na tyle duże, by rezygnować z komfortu używania bezprzewodowych słuchawek. Podczas testu
używałem ich niemal wyłącznie w połączeniu z iPhone’em, i to bezprzewodowo. Zdecydowanie
najlepiej sprawdziły się w odsłuchu audycji radiowych i audiobooków, głos brzmi w nich niesamowicie naturalnie. Z tego też powodu, z równie dużą przyjemnością słuchało się mi na nich
Leonarda Cohena. Sense świetnie radzą sobie

Słuchawki mają czujnik, który
wykrywa, gdy zdejmujemy je z głowy.

z reprodukcją średnich tonów, wysokie też brzmią
naturalnie, wyraźnie, a gdy trzeba, delikatnie, ale
nie są z pewnością natarczywe. Dół jest głęboki,
choć wybrzmiewa trochę krótko przy uderzeniach
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perkusji w muzyce rockowej i jej pokrewnej. Nie jest
jednak przesadzony i nie zagłusza wyższych często-

Plantronics BackBeat Sense		
		
• Design: 5/6

tliwości, a akompaniament gitar basowych jest słyszalny doskonale. Na pochwałę zaskakuje szeroka, jak
na słuchawki nauszne, scena, instrumenty są dobrze
odseparowane.

• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 4,5/6

Nie sposób znaleźć słuchawki do wszystkiego i nie

• Wydajność: 5,5/6

inaczej jest z Sense. Są niezwykle wszechstronne,

Cena: 780 PLN

chociaż stanowią średniego towarzysza na treningach, a w salonie najprawdopodobniej lepiej sprawdzą się większe, nauszne słuchawki. Ich lekkość
i wysoka jakość dźwięku, a także zautomatyzowane
pauzowanie muzyki sprawiły, że zamiast EarPodsów
czy B&W P5, wolałem korzystać właśnie z nich.
Wygoda po raz kolejny zwyciężyła.

pawelhac

wyimek
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BRAVEN 805

MACIEJ NOWAKOWSKI

Za każdym razem, gdy trafia w moje ręce sprzęt producenta, którego do tej pory nie
znałem, zastanawiam się nad tym, w czym on się specjalizuje. Ostatnio miałem okazję
testować głośnik bezprzewodowy marki Braven.
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Jest to stosunkowo młoda firma amerykańska. Powstała
w 2011 roku i od początku zajmowała się wytwarzaniem
wysokiej jakości głośników bezprzewodowych. W 2013 roku
przyłączyła się do marki Incipio, której doświadczenie
związane z produkcją akcesoriów do urządzeń mobilnych
pozwoliło znacznie rozbudować ofertę, wprowadzając całą
linię głośników bezprzewodowych przystosowanych do
pracy na zewnątrz, w warunkach wybitnie niesprzyjających
elektronice. Nie straszny jest im kurz, błoto, a nawet zanurzenie w wodzie. Wygląda na to, że z marką Braven muzykę
można zabrać ze sobą wszędzie.
Obok tych outdoorowych konstrukcji dostępna jest także
linia głośników przeznaczonych do pracy w domu. Głośnik,
który do mnie trafił, jest najbardziej zaawansowaną propozycją właśnie z tej domowej rodziny. Braven 805 jest
oferowany aż w dziewięciu wariantach kolorystycznych:
biało-szary, szaro-czarny, zielono-szary, różowo-szary, pomarańczowo-szary, czerwono-szary,
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turkusowo-szary, żółto-szary oraz wersja w całości czarna. Pierwszy kolor w parze to obudowa
wokół, natomiast drugi - to ścianki boczne.
Tak bogaty wybór kolorów pozwoli na dopasowanie go do własnych upodobań i każdego
wnętrza. Egzemplarz, który otrzymałem, jest w kolorze szaro-czarnym. Nowoczesny i elegancki
wygląd doskonale komponuje się z wnętrzami w stylu skandynawskim. Obudowę wykonano
z przyzwoitej jakości plastiku, który sprawia wrażenie dość porządnego. Jego wymiary to

241 x 71 x 101 mm, a waga 1,27 kg. To nie mało, ale jest to urządzenie przeznaczone głównie do
pracy w domu, w założeniu więc nie będzie zbyt często podróżować. Wbudowany akumulator
4400 mAh według zapewnień producenta pozwala na odtwarzanie muzyki przez 18 godzin,
a jego naładowanie do pełna ma zabrać nie dłużej niż dwie godziny. Może posłużyć on także
jako power bank dla urządzeń mobilnych.
Na górze głośnika znajduje się mikrofon służący do rozmów oraz pięć przycisków: włącznik,
przycisk służący do odbierania i kończenia połączeń, play/pauza i dwa przyciski głośności. Na
bocznej ściance w jednym rzędzie znajdziemy przycisk i pięć diod, pozwalających na sprawdzenia poziomu naładowania. W rzędzie poniżej usytuowano port USB o mocy 1A, 3,5-milimetrowe
wejście AUX, a także złącze do ładowania. Pod spodem znajdują się dwie gumowe stopki, które
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zapewniają stabilną i bezpieczną pracę, a także ograniczają przenoszenie drgań na
podłoże podczas głośnego odtwarzania. Poza samym głośnikiem w pudełku znajdziemy przewód audio zakończony dwiema wtyczkami typu minijack oraz ładowarkę z kompletem czterech końcówek do najpopularniejszych typów gniazdek
elektrycznych stosowanych na świecie.
Głośnik może odtwarzać muzykę przez załączony w komplecie przewód audio
lub bezprzewodowo, wykorzystując do tego Bluetooth 2.1 + EDR wraz z kodekiem
apt-X. Zapewnia to pracę w odległości do 10 metrów. Niestety zabrakło Bluetooth
Low Energy, czyli wersji 4.0, co przede wszystkim wpłynęłoby trochę na zmniejszenie zużycia baterii podczas odtwarzania. Dzięki Bluetooth jest możliwe jednoczesne sparowanie z nim do ośmiu różnych urządzeń, kolejne urządzenia dodaje się
łatwo i szybko. Wystarczy w tym celu przytrzymać

Tak bogaty wybór kolorów
pozwoli na dopasowanie
go do własnych upodobań
i każdego wnętrza.

2–3 sekundy przycisk „Play/Pauza”, głośnik wyda
dźwięk, po czym będzie możliwe wyszukanie urządzenia na przykład na smartfonie. Posiadając dwa
takie głośniki, za sprawą technologii TrueWireless
można połączyć je ze sobą w parę, w celu uzyskania
dwa razy mocniejszego i w pełni stereofonicznego
dźwięku. Jako urządzenie Bluetooth może on peł-
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nić także funkcję zestawu głośnomówiącego. Gdy ktoś do nas zadzwoni podczas
odtwarzania, można szybko odebrać połączenie na głośniku, nie musząc szukać
telefonu po pokoju.
Co do samego odtwarzania, to warto wspomnieć, że zastosowano tu jedną z technologii mających teoretycznie spotęgować wrażenia płynące z odsłuchu, a mianowicie system SRS WOW HD. Jego włączenie sprawia, że wydobywający się dźwięk
jest bardziej przestrzenny, a bas wyraźnie wzmocniony. Nie jestem fanem takiego
ulepszania dźwięku. Uważam, że głośnik powinien jak najwierniej oddawać muzykę,
tak jak została zarejestrowana. Myślę, że jest jednak sporo osób, którym ta funkcja
może przypaść do gustu. Ograniczyłem się do sprawdzenia, że funkcja ta działa i po
przesłuchaniu kilku utworów zakończyłem z nią swoją przygodę. Braven 805 oferuje
bardzo przyzwoitą jakość, dźwięk jest czysty i pełny, a mocy aż nadto, by nagłośnić
średniej wielkości pokój. Sugerowana cena tego głośnika w Polsce to 720 złotych.
Mamy zatem do czynienia z produktem z półki premium. O ile nie mam zastrzeżeń,
jeśli chodzi o samo wykonanie i oferowaną jakość odtwarzania, przy tej cenie jednakże, chciałbym otrzymać również obsługę wspomnianego wcześniej Bluetootha
4.0, aby móc uznać produkt za kompletny. Bez tego odczuwam lekki niedosyt, choć
może nie powinienem się nad tym zastanawiać.
Głośnik do testów dostarczył sklep doapple.pl

macnow
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FUGOO SPORT XL

MACIEJ SKRZYPCZAK

Co jakiś czas trafiają do mnie rozmaite przenośne głośniki. Tym razem padło na Fugoo.
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Model Fugoo, który miałem możliwość przetestować, to wersja Sport XL. Drugi człon nazwy
określa jego rozmiary – są dość spore jak na urządzenie przenośne — 305 × 107 × 120 mm
oraz 2 kg wagi robią swoje. Ale zacznijmy od początku.
Głośniki Fugoo są dość wyjątkowe. Składają się z dwóch głównych części — rdzenia oraz
osłony. Rdzeń to oczywiście „serce” urządzenia, w którym znajduje się cała elektronika. No
i głośniki. Głośniki? Tak, na podanej wcześniej przestrzeni upchanych zostało aż osiem głośników: cztery neodymowe głośniki wysokotonowe, dwa neodymowe głośniki średniotonowe oraz dwa pasywne radiatory. Całość jest tak rozmieszczona, żeby dźwięk rozchodził
się w przestrzeni 360 stopni. I rzeczywiście tak to działa. Oprócz tego produkt ten potrafi
zagrać bardzo głośno. Już połowa skali w średnim pokoju daje o sobie znać. A jeśli dodatkowo umieścimy głośnik na podłodze, u zetknięcia tejże ze ścianą, uzyskamy jeszcze lepszy
i głośniejszy efekt. Sam dźwięk wydobywający się z Fugoo jest naprawdę dobrej jakości.
Tam, gdzie są basy – czuć basy (czasem nawet dosłownie), bardzo ładnie są też oddane tony
wysokie i podobnie jest ze średnimi. Co ciekawe, głośnik ten może działać w dwóch trybach
– wewnętrznym i zewnętrznym. W pierwszym postawiono na dostarczenie dokładnego
dźwięku, a w drugim – na jego odpowiednią słyszalność.
Fugoo łączy się z urządzeniami na dwa sposoby. Pierwszym i głównym jest oczywiście łączność bezprzewodowa. Tutaj odbywa się to za pomocą technologii Bluetooth w standar-
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dzie 4.0. Aby zadbać o jak najlepszą jakość dźwięku,
Fugoo wspiera kodek aptX. Swoją drogą, w urządzeniach Apple kodek ten jest wspierany tylko w Macach.
Drugim sposobem jest metoda tradycyjna, czyli przewodowa. Te dwa tryby nie mogą działać jednocześnie
(tak było na przykład w modelu Creative muvo mini).
Dodatkowym atutem jest wbudowany mikrofon oraz
specjalny przycisk, który służy do wywołania Siri lub
asystenta Google w zależności od tego, jakie urządzenie mamy akurat sparowane.
Rdzeń to także bateria. W omawianym przypadku
jest ona bardzo mocnym punktem Fugoo, głównie
ze względu na oferowany czas pracy. Przy słuchaniu
muzyki na średnim poziomie (co w zdecydowanej
większości przypadków jest zupełnie wystarczalne),
możemy cieszyć się z głośnika ponad 30 godzin!
Z baterią związana jest jeszcze jedna opcja urządzenia
— możemy je wykorzystać jako power bank.
Wreszcie, jeśli chodzi o użyte materiały, rdzeń jest
praktycznie niezniszczalny. Nie dość, że konstrukcja
jest wodo-, pyło- i kurzoodporna, to na dodatek również wstrząsoodporna. Naprawdę trzeba dużo wysiłku,
żeby uszkodzić ten głośnik.
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A przecież jest jeszcze osłona. Do wyboru mamy w zasadzie trzy osłony: Style, Sport oraz
Tough. Pierwsza jest „normalna” – oferuje dodatkowe wzmocnienie całej konstrukcji oraz
odznacza się schludnym wyglądem. Wersja Sport to specjalnie zaprojektowana obudowa,
która ma umożliwić unoszenie się głośnika na powierzchni wody. Z kolei osłona Tough jest
już istnym pancerzem, który, chociaż nie wygląda zwiewnie, jest naprawdę niezniszczalny.
Podsumowując, Fugoo Sport XL to połączenie świetnej jakości zarówno dźwięku, jak i wykonania. Dodajmy do tego bezkonkurencyjny czas pracy na baterii i w wyniku otrzymamy produkt praktycznie doskonały!
Ostatnią kwestią jest cena. Dla poszczególnych wersji przedstawia się następująco: Style XL
– 1399 złotych, Sport XL – 1449 złotych oraz Tough XL – 1599 złotych. Produkty te wchodzą na
rynek polski dopiero w drugiej połowie listopada. W związku z tym dwa internetowe sklepy
– mobidick.pl (http://mobidick.pl) oraz
mobilo.pl (http://mobilo.pl) oferują możliwość zamówienia tych głośników w przed-

Fugoo Sport XL

sprzedaży, z dość sporymi obniżkami:

• Design: 5/6

Style XL – 1099 złotych, Sport XL – 1149 zło-

• Jakość wykonania: 6/6

tych, Tough XL – 1249 złotych. Promocja

• Oprogramowanie: 5/6

będzie trwać aż do 19 listopada 2015 roku.

• Wydajność: 6/6

Zdecydowanie warto z niej skorzystać!

mcskrzypczak

Producent: Fugoo
Dystrybutorzy: mobidick.pl,
mobilo.pl, idream.pl
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NOMAD POD

NORBERT CAŁA

Jakby to absurdalnie nie brzmiało, jest to power bank dla Apple Watch
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Od jakiegoś czasu używam
Nomada Pod. Jakby to absurdalnie
nie brzmiało, jest to power bank dla
Apple Watch. Jednak nie to, że jest
power bankiem, decyduje o tym,
że należy do moich najlepszych
zakupów.
Zamknięty Nomad Pod przypomina kształtem i wielkością krążek
hokejowy. Wykonany jest z całości
z aluminium, w kolorze space gray
lub srebrnym. Gdy otworzymy obudowę, zobaczymy w środku miejsce na kabelek do ładowania Apple
Watch, który zawijamy na specjalnym stelażu, a samo magnetyczne
złącze ładowania umieszczamy
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w odpowiednim miejscu. Niestety kabel do ładowania Apple Watch musimy nabyć oddzielnie.
Po umieszczeniu kabelka w odpowiednim miejscu, trzeba zamknąć Poda, co również odbywa
się magnetycznie. Od dołu umieszczono gumę
zapobiegającą przemieszczaniu się Poda po
biurku. Ładowanie wbudowanej baterii o pojemności 1800 mAh odbywa się przez kabelek micro
USB, który w minimalistycznej wersji jest dostarczany razem z urządzeniem, a stan naładowania możemy sprawdzić za pomocą diodowego
wskaźnika na obudowie Poda. W pełni naładowana bateria pozwoli nam naładować zegarek
do pełna przynajmniej trzy razy.
Po złożeniu całość ma świetną, minimalistyczną
formę, która wygląda naprawdę genialnie. Aby
naładować zegarek, wystarczy go położyć na
naszym krążku hokejowym. Niestety – tu wychodzi jedyna wada tego produktu. Jeśli mamy
Apple Watch z bransoletą, to do ładowania
będziemy musieli odpiąć ją z jednej strony od
zegarka. Najważniejsze jest jednak to, że dość
długi (fabrycznie dostarczany ma 2 m) kabel do
ładowania Apple Watch nie plącze mi się w torbie, a niczego bardziej nie znoszę niż poplątanych kabelków. Jeśli nie podróżujecie dużo,

Jeśli nie podróżujecie dużo,
to pewnie Pod może być dla
Was zbyteczny, jeśli jednak jest
odwrotnie – to szybko go docenicie.
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to pewnie Pod może być dla Was zbyteczny, jeśli jednak jest odwrotnie – to szybko go
docenicie. Niebagatelne znaczenie dla pozytywnego odbioru tego sprzętu ma też nazwa.
W końcu, jeśli przed Pod dodać „i”, to wyjdzie nam iPod! Nomada Pod nabędziecie w sklepie mobilo.pl, w cenie 249 złotych.
W najbliższych dniach będzie też można kupić droższą o 30% wersję, czyli Pod Pro.
Od zwykłej wersji różni się trochę większymi wymiarami: średnica – 98 mm, wysokość
– 29 mm i waga – 182 g (Pod; średnica – 72 mm, wysokość – 25 mm, waga – 132 g), prawie
trzy razy większą baterią (6000 mAH vs 1800 mAH) oraz wyjściem Lightning do naładowania iPhone’a.
Ocena iMagazine

norbertcala

Wyimek:
Wyimek: Niebagatelne znaczenie dla pozytywnego odbioru tego sprzętu ma też nazwa.
W końcu, jeśli przed Pod dodać „i”, to wyjdzie nam iPod!

/ SPRZĘT / Olloclip Active Lens & Macro Pro Lens

OLLOCLIP ACTIVE LENS
& MACRO PRO LENS

PAWEŁ HAĆ

Przy okazji premiery każdego iPhone’a Apple chwali się znacznie poprawionym
aparatem. To, że jest świetny, nie ulega wątpliwości, jednak z racji niewymiennej optyki
jego możliwości są ograniczone. Chyba że mamy pod ręką obiektywy Olloclip.
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W ciągu kilku ostatnich miesięcy Olloclip wprowadził do oferty dwa nowe zestawy obiektywów. Active Lens zawiera obiektyw zoom oraz szerokokątny, natomiast zestaw Macro Pro
składa się z trzech soczewek (w tym jednej zintegrowanej z mocowaniem), pozwalających na
robienie zdjęć w trybie makro. Oba komplety są kompatybilne zarówno z iPhone’ami 6 i 6 Plus,
jak i ich nowszymi wersjami „S”. Opracowywanie kolejnych wersji produktu, do coraz to nowszych smartfonów, pozwoliło stworzyć system błyskawicznego mocowania, który wykorzystuje wystający obiektyw iPhone’a, czyniąc to rozwiązanie konstrukcyjne bardzo użytecznym.
Wystarczy bowiem wsunąć przechylony o około 45 stopni uchwyt na obiektyw, a następnie
obrócić go tak, by zrównał się z górną krawędzią obudowy smartfona. Rozwiązanie jest tak
proste, że z powodzeniem można korzystać z niego bezwzrokowo. Mocowanie jest dwustronne, co oznacza, że równie dobrze możemy użyć dodatkowego obiektywu w połączeniu
z kamerą FaceTime. Dodatkowo Olloclip sprzedaje też specjalne etui, które nie dość, że ma
odpowiednie wycięcie, by podpiąć obiektyw, to na dodatek jest ładne i zabezpiecza krawędzie telefonu przed uderzeniem dzięki gumie.
Wraz z każdym zestawem obiektywów dosta-

Mocowanie jest dwustronne, co
oznacza, że równie dobrze możemy
użyć dodatkowego obiektywu
w połączeniu z kamerą FaceTime.

jemy trzy klipsy, które zabezpieczają soczewki od
wewnątrz i pozwalają na zaczepienie ich do smyczy (załączanej do kompletu), adaptery do mocowania w iPhonie bez etui oraz mały, zamszowy
woreczek. Dodatkowo w zestawie Macro Pro znajdują się dwie tuby dystansujące, dzięki którym
łatwo złapać ostrość na fotografowanym obiekcie.
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Zestaw Macro Pro oferuje zdjęcia makro 7x, 14x
oraz 21x – robi to wrażenie nie tylko na papierze.
Pierwsza soczewka z mniejszym powiększeniem
nadaje się idealnie do fotografowania detali niewielkich przedmiotów, natomiast ta z największym powiększeniem – umożliwia uchwycenie
linii papilarnych, faktury papieru czy tkanin.
Zdjęcia są przy tym bardzo ostre, choć na krawędziach pojawiają się widoczne zniekształcenia.
Można się ich pozbyć odpowiednim kadrowaniem. Dwie tuleje dystansujące są niezwykle
przydatne, zwłaszcza podczas fotografowania
płaskich powierzchni. Przepuszczają dużo światła,
a na dodatek je rozpraszają, więc w przypadku
sztucznego, punktowego oświetlenia bądź błyszczącej powierzchni, na zdjęciu nie pojawiają się
uciążliwe refleksy świetlne.
Active Lens ma zupełnie inny zakres zastosowań niż Macro Pro, co więcej – daje też inne
możliwości, niż zbliżony do niego podstawowy
komplet 4-in–1 z obiektywem szerokokątnym.
To właśnie obiektyw „ultra-wide angle” jest najciekawszym elementem tego zestawu. Pozwala
objąć ogromny obszar, choć zniekształca obraz,
jeśli używamy go ze zbyt małej odległości. Nie
zauważyłem natomiast różnicy w odwzorowaniu
kolorów czy ostrości. Obiektyw tele daje natomiast stały, dwukrotny zoom optyczny. Choć lata
korzystania ze smartfonów odzwyczaiły mnie
od korzystania z tego udogodnienia, czasem jest
ono niezastąpione. Nie można jednak zapominać o ograniczeniach tego obiektywu – jest dość
ciemny, znacznie zmniejsza głębię ostrości, a zdjęcia robione z jego pomocą charakteryzują się
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mniejszą ostrością, niż te wykonywane iPhone’em bez dodatkowego szkła.

ich ze sobą wyklucza często potrzebę zabiera-

Olloclip Active Lens 				
& Macro Pro Lens 				
				

nia większego aparatu. Zabieranie ze sobą kom-

• Design: 5/6

Bez Olloclipów można się obyć, jednak noszenie

pletu soczewek, ważących mniej niż dowolny
obiektyw do lustrzanki czy bezlusterkowca, jest
o wiele wygodniejsze. To, że smartfon pozwala na
obróbkę i współdzielenie zdjęć natychmiast po
zrobieniu, jest kolejnym, mocnym argumentem.
Owszem, aparat pozwoli osiągnąć lepszy efekt, ale
to telefon noszę zawsze przy sobie, a do zrobienia
nim zdjęcia potrzebuję jedynie kilku sekund.

pawelhac

• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5/6
Cena: Active Lens: 99,99 USD,
		
Macro Pro: 69,99 USD
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HOMIDO

PAWEŁ HAĆ

Sposób, w jaki odbieramy obraz generowany przez elektronikę, od lat pozostaje
niezmienny. Telewizory i monitory są coraz lepsze, wciąż jednak pokazują wszystko
dokładnie tak samo. Dopiero rozszerzona rzeczywistość pokazała nowy kierunek, który
nie wydaje się jedynie chwilową modą.
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Już kilkanaście lat temu, na targach pokazywano hełmy do

Gogle to jedynie uchwyt
na telefon, który odgrywa
rolę wyświetlacza, jest
też odpowiedzialny
za generowanie treści
i bieżący odczyt
położenia. Urządzenie
nie jest oczywiście tak
zaawansowane, jak Oculus,
nie oznacza to jednak, że
jakość dostarczanych przez
niego wrażeń jest znacznie
niższa.

oglądania obrazu w trójwymiarze. Nazwa jednak wyraźnie
sugerowała, jaki oferowały komfort. Dopiero zaprezentowany
kilka lat temu Oculus ożywił dyskusję na temat takich rozwiązań, nie trzeba też było długo czekać, by podobne rozwiązania opracowali inni elektroniczni giganci. Jak się okazuje, do
uzyskania efektu przebywania w rozszerzonej rzeczywistości
wystarczy dość nowoczesny smartfon, wyposażony w żyroskop i odpowiednio duży ekran. Homido nie potrzebuje nic
więcej.
Homido, czyli gogle do rozszerzonej rzeczywistości, są
dostępne na rynku dopiero od niedawna. W przeciwieństwie
do rozwiązań Samsunga czy Sony są dość tanie i bardzo proste.
Nie mają bowiem żadnej elektroniki, najbardziej zaawansowanym elementem urządzenia są dwie soczewki, odpowiedzialne
za odpowiedni odbiór obrazu wyświetlanego na ekranie
smartfona. Gogle to jedynie uchwyt na telefon, który odgrywa
rolę wyświetlacza, jest też odpowiedzialny za generowanie treści i bieżący odczyt położenia. Oprócz mocowania na smartfona Homido ma dwa pokrętła boczne, służące do regulacji
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wielkości pola widzenia oraz górne pokrętło – do ustawiania rozstawu soczewek. Przylegająca
do twarzy krawędź połączona jest z grubą gąbką, która skutecznie izoluje światło z zewnątrz
oraz zapobiega odciskaniu się gogli na twarzy. Za stabilną pozycję na głowie odpowiadają
dwa elastyczne pasy o regulowanej długości. Zastosowanie plastiku sprawiło, że urządzenie
ma niewielką wagę, co w przypadku sprzętu noszonego na głowie ma duże znaczenie.

Rzeczywistość rozszerzona w wydaniu Homido wymaga do działania dedykowanych aplikacji. Homido Center zbiera treści multimedialne, które możemy oglądać. Zaliczają się do
nich zarówno filmy na YouTube, nagrane tak, aby urządzenie je prawidłowo odczytywało, jak
i dedykowane aplikacje, z trybem wyświetlania i sterowaniem dostosowanym do bezdotykowej obsługi. Aplikacja odwołuje się do zasobów AppStore, dlatego też wewnątrz niej nie
pobieramy żadnych programów, wszystkie są osobno dostępne w sklepie Apple (co więcej,
nie znalazłem wśród nich żadnej płatnej aplikacji). Homido Center zdecydowanie brakuje
płynności i intuicyjności, ponadto dostosowane jest wyłącznie do ekranów 4-calowych iPhone’ów, które, zgodnie z wymaganiami producenta, ledwo pozwalają na komfortowe używanie Homido. Drugi program, czyli Homido Player, jest zupełnie inny. Działa w rzeczywistości
rozszerzonej, można więc kontrolować go bezpośrednio z Homido jedynie za pomocą ruchu
głowy. W programie dostępna jest opcja nagrywania własnych filmów, które można odtwarzać na Homido. Działa nieźle, o ile nagrywamy rzeczy znajdujące się w znacznej odległości od telefonu. W przypadku odstępu mniejszego niż kilka metrów obraz staje się bardzo
rozciągnięty, pole widzenia jest bowiem zawężane jedynie do pewnego wycinka. Podczas
odtwarzania filmów możemy obracać głową w celu rozejrzenia się, oprócz nagrywania
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obrazu aplikacja zapisuje bowiem odczyty żyroskopu. W Homido Player zaimplementowano
ponadto przeglądarkę internetową z odnośnikami do kilku portali z treściami dostosowanymi do Homido. Nikt się do niej jednak nie przyłożył – jest powolna i ma poważne problemy
z wyświetlaniem treści. Zaletą jest natomiast możliwość kontrolowania jej (w ograniczonym
stopniu) przez ruch głową. Wystarczy „spojrzeć” na element poprzez naprowadzenie na niego
kursora, a następnie wytrzymać chwilę w takiej pozycji, by odczytane to zostało jako dotknięcie w tym miejscu ekranu.
Obecnie biblioteka gier i filmów współgrających z Homido
jest stosunkowo niewielka, mało jest też treści, które

Nie zdziwiłbym się, gdyby
jednym z pierwszych
dużych deweloperów, którzy
zareagowaliby na popularność
rzeczywistości rozszerzonej,
było Telltale Games.

naprawdę robią wrażenie. Urządzenie nie jest oczywiście
tak zaawansowane, jak Oculus, nie oznacza to jednak, że
jakość dostarczanych przez niego wrażeń jest znacznie niższa. Owszem, wrażenie „bycia” w otaczającym świecie nie
jest tak intensywne, niemniej jednak efekt rozszerzonej rzeczywistości i uczestniczenia w serwowanych przez nią wydarzeniach można jak najbardziej odczuć. Oglądanie filmów
z YouTube’a jest przyjemnym doświadczeniem, te jednak jest
uzależnione od jakości materiału, w tym również rozdzielczości. Niska jakość wideo daje się we znaki zdecydowanie moc-

/ SPRZĘT / Homido

175

niej niż podczas oglądania w bardziej tradycyjny sposób. O wiele lepsze wrażenie zrobiły na
mnie gry i aplikacje pisane specjalnie pod Homido. Są zazwyczaj bardzo proste i nie oferują
wielkich emocji, jednak odsłaniają potencjał, jaki kryje się w tej technologii. Nie zdziwiłbym się,
gdyby jednym z pierwszych dużych deweloperów, którzy zareagowaliby na popularność rzeczywistości rozszerzonej, było Telltale Games. Grywalność tytułów tej firmy nie ucierpiałaby
w związku z ograniczeniami w zakresie sterowania, za to z pewnością zyskałyby dzięki nowym
możliwościom pokazywania otaczającego świata i wydarzeń. Teraz jednak trzeba pogodzić się z mniej emocjonującymi tytułami, pozwalającymi jeździć kolejką, strzelać do zombie czy też wcielić się w żabę łapiącą pszczoły. Tym, co natomiast już teraz robi wrażenie, jest
Google Street View. Aplikacja jest kompatybilna z goglami Cardboard, a tym samym również
z Homido. Spędziłem mnóstwo czasu na oglądaniu zdjęć z całego świata i było to zdecydowanie najlepsze, co Homido ma do zaoferowania.
O tym, czy rzeczywistość rozszerzona będzie się rozwijać, zadecydują użytkownicy. Do tej
pory żadnej firmie nie udało się przebić z produktem, który napędziłby ten dość mały obecnie rynek. Powodem jest wysoka cena urządzeń przy skromnej bibliotece treści, które można
w ten sposób oglądać. Przyszłość należy więc do tańszych urządzeń, które nie zaoferują najwyższej jakości, ale przekonają użytkowników do tej technologii. Homido jest dokładnie
takim produktem – przystępnym cenowo, a jednocześnie oferującym niespotykane dotąd
możliwości.

pawelhac

Homido
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: 2,5/6
• Wydajność: 4,5/6
Cena: 69,99 EUR
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iBATTZ

INVICTUS ARMOR

MACIEJ NOWAKOWSKI

Apple dąży do tego, by baterie w ich urządzeniach wytrzymywały cały dzień. Jednak
każdemu z nas zdarzają się wyjątkowo aktywne dni, w których nie sposób obyć się bez
power banku.
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Od wprowadzenia iPhone’a 6 pojemność baterii
zwiększyła się na tyle, że w ciągu dnia nie wymaga
doładowywania. Wystarczy jednak bardziej intensywny dzień, podczas którego kiepski zasięg, ciągłe
korzystanie z GPS-u i robienie zdjęć szybko sprawią, że posiadanie power banku stanie się koniecznością. Nie wyobrażam sobie żadnego wyjazdu
bez zabrania ze sobą zapasu energii dla mojego
smartfona. Takie zewnętrzne baterie mają jednak
tę wadę, że trzeba je połączyć kablem z telefonem
i nosi się przy sobie dwa przedmioty. Fajnym rozwiązaniem tego problemu są etui do telefonów
z wbudowanymi akumulatorami.
Obudowa iBattz Invictus Armor jest właśnie takim
produktem. Stanowi ona rozwinięcie poprzedniego
modelu iBattz Refuel Invictus, który był opisywany
w marcowym numerze iMagazine, a także w numerze wrześniowym – w wersji na iPhone’a 6 Plus.
Warto wspomnieć, że oba te produkty są również
kompatybilne z najnowszymi iPhone’ami 6S.
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Po otwarciu pudełka zdziwiła mnie w pierwszej
chwili liczba znajdujących się w nim elementów.
Zestaw składa się z sześciu części oraz dwóch przewodów: USB–micro USB, służącego do ładowania
baterii w obudowie, a także krótkiej przedłużki do
gniazdka słuchawkowego, przydatnej, gdy zechce
się podłączyć słuchawki z grubszą wtyczką. Wśród
wspomnianych sześciu części znajdują się trzy elementy znane z poprzedniej wersji tego etui oraz
trzy nowe, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie podczas pracy w naprawdę trudnych warunkach. Bez zaglądania do instrukcji obsługi chwilę
mi zajęło dopasowanie tych elementów. Okazało
się, że nie da się użyć ich wszystkich jednocześnie.
Można stosować je w dwóch konfiguracjach.
Pierwszą z nich jest iBattz Refuel Invictus. Zgodzę
się z opinią Pawła Hacia – rzeczywiście znacznie
pogrubia telefon i dodaje sporo do jego wagi.
Zaokrąglony tył tej obudowy jednak dobrze leży
w dłoni i po pewnym czasie korzystanie z niego
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staje się komfortowe. Bardzo podoba mi się materiał, z którego są wykonane te plecki. Niby to
plastik, ale podejrzewam, że jakąś część składu stanowi guma – jego matowa powierzchnia daje
poczucie miękkości. Jest bardzo przyjemny w dotyku.
Sama obudowa zapewnia dobre zabezpieczenie dla smartfona. Patrząc od przodu, górna
i dolna krawędź jest delikatnie wypukła, co chroni ekran przed zarysowaniem. Wszystkie krawędzie telefonu są dobrze chronione, wraz ze znajdującymi się na nich przyciskami i złączami.
Niestety ta obudowa uniemożliwia równoczesne korzystanie z akcesoriów zakończonych złączem Lightning, gdyż na spodzie znajduje się gniazdko micro USB, przeznaczone do ładowania
wbudowanej baterii oraz synchronizacji z komputerem. Obok

Niestety ta obudowa
uniemożliwia równoczesne
korzystanie z akcesoriów
zakończonych złączem
Lightning

niego znajduje się przycisk służący do włączania wbudowanego
w nią power banku, a także do wyświetlania informacji o poziomie naładowania – przez diodowy wskaźnik umieszony z tyłu.
Do portu słuchawkowego można wpiąć tylko przewody zakończone bardzo wąską wtyczką, w innym przypadku konieczne
jest skorzystanie z załączonej przejściówki.
Drugą konfigurację przeznaczono na ekstremalne warunki.
Składa się z dwóch części – przedniego plastikowego panelu
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zawierającego warstwę chroniącą cały ekran przed przypadkowymi zarysowaniami oraz grubej gumy na tył, która ochrania telefon przed upadkami i uderzeniami. Tylna, gumowa część
posiada zaślepki osłaniające otwory, a także ucho, do którego można przyczepić łańcuszek
zapobiegający zgubieniu telefonu. Załączony w zestawie plastikowy klips umożliwia zawieszenie
jej na przykład na pasku, w pozycji pionowej lub poziomej.
Założenie tych elementów wymaga demontażu plastikowych plecków z poprzedniej konfiguracji. Choć używanie telefonu z założoną samą baterią było komfortowe, to jednak w tej formie,
nastawionej na całkowitą ochronę, jest on już zbyt ciężki w mojej opinii. Konfiguracja ta jest
przeznaczona dla miłośników aktywnego wypoczynku, którzy w tym czasie używają telefonu
sporadycznie, a głównym priorytetem jest jego odpowiednie zabezpieczenie. Cenna jest informacja, że osłona ekranu w przedniej części nie sprawia problemów z obsługą technologii 3D
Touch w iPhonie 6S.

Niestety, ta obudowa nie jest wodoszczelna
Ciekawym rozwiązaniem w tym zestawie jest wymienny akumulator.
Zastosowane ogniwo o pojemności 3200 mAh jest kompatybilne z bateriami używanymi
w Samsungach Galaxy Note III. Według producenta pozwala to na wydłużenie czasu pracy
iPhone 6/6S o 120%. Żywotność zastosowanych ogniw została oszacowana na około 500 cykli.
Dużą zaletą zastosowania takich „standardowych” baterii jest niska cena zamienników i ich
wysoka dostępność w niemal każdym punkcie z akcesoriami GSM. Wyjeżdżając na kilka dni,
można więc zabrać ze sobą więcej niż jeden taki zapasowy akumulator.
iBattz Invictus Armor jest bardzo ciekawą propozycją dla osób szukających dobrze wykonanej
obudowy z baterią. W cenie nieznacznie wyższej od poprzednika otrzymujemy dodatkowe elementy stanowiące doskonałe zabezpieczenie iPhone’a w ekstremalnych warunkach. Z pewnością docenią je miłośnicy górskich wypraw. Obudowę kupicie m.in. w iMad za 399 złotych.

macnow
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Mophie juice pack H2PRO do iPhone’a 6

MOPHIE JUICE PACK
H2PRO DO IPHONE’A 6

NORBERT CAŁA

Niezbędny niezbędnik
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Dodatkowy power bank do naszych smartfonów
to niestety przykra konieczność – taki mamy klimat. Można nosić klasyczny powerbank i ładować
iPhone’a kabelkiem, można też używać obudowy
z wbudowaną baterią. Mnie, począwszy od iPhone’a 4, przypadło do gustu to drugie rozwiązanie,
a nawet konkretna firma je oferująca – jest nią
Mophie. Ten producent regularnie pokazuje nowe
modele, łączące czasem różne cechy. Mieliśmy już
na przykład baterię z dodatkową pamięcią, a tym
razem do testów dostałem Juice pack H2PRO.
Nazwa lekko skomplikowana, ale chyba można się
domyślić, że chodzi o wodoszczelność.
Obudowę wykonano z czarnego, dość twardego
plastiku – chroni ona telefon z każdej strony.
Wszystkie porty zostały zabezpieczone specjalnymi zaślepkami przed wodą i zabrudzeniami.
Również ekran oraz przycisk home z Touch ID
pokryto folią. Jest ona podobno odporna na
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zarysowania, niestety, to nie do końca prawda.
W moim przypadku dość szybko w starciu
z kluczami folia pokrywająca ekran się poddała i zyskała dość brzydką ryskę. Na szczęście
powstała ona na obudowie, a nie na telefonie.
Z folią przykrywającą ekran jest jeszcze jeden problem – przykrywa ona również głośnik telefonu
i pogarsza jakość dźwięku, który dociera do ucha.
Na szczęście dość wygodnie steruje się przyciskami siły dźwięku i wyciszenia telefonu. Na tylnej
części umieszczono diodowy wskaźnik naładowania oraz przycisk uruchamiający ładowanie.
Aby umieścić telefon w obudowie, musimy dostać
się do środka. W tym celu należy rozczepić przednią i tylną cześć obudowy. To wcale nie jest łatwe
zadanie, w czym, oczywiście, nic dziwnego, bo
dzięki temu obudowa jest szczelna. Najlepiej
podważyć monetą lub kluczami przeznaczony
do tego prawy dolny róg obudowy. Po otwarciu
zobaczymy miękkie tworzywo, na którym umieścimy nasz telefon bez obaw, że się porysuje.
Widać też wtedy uszczelkę, która zapewni obudowie wodoszczelność.
Producent poddał obudowę morderczym testom,
dzięki czemu dostała certyfikat zgodności z MILSTD 810G – to wojskowy standard, wykorzystywany przez amerykańską armię, określający
stopień ochrony przed wibracjami, wstrząsami
i upadkiem do wysokości 1,2 m oraz IP68 (to oznacza, że telefon można zanurzać w wodzie maksymalnie do głębokości 1,2 m i na okres 30 minut).
Wszystko wygląda więc znakomicie, jeśli chodzi
o ochronę telefonu, a jak wygląda sprawa z ładowaniem? Obudowę Juice pack H2PRO wypo-
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sażono we wbudowaną baterię o pojemności 2750 mAh, co daje nam około 100% więcej
energii na snapowanie, tweetowanie lub inną aktywność. Do tej pory wszystko znakomicie,
ale, niestety, nie będzie różowo do końca. Ceną, którą zapłacimy za dodatkowe cechy, jest
zdecydowane powiększenie i tak już dużego telefonu. Wymiary iPhone’a 6S w tej obudowie wyglądają następująco: 7,7 cm x 15,6 cm x 1,75 cm, waga 243 g. Wychodzi na to, że razem
z obudową, z iPhone’a 6S zrobimy urządzenie większe i cięższe niż iPhone 6S Plus. Zaletą
jest to, że taką obudowę możemy zdjąć, a iPhone 6S Plus zawsze pozostanie niezgrabnym
grubaskiem.
Mophie juice pack H2PRO to dość specyficzne urządzenie, przeznaczone do szczególnych
zastosowań. Jednak jeśli pracujecie dużo na dworze, lubicie aktywne spędzanie czasu na
powietrzu albo jesteście policjantem lub strażakiem, to jest to obudowa dla Was. Zapewni
ochronę przed dwoma największymi zagrożeniami – wodą i brakiem energii.
Sprzęt do testów dostarczył iCorner

norbertcala
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NOMU POSEIDON
DLA iPHONE 6/6S

MACIEJ NOWAKOWSKI

Zdarza ci się znaleźć w sytuacji, gdy Twój iPhone jest narażony na kontakt z wodą, kurzem czy
piaskiem? To już nie problem
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Nomu Poseidon jest dość szczególną obudową. Wyróżnia się tym, że spełnia najwyższą
normę szczelności IP68. Oznacza to, że jest całkowicie odporna na kurz i zanurzenie w wodzie.
Teoretycznie klasyfikacja ta pozwala na ciągłe zanurzenie, producent określił jednak maksymalny czas na godzinę przy głębokości dwóch metrów. W kwestii ochrony przed wstrząsami
i uderzeniami: Poseidon gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości dwóch metrów.
Po raz pierwszy raz spotkałem się z etui, w którym wszystkie szczeliny iPhone’a są tak dobrze
zabezpieczone. Plastikowa część chroniąca ekran
zawiera powłokę poprawiającą czytelność, zapo-

Nie ma też problemów z obsługą
ekranu dotykowego, wszystkie
gesty są rozpoznawane
prawidłowo, również 3D Touch
w iPhone 6S działa poprawnie.

biegając powstawaniu efektu tęczy. Nie ma
też problemów z obsługą ekranu dotykowego,
wszystkie gesty są rozpoznawane prawidłowo,
również 3D Touch w iPhone 6S działa poprawnie.
Touch ID jest pokryty miękką folią, ochraniającą
sensor przed wodą i zarysowaniami, jednocześnie
w żaden sposób nie zakłócając jego pracy. Działa
on perfekcyjnie bez jakichkolwiek opóźnień.
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Ciekawie rozwiązano kwestię dostępu do przełącznika wyciszania – przełącza się go, obracając pokrętło. Dolne złącza są chronione dzięki gumowej zatyczce. Po jej odgięciu dostęp do
gniazdka słuchawkowego i portu Lightning jest dość ograniczony. Niemożliwe będzie korzystanie z zamienników dla kabli Lightning, gdyż przeważnie mają one minimalnie szersze
końcówki. Podobnie jest z portem słuchawkowym, ale w zestawie z obudową otrzymujemy
do niego odpowiednią przejściówkę.
Wspomniana wcześniej zatyczka zawiera otwory na mikrofon i głośnik. Jednak nie są one
narażone na kurz czy wodę, gdyż ochraniają je specjalne membrany. Producent chwali się
opatentowanym rozwiązaniem układu komór dźwiękowych, które ma zapewniać bezkonkurencyjną jakość dźwięku w porównaniu do reszty wodoszczelnych etui. Muszę przyznać, że
podczas testów moi rozmówcy nie zorientowali się, że telefon znajduje się w tak szczelnym
etui. Kiedy ich później zapytałem, czy zauważyli jakiekolwiek zakłócenia dźwięku w trakcie
rozmowy, stwierdzili, że nie było żadnej różnicy.
Otwór tylnego aparatu ochrania soczewka wykonana ze szkła zapobiegającego odblaskom.
Wygląda na to, że jest odporna na zarysowania i nie wpływa także na jakość wykonywanych
zdjęć. Obudowa ta wykonana jest z lekkiego plastiku i powiększa wagę telefonu o około 100
gramów. Nie jest to mało, ale na tle konkurencyjnych produktów wypada bardzo dobrze.
Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę to, że zapewnia całkowitą ochronę. Obudowa
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występuje w czterech kolorach – czarnym, przezroczystym, złotym i purpurowym. Do mnie
trafił egzemplarz w kolorze czarnym, który widać na zdjęciach.
NOMU Poseidon nie jest dla mnie produktem codziennego użytku. Myślę, że dla większości
osób będzie to etui „wyjazdowe”. Idealnie wypełni ochronną funkcję na spływie kajakowym,
w podróży na wielbłądach przez pustynię czy na motocrossie. Na marginesie trzeba przyznać, że poza tym, że chroni telefon, prezentuje się całkiem ładnie. Jest dość minimalistyczna
i przyjemna w użyciu.
Obudowa dostępna jest m.in. w Cortland za 299 złotych. Nie jest to mało, ale w przypadku
kontaktu iPhone’a z wodą czy kurzem koszt jego naprawy może być znacznie wyższy.

macnow
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QNAP TVS–871T
Z THUNDERBOLTEM

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

NAS z Thunderboltem? Z instrukcją, jak go uruchomić z Final Cut Pro X? Przyznam,
że QNAP mnie zaskoczył nowym i bardzo mocnym produktem przeznaczonym dla
profesjonalistów korzystających z Maców.
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Thunderbolt i osiem HDD
Problem z NAS-ami jest zazwyczaj taki, że ethernet (nawet 10-gigabitowy) nie zapewnia
odpowiednich transferów z komputerem, a to ma szczególne znaczenie, gdy w grupie pracujemy nad montażem wideo lub przy innych plikach, które zajmują dużo miejsca. W takiej
sytuacji najważniejsze są prędkości transferu danych. DAS – dysk podłączany bezpośrednio
do komputerów – ma z kolei inny minus: nie jest dostępny w sieci dla większej liczby użytkowników, a nawet jeśli go udostępnimy, to zazwyczaj nie mamy wymaganej kontroli nad
użytkownikami oraz prawami dostępu do poszczególnych plików czy katalogów.
Nowy QNAP TVS–871T rozwiązuje przedstawione problemy

Jest to NAS wyposażony
w dwa porty Thunderbolt,
za pomocą których
można się podłączyć
bezpośrednio do
urządzenia i uzyskać
tym samym prędkość
transferów na absurdalnie
wysokim poziomie.

w bardzo prosty sposób. Jest to NAS wyposażony w dwa
porty Thunderbolt, za pomocą których można się podłączyć
bezpośrednio do urządzenia i uzyskać tym samym prędkość
transferów na absurdalnie wysokim poziomie.
Testowana przeze mnie sztuka miała osiem HDD połączonych w jeden duży wolumin za pomocą RAID-a 5. Jej sercem jest Intel Core i5 taktowany częstotliwością 3.0 GHz
(i5–4590S), ale opcjonalnie można zamówić wersję z Core i7
3.2 GHz (i7–4790S). CPU do swojej dyspozycji ma 16 GB RAM-u.
W dyski należy zapatrzyć się we własnym zakresie – na szczęście egzemplarz, który dostałem do testów, był zaopatrzony
w osiem HDD od HGST – cztery 6 TB i cztery 4 TB. Dla ekstre-
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malnych zastosowań można również cztery pierwsze sloty zapełnić dyskami SSD, używanych jako cache dla pozostałych czterech HDD.

Mac-friendly
QNAP działa w zasadzie równie dobrze z każdym systemem operacyjnym, ale zaskoczył
mnie fakt, że do TVS–871T dołączono instrukcję, jak odpowiednio skonfigurować całość, by
chciała się dogadać z Final Cutem. Ten ostatni za bardzo nie lubi, gdy biblioteka znajduje
się w lokalizacji sieciowej i protestuje przy próbie jej założenia. O ile konfiguracja sieciowa
NAS-a jest banalnie prosta i zajęła mi dosłownie trzy minuty, o tyle nic nie chciało działać
po podłączeniu się Thunderboltem do mojego MacBooka – bez instrukcji się nie obeszło.
Okazało się, że całość jest prosta – przy mojej konfiguracji sieciowej musiałem przypisać
QNAP-owi statyczny adres IP oraz wpisać go również w Ustawieniach Sieciowych w OS X.
Potem już pozostało tylko włączyć NFS w konfiguracji TVS–871T i podłączyć się do odpowiedniego folderu w OS X.
Co prawda nie jest to sytuacja, w której „wszystko po prostu działa od razu po wyjęciu
z pudełka”, ale byłem gotowy do testów niecałe dziesięć minut później.

Szalone Testy
Mając do dyspozycji taką moc, nie pozostało mi nic innego, jak przerzucić swoją bibliotekę
projektów z Final Cuta Pro X na QNAP-a i rozpocząć testy… Na wstępie podpowiem, że
13” MacBook Pro nie jest demonem prędkości, jeśli chodzi o montaż wideo – tutaj 15-tka
z pewnością spisałaby się lepiej – ale postanowiłem spróbować sił przy renderingu ostatniego filmu, który wrzuciłem na YouTube’a. Główne skrzypce grał w nim BB–8 z najnow-
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szego Star Wars. Dla porównania te same projekty eksportowałem do pliku w obrębie
wewnętrznego SSD.
Różnicy brak – całkowity czas eksportu był niemalże identyczny. Prawdopodobnie sam procesor stanowił wąskie gardło w przypadku mojego MacBooka Pro i wyglądałoby to zgoła
inaczej przy podobnych testach na Mac Pro.
Zanim jednak rozpocząłem powyższe testy, musiałem na NAS-a skopiować niezbędne pliki
z Final Cuta Pro X. Dla porównania zrobiłem to również po Wi-Fi (802.11ac). Droga bezprzewodowa potrzebowała około czterech minut, aby przerzucić całość, a średni transfer utrzymywał się na poziomie 85–100 MB/s (skakał między 60–130 MB/s). Thunderbolt na dokładnie
te same materiały potrzebował kilkunastu sekund – stało się to tak szybko, że w szoku przystąpiłem do powyższych testów, zamiast je powtórzyć i dokładnie zmierzyć. Niewątpliwie
pomógł tutaj zarówno RAID po stronie QNAP-a, jak i szybki SSD po stronie MacBooka Pro
– zastanawiam się, czy przypadkiem nie zapełniłem całkowicie pasma… Thunderbolt 2 teoretycznie potrafi osiągnąć 2560 MB/s, a to znacznie więcej niż SSD w moim MacBooku Pro.

4K
QNAP ewidentnie pozycjonuje ten model NAS-a dla środowisk pracujących z dużą ilością
materiałów wideo. Reklamują go jako pierwsze rozwiązanie na świecie łączące funkcje NAS,
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DAS i iSCSI SAN, będące w stanie przesyłać materiał w 4K i jednocześnie go odtwarzać na
monitorze. Żałuję, że nie miałem okazji przetestować go w takim środowisku produkcyjnym,
w różnych sposobach pracy z nim, pomiędzy wieloma komputerami.

Podsumowując
Jest bardzo, bardzo szybko; zupełnie jakbym w środku w notebooku miał 26 GB i bardzo, bardzo szybki dysk twardy. Niestety, jak już wspominałem, żałuję, że nie miałem okazji popracować z tym zestawem na większej ilości
materiałów wideo w większym środowisku przez przynajmniej tydzień, ale
wiem jedno – nie pogardziłbym takim

QNAP

zestawem w domu. Niestety, ma jedną

Dane techniczne:

ogromną wadę w przypadku osób prywatnych – zabójczą, ale zrozumiałą cenę.
To sprzęt zdecydowanie dla profesjonalistów, najlepiej pracujących w środowisku wieloosobowym, który wymaga
przerzucania i dostępu do dużej ilości
dużych plików.

morid1n

							

• Producent: QNAP
• Model: TVS–871T
• CPU: Intel Core i5 i7 “Haswell”
• HDD: 4x 6 TB + 4x 4 TB od HGST
• RAID: 0, 1, 0+1, 5
• Porty: USB 3.0 (x3), USB 2.0 (x2),
Gigabit Ethernet (x4), 10GbE
(x2), Thunderbolt 2 (x2)
• Wymiary: 185,2 x 298,2 x
235,4 mm (wys. x szer. x gł.)
• Waga: 8,6 kg
Cena: TVS–871T-i7–16G – ok. 12
900 PLN brutto; TVS–871T-i5–
16G – ok. 11 060 PLN brutto

/ SPRZĘT / Garmin Forerunner 225

GARMIN
FORERUNNER 225

PAWEŁ HAĆ

Choć robienie zdjęć jest tylko jedną z wielu fukcji iPhone’a, telefon ten zastąpił wielu
osobom kompakty, a niekiedy też bardziej zaawansowane aparaty. Profesjonalista nie
zrezygnuje jednak całkowicie z lustrzanki na rzecz telefonu. Dokładnie tak samo jest
z bieganiem z Apple Watchem – owszem, sprawdza się naprawdę dobrze, jednak
specjalnie przeznaczony do tego sprzęt będzie po prostu… lepszy.
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Ostatnio biegam trochę więcej, trochę szybciej
i dalej, dlatego też poświęcam parametrom treningów zdecydowanie więcej uwagi. Na wyniki
wpływa nie tylko dieta i częstotliwość ćwiczeń,
ale też plan treningu oraz to, co się dzieje w trakcie, zarówno na trasie, jak i w organizmie. Apple
Watch, z którym biegam od pół roku, zbiera
naprawdę wiele danych – od dystansu i spalonych kalorii, po tętno. Nie jest jednak urządzeniem stworzonym z myślą wyłącznie o sporcie,
dlatego też ma pewne ograniczenia. Nie potrafi
wyświetlać na raz wielu informacji, brakuje mu
fizycznych przycisków do szybkiego przełączania funkcji, a brak wbudowanego GPS sprawia, że
podczas zróżnicowanego biegu nieprawidłowo
odczytuje pokonywaną odległość, co jednocześnie wypacza pozostałe wyniki. Rozwiązaniem
jest bieganie z telefonem na ramieniu, ale bardzo
mi to przeszkadza. Zacząłem więc zastanawiać

Po ustawieniu dolnego i górnego
limitu zegarek będzie informował
dźwiękiem i wibracjami, że zbliżamy się
bądź przekroczyliśmy ustalone tempo.

się nad innym rozwiązaniem, a że kilka miesięcy
temu testowałem Garmina Epix, postanowiłem
ponownie sprawdzić portfolio tej firmy. W ręce
wpadł mi Forerunner 225 – zegarek zaprojektowany specjalnie dla biegaczy, a przy okazji całkiem podobny do smartwatcha Apple.
Forerunner 225 wygląda dość niepozornie – jest
stosunkowo niewielki, ma klasyczną, okrągłą
kopertę, a jego wzornictwo jest stonowane.

Sportowy charakter zdradzają jedynie czerwone akcenty oraz solidny, gumowy pasek.
Z powodzeniem można go nosić na co dzień, jest bowiem dość płaski i bardzo lekki, choć
nie zmieści się pod mankiet koszuli (ani też nie będzie do niej pasował). Kopertę zrobiono
z błyszczącego i matowego plastiku, ekran jest natomiast pokryty szkłem mineralnym,
bardziej podatnym na zarysowania niż szafirowe, ale jednocześnie kosztuje o wiele mniej,
a także jest mniej kruche. FR 225 jest odporny na wodę pod ciśnieniem do 5 ATM, co sprawia, że deszcz nie jest mu straszny, ale też nie powinno się z nim pływać. Kolorowy, okrą-
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gły wyświetlacz pokazuje godzinę wyłącznie w postaci cyfr, nie imituje więc analogowej,
klasycznej tarczy. Oznaczenia przycisków oraz ich rozmieszczenie na bokach jest intuicyjne
i przypomina większość sportowych zegarków. Bateria wystarcza na około tydzień, jeśli
oprócz codziennego używania robimy też trzy godzinne treningi. Akumulator ładowany jest
za pomocą ładowarki USB, podpinanej przez dedykowany klips. Od strony stricte zegarkowej FR 225 wypada świetnie, jego wymiary i wzornictwo sprawiają, że nie przyciąga niepotrzebnej uwagi, a jednocześnie współgra z nieformalnym strojem.
Głównym przeznaczeniem FR 225 jest pomiar treningów biegowych. Urządzenie jest dostosowane wyłącznie do mierzenia tego rodzaju aktywności, choć nic nie stoi na przeszkodzie,
by z jego pomocą śledzić choćby prędkość czy dystans podczas jazdy rowerem. Wymagać
to jednak będzie późniejszej zmiany rodzaju zapisanego treningu na platformie Connect.
Do wywołania treningu służy specjalny przycisk, przed rozpoczęciem pomiarów trzeba jednak około minuty zaczekać na sygnał GPS, jeśli trenujemy na zewnątrz. Po tym czasie sygnał
jest bardzo stabilny i nie ginie nawet w pochmurny dzień, podczas biegu między wysokimi
budynkami. GPS można też wyłączyć i polegać tylko na wbudowanym akcelerometrze.
Ma to sens podczas treningów na stacjonarnej bieżni, ale pomiary nie są już tak dokładne,
zwłaszcza jeśli nie korzystamy przy tym z czujnika do buta. Ekran treningu można swobodnie dostosować. Jednocześnie wyświetla do trzech informacji, natomiast łącznie możemy
widzieć do pięciu ekranów, przy czym tylko dwa z nich są konfigurowalne. Do wyboru
mamy więc dystans (całego biegu lub okrążenia), średnie tempo całego treningu, tempo
bieżące, czas, spalone kalorie, rytm czy wysokość. Dwa pozostałe pokazują tętno, natomiast
ostatni to tarcza zegara. Mogą one przełączać się automatycznie w określonych interwałach
czasowych bądź też wyświetlać się stałe, a zmieniać się dopiero po wciśnięciu przycisków na
boku zegarka.
Zegarek ma wbudowany nie tylko odbiornik GPS, ale i akcelerometr oraz czujnik tętna.
To właśnie ten ostatni element wyróżnia FR 225 w portfolio Garmina, dotąd bowiem do
pomiaru tętna wykorzystywany był wyłącznie pasek ANT+ na klatkę piersiową. Nowe rozwiązanie pochodzi z zegarków MIO i opiera się na fotopletyzmografii, czyli emisji i odczytywaniu wiązki światła odbitej od skóry. Tętno analizowane jest na podstawie zmian
rozszerzalności naczyń krwionośnych, co jest bardzo dokładną, a jednocześnie komfortową
metodą. Dokładnie ten sam sposób wykorzystuje zresztą Apple Watch. Na dekielku koperty
znajdują się dwie pary diod (zielone oraz podczerwone), otoczone gumą. Jej zadaniem jest
izolowanie od światła, by pomiar był możliwie najdokładniejszy. Uszczelka sprawia też, że
zegarek nie przesuwa się po spoconym nadgarstku. Garmin stworzył aż dwa ekrany odczytu
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tętna – na jednym widać przedstawione cyframi aktualne tętno oraz jego strefę, na drugim
natomiast pokazano te same informacje, ale już w sposób graficzny. Oba mają swoje zalety
i wady. Graficzny przypadnie do gustu początkującym biegaczom (w tym mnie), drugi natomiast jest znacznie czytelniejszy w ostrym świetle. Choć wyświetlacz jest kolorowy i ma
podświetlenie (które może być włączone na stałe bądź wywołane przyciskiem) kolory nie są
mocno nasycone, przez co trudno na nich polegać podczas treningu. Ekran ma jednak zdecydowanie lepszy kontrast, niż w FR 620, który dostałem dla porównania.
Podczas treningu zegarek sprawuje się wzorowo. Ilość informacji na ekranie dobrana została
optymalnie, nie ma problemu z odczytywaniem ich w biegu. Przełączanie się między ekranami oraz włączanie podświetlenia jest bardzo wygodne (służy do tego osobny przycisk),
wyświetlacz może też świecić się bez przerwy. Doskonałą funkcją, która pomaga równomiernie rozkładać siły, jest alarm niskiego i wysokiego tempa. Po ustawieniu dolnego i górnego
limitu zegarek będzie informował dźwiękiem i wibracjami, że zbliżamy się do ustalonego
tempa bądź je przekroczyliśmy. Dzięki temu łatwiej utrzymać prędkość w trudniejszych
momentach, takich jak podbiegi, a ograniczyć swoje zapędy na łatwiejszych odcinkach
bądź na początku, gdy mamy dużo sił. Warto jednak uwzględnić pewien niewielki margines, ponieważ nawet po zbliżeniu się, ale nie przekroczeniu jeszcze wybranej wartości
zegarek wibruje i dzwoni, co potrafi rozpraszać (zwłaszcza że podczas treningu nie da się
łatwo wyłączyć tej funkcji). Spodobało mi się też to, jak dobrze działa automatyczne pauzo-
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wanie i wznawianie treningu, szczególnie przydatne podczas biegania w mieście, gdzie na
przeszkodzie stają przejścia dla pieszych i tym
podobne utrudnienia. FR 225 włącza i wyłącza pauzę błyskawicznie, a także uwzględnia
ją w statystykach biegu, nie ma więc ryzyka, że
nieplanowany postój wpłynie na osiągnięcia.
Urządzenie pozwala zarówno na swobodny bieg,
jak i realizowanie planu treningowego – nawet
z poziomu zegarka można stworzyć prosty trening interwałowy.
Jakość pomiarów jest bardzo wysoka. GPS
radzi sobie o wiele lepiej niż ten w smartfonie.
Porównanie jest nieprzypadkowe – uważam FR
225 za następny krok dla każdego, komu możliwości oferowane przez aplikacje na telefonie
przestają wystarczać. Pozycja jest odczytywana częściej, ślad jest lepiej wygładzony, a odległość mierzona dokładniej. O ile podczas biegania w mieście, na prostych trasach, nie widać
szczególnej różnicy, to już podczas biegu przez las bądź też na dłuższym dystansie, różnice
w pomiarach wynosiły nawet 10% względem rzeczywistej odległości. FR 225 nie miewał
takich problemów i zliczał kilometry prawidłowo. Podobnie jest z tętnem – tu nie dostrzegłem rozbieżności między paskiem na klatkę piersiową i diodami zegarka. Odbyłem kilka
treningów, biegnąc z FR 225 i mając na drugim nadgarstku FR 620 powiązanego z paskiem
do pomiaru tętna. Wyniki w obu przypadkach były niemal identyczne, po zestawieniu ich ze
sobą nie znalazłem żadnej zależności między odchyleniami w poszczególnych momentach.
Bieg z FR 225 jest bardziej komfortowy, pasek na klatkę piersiową potrafi przy dłuższym treningu uwierać. Z drugiej jednak strony, jeśli nie lubicie dość ciasno zapinać paska zegarka,
odczyt z wbudowanych LED-ów może być niedokładny. Jedyną znaczącą różnicą zauważyłem w tętnie spoczynkowym – było ono zawsze
o około pięć uderzeń serca na minutę wyższe
w przypadku paska ANT+. Co dziwne, wskazania
obu źródeł wyrównywały się po rozpoczęciu treningu. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by powiązać
FR 225 z paskiem ANT+, urządzenie współpracuje
bowiem z tym standardem akcesoriów.

Zegarek analizuje też sen,
ale nie radzi sobie z tym
najlepiej.
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Dane z treningu synchronizowane są z platformą Connect. Zegarek wyposażono
w Bluetooth, dzięki któremu na bieżąco można przesyłać dane o treningach, a także informacje o dziennej aktywności. FR 225 służy jako krokomierz, a w razie długiej bezczynności
przypomina o tym, by chwilę się poruszać. Bezruch jest symbolizowany przez wypełniający się wokół ekranu pierścień. Zegarek analizuje też sen, ale nie radzi sobie z tym najlepiej. W aplikacji ustalamy godziny, w których zasypiamy i wstajemy, a urządzenie mierzy
sen właśnie w tych ramach czasowych. Nie zawsze to jednak działa, zdarzało się, że zegarek
odczytywał ruch błędnie i twierdził, że spałem od 15:30 do 2:00, podczas gdy położyłem się
o północy i wstałem około 7:00, czyli dokładnie w tych godzinach, które wprowadziłem do
aplikacji. Przedział czasu da się poprawić, jednak nie należy to do wygodnych czynności.
Aplikacja na iOS nie jest niestety dostosowana do większych ekranów iPhone’a 6 i 6 Plus,
brakuje jej też odrobinę czytelności. Tu o wiele lepiej sprawdza się interfejs Runkeepera
i podobnych mu programów. Aplikacja pozwala jednak dotrzeć do danych treningów, wliczając w to tempo, dystans oraz przebytą trasę. Więcej informacji – i to w dużo czytelniejszej
formie – jest przedstawionych w przeglądarkowej wersji portalu Connect. Istotnym elementem jest bardzo komfortowa synchronizacja danych między urządzeniem a platformą
Connect – wystarczy sparować zegarek ze smartfonem, by synchronizował dane, podpinanie do komputera nie jest wymagane.
Tym, co urzekło mnie w FR 225 najbardziej, jest jego prostota. Uruchomienie treningu
trwa chwilę, interfejs jest bardzo intuicyjny, a dzięki temu, że ma wbudowany czujnik
tętna, nie muszę zawracać sobie głowy dodatkowymi akcesoriami. Wszystkie dane są na
wyciągnięcie ręki, nie trzeba przewijać ekranów ani zabierać telefonu na trening, by mieć
w miarę dokładne wyniki pomiarów. FR 225 to zegarek dla osób, które już trochę biegają
i chcą usystematyzować tę aktywność, polepszać formę, a także stopniowo poprawiać
wyniki. Początkujący również będą zadowoleni, dzięki platformie Connect będą mogli
śledzić swoje postępy oraz na bieżąco kontrolować bieg. A dla wahających się zawsze pozostaje FR 220,
model bliźniaczo podobny do FR
225, ale pozbawiony czujnika tętna

Garmin Forerunner 225

i kosztujący dzięki temu kilkaset

• Design: 5,5/6

złotych mniej.

• Oprogramowanie: 4/6
• Wydajność: 4/6

pawelhac

Cena: ok. 1150 PLN
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TOMTOM
5100
GO
NAWIGACJA SAMOCHODOWA W CZASACH IPHONE’A

PAWEŁ OKOPIEŃ

Wakacje już dawno minęły, do następnych daleko, ale święta coraz bliżej. TomTom 5100
Go wydaje się jednym z ciekawszych pomysłów na prezent. Okazuje się, że nawigacja
samochodowa w 2015 roku ma jeszcze ciągle sens.
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Co warto wiedzieć o TomTomie? To holenderska firma, ale jeden z największych oddziałów
ma w Łodzi. To w Polsce przygotowuje się mapy dla autonomicznych samochodów, to u nas
stacjonują samochody z projektu MoMa. Wyposażone w kamery, podobnie jak pojazdy
Google Street View, rejestrują trasy, które później służą do produkcji map. Wreszcie, z map
TomToma oraz informacji o ruchu drogowym korzystamy w Apple Maps.
TomTom dzisiaj zmienia swój biznes. Sporo zarabia na
partnerstwie z Apple (licencjonując swoje dane), nawigacje na urządzenia mobilne udostępnia w modelu
freemium, a w jego ofercie ważnym punktem są smartwatche, a raczej zegarki stworzone z myślą o uprawianiu sportu. W tym roku TomTom wprowadził też do
sprzedaży Bandit – to sportowa kamerka, która ma być
konkurentem dla GoPro. Wszystko dlatego, że rynek
klasycznych nawigacji samochodowych w drastycznym
tempie się skurczył. Nasze iPhone’y z powodzeniem
zastępują dedykowane urządzenia. Producenci ratują
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się jeszcze wbudowanymi w samochody nawigacjami, które bardzo powoli stają się standardowym wyposażeniem, a nie drogą opcją.
W takim razie, czy mając iPhone’a, jest jeszcze sens zwracać uwagę na nawigację samochodową? Przez kilka letnich miesięcy użytkowałem TomTom 5100 Go, mimo że mój samochód
ma wbudowaną nawigacje i korzystam z iPhone’a w czasie jazdy. Sam nie jestem targetem
dla tego urządzenia. Przyznam się, że zapominałem je włączyć, czasami przez kilka dni leżakowało w samochodowym schowku. Po prostu wygodniej jest mi sięgnąć po telefon, który
mam zawsze na wierzchu.
Jednak bez TomTom 5100 Go nie wyruszyłbym na zagraniczne samochodowe wakacje.
Wszystko przez wbudowaną w urządzenie kartę sim. Kupując tę nawigację, za ponad tysiąc
złotych otrzymujemy dożywotnią aktualizację map oraz

Po dwóch podróżach poza
Polskę szybko okaże się, że
był to wydatek wart każdej
złotówki

informacje na żywo o ruchu drogowym na całym świecie.
Przekraczając granicę, zwykle tracimy dostęp do sieci. Jadąc
przez kilka europejskich krajów, czy to na narty do Włoch,
czy na żagle do Chorwacji, nie będziemy w każdym z państw
kupować kart sim i wkładać do naszego iPhone’a, by mieć
dostęp do nawigacji. Pakiety roamingowe jeszcze przez jakiś
czas będą kosztowne. Z TomTom 5100 Go wiemy, co się dzieje
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na drodze. Możemy też się wybrać do Stanów Zjednoczonych, wypożyczyć samochód i dalej
jeździć z naszą nawigacją, mając bieżące informacje o korkach, doskonałego asystenta pasa
ruchu oraz wyszukiwarkę miejsc w pobliżu.
Po dwóch podróżach poza Polskę, szybko okaże się, że był to wydatek wart każdej złotówki. Zwłaszcza gdy nie wiedząc o korkach, utknęlibyśmy na autostradzie w Alpach na parę
godzin. W Polsce TomTom 5100 Go też sprawuje się dobrze i będzie użyteczny, nawet przy
codziennych podróżach po dobrze nam znanym mieście. Zawsze będziemy na bieżąco, jeśli
chodzi o korki, remonty i zamknięte drogi. Do dyspozycji otrzymujemy duży, 5-calowy ekran
z multidotykiem. Dla wielu dedykowane rozwiązanie może być wciąż lepszym pomysłem niż
wkładanie iPhone’a w uchwyt samochodowy, podpinanie pod zasilanie i tak dalej.
Nawigacje samochodowe uległy ewolucji. TomTom 5100 Go zdecydowanie różni się jakością
i możliwościami od tanich chińskich urządzeń, które królowały w marketach, a później ściągało się na nie nielegalne wersje AutoMapy. To wysokiej klasy dedykowane urządzenie i tak
jak iPody jeszcze nie znikają z rynku, tak jak kompaktowe aparaty wciąż są obecne, tak nawigacje też jeszcze są i przez wiele lat będą. Wszystko zależy od naszych potrzeb.

paweloko
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

GOOGLE MAPS DLA APPLE WATCH
Ostatnia aktualizacja programu Google Maps dla iOS przyniosła wsparcie dla Apple Watch,
rozwiązane w naprawdę fajny i inteligentny sposób. Zegarek odgrywa tu rolę urządzenia
wyświetlającego marszrutę naszej trasy. Po wybraniu trasy w aplikacji na iPhonie, na zegarku
w formie opisowej wyświetli się następny manewr do wykonania. O tym, czy mamy skręcić
w lewo, czy w prawo, zegarek poinformuje nas różną wibracją. Z poziomu zegarka będziemy
też mogli uruchomić nawigację, ale tylko do miejsc zapisanych jako Dom, Praca lub do
ostatnich tras. Dużym plusem jest to, że aplikacja na zegarku uruchamia się błyskawicznie.
Cena: 0,00 EUR											 Pobierz
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LIVE GIF
Pierwszą myślą podczas prezentacji nowości w iPhone 6S,
czyli Live Photos – zdjęć z filmem tuż przed wykonaniem
zdjęcia i zaraz po nim, było: jak „to” przerobić na animowanego
GIFa. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Live GIF
to właśnie aplikacja, która wykonuje wspomnianą czynność
i przerabia Live Photos na GIFy. Plik wynikowy w postaci GIFa
lub pliku video możemy potem umieścić w internecie, wysłać
przez iMessage lub jakkolwiek inaczej. Aplikacja jest do bólu
prosta, ale robi dokładnie to, czego oczekujemy. Szkoda
jedynie, że nie pozwala na wybranie jakiegoś fragmentu filmu
przed stworzeniem pliku wynikowego.
Cena: 1,99 EUR						

WAZE
Pojawiła się nowa odsłona darmowej, społecznościowej nawigacji
Waze. W porównaniu do poprzednich wersji zmieniono między
innymi interfejs użytkownika, by zmniejszyć liczbę kliknięć
potrzebnych do wykonania najczęstszych operacji, oraz widok
mapy, która jest teraz zdecydowanie bardziej czytelna.
W Polsce i na świecie popularność tej aplikacji nieustannie
rośnie, ponieważ łączy to, co najlepsze: aktualne mapy,
wyznaczanie trasy bazujące na bieżącym ruchu drogowym
oraz różne funkcje społecznościowe, takie jak informowanie
o zagrożeniach, kontrolach i korkach czy informowanie o czasie
dojazdu dla wybranych osób..
Cena: 0,00 EUR						

Pobierz

Pobierz
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STAR WARS
Na nową część Star Wars czekają fani na całym świecie – ja
też, ale bez fanatyzmu. Oczekiwanie umilił Disney, wydając
aplikację dla iOS. W aplikacji znajdziecie wszystkie najnowsze
informacje o siódmej części sagi, nauczycie się władać
mieczem świetlnym, kupicie bilety na premierowe pokazy
– także w Polsce(!), wyślecie emotikony związane z nową
częścią Gwiezdnych Wojen i odsłuchacie charakterystyczne
dzięki. To oczywiście tylko mała część tego, co znajdziecie
w aplikacji. Na koniec zaś będziecie mogli sobie zrobić selfie
- jako księżniczka Leia lub Han Solo. Disney obiecuje, że
w aplikacji będzie przybywało nowych treści.
Cena: 1,99 EUR						

GOOGLE STREET VIEW
W standardowej aplikacji Google Maps można oglądać widoki
z Google Street, ale najlepiej do tego wykorzystać dedykowaną
aplikację Google Street View. Od najnowszej wersji wspiera ona
okulary 3D typu Google Cardboard lub Homido. Dzięki temu
będziemy mogli naprawdę znaleźć się tam, gdzie dotarły kamery
Google, robi to świetne wrażenie, a okulary tego typu można
kupić już za 20 złotych. Dodatkowo, dzięki aplikacji można robić
i publikować własne zdjęcia sferyczne. Używa się do tego aparatu
w iPhonie lub specjalnej, zewnętrznej kamery sferycznej.
Cena: 0,00 EUR							Pobierz
norbertcala

Pobierz
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WŚCIEKŁE PTAKI NA
WOJENNEJ ŚCIEŻCE

PATRYCJA RUDNICKA

Serię gier Angry Birds zna chyba każdy. Gra podstawowa doczekała się kilku części oraz edycji
specjalnych – m.in. Rio, Transformers oraz Star Wars. Powstały również wyścigi (Angry Birds
Go!), gra RPG (Angry Birds Epic) i puzzle match-3 z elementami walk gier RPG (Angry Birds
Fight!), o których chciałabym napisać trochę więcej.

/ GRY iOS / Wściekłe Ptaki na wojennej ścieżce

Gra nawiązuje do popularnego podgatunku „match3” (czyli „dopasuj 3”), znanego z Bejeweled i Candy
Crush Saga. Pojedynki są rozgrywane w sieci, aplikacja wymaga więc stałego połączenia z internetem.
Głównym zadaniem gracza jest łączenie ptaków
w trójki. Im więcej ptaków połączymy, tym więcej
punktów zdobędziemy, a jeśli połączone zostaną
cztery lub więcej podobizn tego samego ptaka – zdobędziemy specjalne umiejętności. Nasz ptak będzie
tym samym silniejszy podczas walki. Etap „match3” jest tylko wprowadzeniem do samej walki, która
odbywa się automatycznie. Poza samymi pojedynkami co jakiś czas dostępne są specjalne wydarzenia,
np. Arena, na której walczą ptaki określonego typu
lub bitwy morskie z potwornymi świniami. Widać, że
Rovio wykazało się tu humorem – były Kajiu Pig (które
zapewne nie tylko mi kojarzyły się z filmem „Pacific
Rim”), Mecha Pig, Turtle Pig, Squid Pig, a obecnie trwa
najazd Clamshell Pig. Świnie są oczywiście za każdym
razem przebrane w odpowiednie stroje.
Angry Birds Fight! pomimo swojej prostoty niesamowicie wciąga. Gram w wolnych chwilach już od kilku miesięcy. Zaczynamy od czerwonego ptaka o imieniu Red
i w miarę przechodzenia na kolejne poziomy, możemy
odblokować kolejne ptaki. Pełen skład to: Red, Chuck,
Blues, Bomb, Matilda oraz Stella. Każdy z nich zdobywa
podczas gry nową broń, zbroje i przedmioty specjalne,
które sprawiają, że nasz zawodnik staje się coraz silniejszy i bardziej odporny na ataki.
Gra obsługuje mikropłatności, dobrze jest więc uważać, instalując ją dzieciom.

Angry Birds Fight! by Rovio Entertainment Ltd
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SHADOWMATIC

KRZYSZTOF MORAWSKI

Muszę przyznać, że rzadko która gra gości na moim telefonie lub iPadzie dłużej niż dwa
tygodnie. Coś mi się jednak wydaje, że z Shadowmatic będzie inaczej.

/ GRY iOS / Shadowmatic

Recenzując „na wpół profesjonalnie" gry dla iMaga i jednocześnie mając niewiele wolnego
czasu, nie mogę sobie pozwolić na to, by pograć w dany tytuł zbyt długo. Gdzieś tam za
rogiem czai się bowiem naczelny z nowymi deadline‘ami do kolejnego numeru, a ja przecież nie prześlę dwa razy tej samej recenzji! Jest jednak wąskie grono gier, które zagościły na
moim telefonie na stałe, a Shadowmatic ma wszelkie predyspozycje do tego, by zawitać do
tego elitarnego grona.
Zacznijmy jednak od początku. Czym właściwie jest Shadowmatic? To gra, dzięki której
sformułowanie „gra cieni" nabiera całkiem nowego (dosłownego) znaczenia. Cała zabawa
polega bowiem na obracaniu przedmiotami ustawionymi między źródłem światła a ścianą,
na którą rzucają swój cień.

Dzięki Shadowmatic sformułowanie „gra cieni" nabiera całkiem nowego znaczenia.
Naszym celem jest tak ustawić z pozoru bezkształtny element, aby jego cień uformował
profil jakiegoś przedmiotu, osoby czy zwierzęcia. Haczyk polega na tym, że nie wiemy, co
mamy ułożyć.
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Pewną podpowiedzią dla nas będzie „otoczenie" – czasami pokój dziecięcy, czasami skała,
a jeszcze kiedy indziej – ściana jakiegoś pomieszczenia. Jeśli to okaże się niewystarczające,
a manipulowanie położeniem danego przedmiotu nie zbliża nas do celu, będziemy mogli
skorzystać z wbudowanego trybu podpowiedzi.
Dodatkowo, aby nieco nam pomóc, na środku dolnej krawędzi ekranu znajdziemy małe
kropeczki, które wraz ze zbliżaniem się do celu, będą się stopniowo zapalały, informując
o naszych postępach w odgadywaniu zagadki.
Podczas grania w Shadowmatic od razu rzuca się w oczy przepiękna grafika i realizm. Ga
świetnie zachowuje perspektywę, jak i wszystkie prawa fizyki, a dodatkowo jest po prostu
śliczna. Nic więc dziwnego, że zdobyła ona nagrodę „Apple Design Award".

Ta z pozoru prosta układanka 3D jest fantastycznym sposobem na kreatywny relaks
Dzięki dopracowanej grafice 3D oraz przyjemnej muzyce gra jest fantastycznym sposobem
na kreatywny relaks i pozwala nam „wskoczyć" do niej, nawet jeśli mamy tylko 5–10 minut
wolnego czasu.

Gra oferuje całkiem pokaźną liczbę zagadek – jest ich 80, podzielonych na 10 różnych pomieszczeń. Co ciekawe poziom ich skomplikowania nie rośnie z każdą kolejną planszą. Jest on chyba
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„losowy" i trudno mi powiedzieć, czy to dobrze, czy

Shadowmatic
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 6/6

źle. Z jednej strony na pewno jeden cięższy poziom
nie zniechęci nas do dalszej rozgrywki, z drugiej
– wytrawni gracze mogą czuć się zawiedzeni zbyt
łatwym poziomem zaraz po rozwiązaniu jakieś bardziej
skomplikowanej zagadki. Mnie osobiście się to podoba.

Plusy i Minusy:

Shadowmatic nie jest pierwszą na świecie układanką

+ świetna grafika (zdobywca: 		
Apple Design Award)

3D; nie oferuje nam nic ponad to, co znajdziemy

+ genialny sposób na kreatywny relaks

coś, co sprawia, że po prostu chcemy w nią zagrać.

+ nieliniowa fabuła i poziomy
trudności danych plansz

Może to jej świetna oprawa graficzna, może relak-

- jak już muszę się do czegoś
przyczepić, to może do ceny?

różne opinie na jej temat, napotkałem się na ciekawe

Cena: 2,99 EUR

bo nie chcesz doświadczyć jej końca.

w innych tytułach tego typu. Ma jednak w sobie to

sacyjny charakter, a może i jedno, i drugie? Czytając
sformułowanie: jest to gra, w której nie chcesz wygrać,

Link do sklepu
W zupełności się z tym sformułowanie zgadzam
i mam nadzieję, że TRIADA z czasem wyda dodatkowe
poziomy do tego tytułu, aby móc się jeszcze dłużej cieszyć jej fantastycznym klimatem.
Gdy piszę te słowa, gra dostępna jest za darmo w ramach akcji „Free App of The Week", ale
jej normalna cena wynosi 2,99 euro. Czy to dużo? Pozostawiam wam do ocenienia. Według
mnie jest warta swojej ceny – osoby lubiące pozycje tego typu na pewno będą zachwycone.
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TERRATECH

MACIEJ SKRZYPCZAK

Co by wyszło z połączenia klocków LEGO, Minecrafta i walk robotów? Jestem przekonany, że
tak właśnie powstała gra TerraTech.

/ GRY OS X / TerraTech

Bliżej nieokreślona przyszłość. Populacja ludzi na Ziemi zwiększyła się jeszcze bardziej,
a surowce naturalne kurczą się w zatrważającym tempie. Tę sytuację postanawiają wykorzystać megakorporacje, które rozpoczynają wyścig o zdobycie bogactw na okolicznych planetach. My zaczynamy jako pracownicy jednej z firm, wysłani w odległe miejsce.
Niestety, podczas lądowania dochodzi do awarii i nasz lądownik rozpada się na kilka części. W ten sposób zaczynamy grę, która wprowadza nas w technikę rozgrywki krótkim
samouczkiem.
Cel jest jeden: wysłać na Ziemię jak najwięcej surowców. Jest tylko jeden problem. Na
„naszą” planetę smaka mają też inne korporacje, które nie zamierzają dzielić się terytorium. Grę zaczynamy z małą kabiną (jednostką, za pomocą której sterujemy swoim robotem), dodatkowym blokiem, czterema kołami, karabinem i wiertłem niezbędnym do
wydobywania surowców oraz przydatnym jako dodatkowa broń. Po chwili do dyspozycji
otrzymamy minielektrownię słoneczną, której pierwszym zadaniem będzie zasilenie specjalnego panelu naprawczego. W ciągu następnych kilku minut nasz pojazd nabierze większego rozmiaru i szerszego arsenału, a następnie przyjdzie nam się zmierzyć z pierwszym
poważnym przeciwnikiem, który pilnuje stacji przesyłającej surowce na Ziemię.
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W TerraTech w zasadzie nic nas nie ogranicza — skupiamy się na zbieraniu surowców, rozbudowywaniu pojazdu i staczaniu kolejnych walk z coraz to mocniejszymi przeciwnikami.
Napisałem „w zasadzie”, bo możemy zbudować praktycznie wszystko, co będzie oczywiście działać w zgodzie z zasadami grawitacji, włącznie z samolotami. To, co może nas
spowolnić, to brak części. Te zdobędziemy, pokonując przeciwników lub kupując je za pieniądze zarobione dzięki przesyłaniu surowców. Istnieje jednak trzecia droga do zdobycia
przedmiotów – wynalezienie ich przy pomocy łączenia niektórych surowców w specjalnych minifabrykach.
Wróćmy jednak do wspomnianych wcześniej przeciwników. Ich poziom uzależniony jest
od trudności terenu, na którym aktualnie się znajdujemy. Najłatwiejszy jest zielony, gdzie
znajdziemy dużo drzew i innych materiałów, które są dość tanie. Lepsze surowce znajdziemy na innych obszarach, jak na przykład żółta i niebieska pustynia czy czerwone góry.
Niestety, spotkamy tam również silniejszych przeciwników.

W grze musimy się starać także o to, by być w ciągłym ruchu. Zanim napiszę dlaczego,
chciałbym wspomnieć powód, dla którego nie jest to takie łatwe. Wraz z postępami w grze,
gdy będziemy zwyciężać coraz to nowych przeciwników, pojawi się problem, co zrobić
z taką ilością zdobytych części, z których każda może się nam przydać. Kiedy już je pozbieramy, wypadałoby pozbyć się ich nadmiaru w bazie. Albo może jeszcze usprawnić nasz
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pojazd? A może zbudować nowy? Lub wzmocnić
obronę bazy? Mając dostępne części, można mieć
milion pomysłów. I kiedy tak siedzimy, myślimy,

TerraTech

co by tu dalej z tego wszystkiego zrobić… roz-

• Design: 5/6

lega się nagle alarm, na ziemi pojawia się wielki

• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 4,5/6
• Wydajność: 4/6
Cena: 19,99 EUR
Dostępna na: OS X, Windows
Producent: Terra Tek Studios Ltd
Dystrybutor: Steam

znak ostrzegawczy i załącza się licznik odmierzający trzydzieści sekund. Po upływie tego czasu
pojawia się boss. Jeśli tylko znajdziemy się w jego
zasięgu, spróbuje nas zniszczyć. Ciekawe, że
nigdy do końca nie wiadomo, jaki to będzie przeciwnik. Dlaczego? Ponieważ każdy jest unikalny,
stworzony i udostępniony przez innego gracza.
Tak, my również możemy zbudować swojego
robota i wysłać go do stoczenia walki z innym
graczem. Niestety, nie będziemy w stanie tego
obserwować. Przynajmniej obecnie…
W tym momencie wypadałoby wspomnieć coś
o fazie, w jakiej znajduje się ta gra. Jest dostępna
na platformie Steam, w kategorii Early Access.
Można więc powiedzieć, że jest do dopiero wersja beta. I rzeczywiście, nie da się tego ukryć.
Błędów jest tu sporo, czasem zdarzają się lagi,
a od czasu do czasu (choć ostatnio coraz rzadziej) nawet wyjścia do pulpitu. Nie umniejsza
to jednak zabawy. A na tym etapie rozwoju co
chwila ukazują się aktualizacje, które wprowadzają nowe elementy rozgrywki.
TerraTech zapewnia świetną zabawę oraz
wyzwala kreatywność w tworzeniu coraz to lepszych pojazdów. Mimo że jest dopiero w wersji
rozwojowej, warto się nią zainteresować – tym
bardziej że jest dostępne darmowe demo.

mcskrzypczak
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DWA SPOSOBY NA URUCHOMIENIE
SPLIT VIEW W EL CAPITANIE
MACIEJ SKRZYPCZAK

Jedną z nowych funkcji El Capitana jest uruchomienie aplikacji w trybie Split View, w którym
dwa programy zajmują po połowie ekranu. Są dwa sposoby na uruchomienie tego trybu.

1. Sposób pierwszy – przycisk
Pierwsza metoda polega na kliknięciu i przytrzymaniu
lewym przyciskiem myszy zielonego przycisku okna
aplikacji (tego do uruchamiania trybu pełnoekranowego). Następnie musimy przeciągnąć program na lewą
lub prawą połowę ekranu.
Z drugiej strony pojawią się pomniejszone okna aktywnych aplikacji, z których musimy wskazać tę, która ma
wypełnić drugą połówkę.

2. Sposób drugi – Mission Control
Druga metoda polega na wykorzystaniu Mission
Control. W tym celu łapiemy jedno okno i przeciągamy
je do górnej krawędzi. Gdy pojawi się pasek Mission
Control, przenosimy okno na wolne pole, otwierając je
w ten sposób w trybie pełnoekranowym.
Jeszcze w trybie MC wybieramy drugie okno, które
przeciągamy na to samo miejsce, w które przed chwilą
przeciągaliśmy pierwsze okno, co zaowocuje podzieleniem ekranu aplikacji na dwie połowy.
Wystarczy teraz, że przejdziemy na ten ekran.Z drugiej strony pojawią się pomniejszone okna
aktywnych aplikacji, z których musimy wskazać tę, która ma wypełnić drugą połówkę.
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JAK WYDŁUŻYĆ CZAS
PRACY PEBBLE?

MACIEJ SKRZYPCZAK

Choć zegarki Pebble potrafią wytrzymać bez baterii niemal cały tydzień (co jednak
w przypadku najnowszego Pebble Time Round sprowadza się tylko do dwóch dni), to warto
wiedzieć, jak można wycisnąć z nich dodatkowy czas działania.

Warto korzystać z dopracowanych tarcz. Niezoptymalizowana tarcza zegarka
może niepotrzebnie pobierać zbyt dużo energii, bo będzie na przykład dużo częściej niż to konieczne odświeżać informacje. Poza tym im prostsza tarcza (wyświetlająca mniej informacji, jak choćby tylko samą godzinę), tym będzie pobierać
mniej energii.
Czas odświeżania informacji o pogodzie. O ile to możliwe, warto ustawić interwał odświeżania informacji meteorologicznych na jak najdłuższy. Dzięki temu
zegarek będzie pobierał dane rzadziej, co wpłynie na wydłużenie pracy na baterii.

/ PORADY / Jak wydłużyć czas pracy Pebble?

221

Wyłączenie Bluetooth, gdy nie jest potrzebny. W nocy zazwyczaj śpimy, a jeśli
dodatkowo mamy włączony tryb „Nie przeszkadzać”, to i tak nie otrzymamy
powiadomień. W takim razie warto wyłączyć w Bluetooth.
Zmniejszenie poziomu wibracji. Każde powiadomienie oznajmiane jest za
pomocą krótkiej wibracji, dzięki czemu wiemy, że coś otrzymaliśmy. W ustawieniach zegarka istnieje możliwość przełączenia na łagodniejsze wibracje, co
dodatkowo przełoży się na zachowanie energii. Preferencje tej funkcji znajdziemy
w Settings -> Notifications -> Vibration, gdzie do wyboru są trzy wartości: Low,
Medium i High. Mnie w zupełności wystarcza ta pierwsza.
Zmniejszenie poziomu podświetlenia. Choć ekran Pebble należy do najoszczędniejszych, jego podświetlenie zawsze będzie pobierać jakąś energię. W związku
z tym warto zmniejszyć intensywność podświetlenia. Uzyskamy to w Settings ->
Display -> Intensity. I znowu do wyboru jest kilka wartości: Low, Medium, High
i Blinding („oślepiająca”). O ile Low jest dość ciemna, o tyle przy Medium nie ma
większych problemów.
Wyłączenie automatycznego podświetlenia. Przy potrząśnięciu zegarka lub wykonaniu gestu do sprawdzenia informacji domyślnie ekran automatycznie się podświetla. Można to wyłączyć w Settings -> Display -> Motion, przestawiając wartość
On na Off. Od tego momentu, by podświetlić ekran, żeby podejrzeć godzinę lub
jakieś powiadomienie trzeba wcisnąć lewy przycisk – Wstecz.
Skrócenie czasu podświetlenia. Wreszcie, ostatnią rzeczą związaną z podświetleniem, jest ustawienie czasu jego trwania. Skonfigurujemy to w Settings -> Display
-> Timeout, gdzie do wyboru mamy 3, 5 lub 8 sekund. Warto ustawić tę pierwszą
wartość.
Tryb czuwania. Ostatnim sposobem na wydłużenie pracy na baterii jest uruchomienie eksperymentalnego trybu czuwania — Stand-By Mode. Działa on
w ten sposób, że jeśli przez pewien czas Pebble będzie w bezruchu, automatycznie wyłączy Bluetooth. Oczywiście, gdy zaczniemy się ruszać, połączenie znów
zostanie automatycznie nawiązane. Opcję tę włączymy w Settings -> System ->
Stand-By Mode przełączając wartość Off na On.
Źródło: Reddit
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

LISTOPAD 2015

JAN URBANOWICZ

MINIONKI
Solowy film o przygodach popularnych
Minionków, które pierwszy raz pojawiły się kilka
lat temu w animacji „Jak ukraść księżyc”. Od tamtej
pory te śmieszne stworki zyskały sympatię ludzi
na całym świecie. Nic więc dziwnego, że powstają
kolejne filmy z ich udziałem. Sam nie jestem
fanem, ale film może się spodobać, jeśli widzieliście poprzednie animację z żółtymi Minionkami.

TED 2
Drugi film opowiadający o pewnym wulgarnym pluszowym misiu. Ted nie jest grzecznym Kubusiem Puchatkiem. Zdecydowanie nie.
W poprzedniej części pił, palił wszystko, co się
dało i uprawiał seks pozamałżeński. Wszystko
to w towarzystwie swojego najlepszego przyjaciela, granego przez Marka Wahlberga. Tym
razem Ted idzie to sądu, gdyż chce być prawnie
uznany za człowieka. Jeśli widzieliście poprzedni
film, to domyślacie się, co się może wydarzyć.
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TERMINATOR: GENISYS
Kolejna odsłona serii o cyborgu z przyszłości. Miał być świetny restart, znów
Arnold w jednej z głównych ról. Pomimo
świetnego początku, ostatecznie wyszła
bardzo średnia produkcja i jedna z najgorszych części cyklu. Jednak dobre efekty
i dość komediowa rola Arnolda sprawiają,
że film można obejrzeć, nawet jeśli tylko
raz i nie będzie to czysta przyjemność. Na
leniwy wieczór film jak znalazł.

HOBBIT – TRYLOGIA. WERSJA
ROZSZERZONA
Długo zwlekałem z kupnem jakiejkolwiek części „Hobbita” na Bluray. Nie dlatego, że filmy
mi się nie podobały, po prostu chciałem mieć
wersje rozszerzone i dodatkowo wszystko
w jednym wydaniu. W końcu się pojawiło.
Kompletna trylogia, w pełnych wersjach,
na pewno znajdzie się niebawem na moim
regale. Jednak jeśli nie macie trylogii „Władcy
pierścieni” i nie spieszy się wam do kupna, to
poczekajcie kilka miesięcy, bo znając życie,
wyjdzie jeden box ze wszystkimi filmami.
yasiek_
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

DISCLOSURE

CARACAL

Dwaj bracia Lawrence, 24-letni Guy oraz 21-letni Howard
zachowują się, jakby pracowali na linii produkcyjnej
w dużej fabryce. Ta fabryka nazywa się Disclosure i zajmuje się produkcją elektronicznych hitów, które eksportuje na cały świat. Na rynku są dopiero od pięciu lat
i już zdążyli zawładnąć sceną, co wykorzystują, jak tylko
się da. Poprzedni album „Settle” nie zdążył się jeszcze
przeterminować i w dalszym ciągu jest świeży jak chleb
o siódmej rano w piekarni. Jak się okazuje, dla fabryki
Disclosure nie znaczy to, że można handlować cały czas tym samym towarem. Ich
produkcja nie przewiduje przerw, czego efektem jest kolejna porcja wypieczonych
hitów, które po raz kolejny kupią wszyscy. „Caracal” to kontynuacja pierwszego
albumu i o rewolucji nie ma co w tym przypadku mówić. Sprawdzone housowe
klimaty połączone ze świetnymi wokalami gwiazd muszą się sprzedać i na długo
wpaść w ucho. Bracia Lawrence idealnie wyczuwają aurę panującą za oknem i swój
nowy produkt przystosowali do warunków pogodowych. Znane z pierwszego
albumu klubowe, mocne bangery, na nowym krążku zmieniły się w mniej drapieżne, a bardziej chilloutowe domowe hity. Można odnieść wrażenie, że Disclosure
na „Caracal” jeszcze szerzej otworzyli drzwi muzyki elektronicznej, niż zrobili to
na „Settle”. Zapewne najbardziej zagorzali klubowicze mogą przez to odwrócić
się od chłopaków, ale dla szerszej publiki to jak kolejny wielki krok dla ludzkości.
Współbrzmienia, jakie dzięki tym szerzej otwartym drzwiom powstały, są niewiarygodnie cudowne. Na jednym krążku możemy posłuchać wokali takich talentów
jak: The Weeknd, Sam Smith, Gregory Porter, LION BABE, Kwabs, Lorde, Miquel, Nao,
Jordan Rakei, Brendan Reilly. Przepraszam za wyliczankę, ale trzeba było wpisać
wszystkich. Przecież z takim składem Disclosure musi rozbić bank i zawładnąć światem. „Caracal” nie ma słabych momentów, to produkt kompletny i nie ma w nim
opcji „skip”. Chcę jeszcze więcej i jeszcze częściej!
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KORTEZ

BUMERANG

Dawno na naszej scenie nie było tak autentycznego
artysty, który kompletnie nic nie musi robić pod publikę
i mimo to świetnie się „sprzedaje”. Jak to możliwe?
Odpowiedź może wydawać się bardzo prosta, ale jest
prawdziwa jak sam Kortez. Tony talentu, jeszcze więcej
szczerości i odpowiednie podejście do tego, co się robi.
Tyle wystarczyło, żeby o albumie „Bumerang” mówiono:
„Jeden z ważniejszych debiutów tego roku”. Kortez to
pochodzący z Iwonicza 26-letni kompozytor i wokalista,
który gra na gitarze, pianinie i puzonie, a jego CV jest niezłym materiałem na film.
Mimo młodego wieku, bez problemu może powiedzieć, że dobrze zna życie. Nie
skłamie, bo Kortez był przedszkolanką, ochroniarzem w Biedronce, pracował w lesie
i na budowie. Na szczęście dla wszystkich słuchaczy, oprócz ochrony Biedronki
nagrał również swoją pierwszą płytę: „Bumerang”. Jak to się stało? Zaczęło się od
castingów do „Must Be The Music”, ale tam nie spodobał się wszystkim w jury.
Dobrze się stało, bo programy telewizyjne, to nie jest świat dla tego typu człowieka. Na przesłuchaniach wypatrzył go jednak Paweł Jóźwicki, szef wytwórni i studia Jazzboy. Tak powstała szansa na nagranie własnego albumu i Kortez wycisnął
z tej szansy więcej, niż ktokolwiek od niego wymagał. Po pierwszym przesłuchaniu
potrzeba trochę czasu, żeby dojść do siebie. Niewiarygodne, że to debiut – dojrzałość w tekstach i kompozycjach jest przygniatająca. Olbrzymią dawkę skrajnych
emocji przekazuje w tak spokojny i melancholijny sposób, że trudno w to uwierzyć.
Kortez nie popisuje się wokalem, a spokojnie mógłby to robić. Jemu głos służy do
przekazywania swoich uczuć, a to za każdym razem szorstka, bardzo męska interpretacja świata. Bluesowe ballady zaśpiewane przez prawdziwego mężczyznę niewstydzącego się niczego, który bez problemów otwiera się przed słuchaczem.
Wszystko w otoczce prostych kompozycji, w których można znaleźć dużo instrumentalnych smaczków. Życzę Kortezowi, żeby nigdy nie osiągnął komercyjnego sukcesu, ale boję się, że już za późno. Patrząc jednak na jego podejście, jestem w stanie
mu zaufać i wierzę, że się nie zmieni.
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PRzepisz szynką dojrzewającą, kozim serem i jabłkiem

MAŁGORZATA ŁADA
• 1 opakowanie rukoli lub roszponki

Rukolę opłukać i osuszyć. Jabłka umyć, ale nie obierać,
tylko usunąć gniazda nasienne, pokroić w grubą kostkę

(ja wolę rukolę)

i skropić cytryną.Awokado umyć, obrać, pokroić również

• 2 kwaśne jabłka

w dość grubą kostkę i skropić sokiem z cytryny. Paprykę

• 1 awokado, najlepiej czerwone

umyć, obrać, usunąć pestki i pokroić w paski. Cebulkę obrać

• 1 czerwona papryka

i drobno posiekać. Granat umyć, przepołowić i wyjąć z niego

• 1 cebulka szalotka

pestki razem z sokiem.

• 4 plastry szynki długodojrzewającej
• 10 dag sera koziego

Szynkę pokroić w paski, serek pokruszyć w dość duże kawałki.

• 1 owoc granatu

Na półmisku ułożyć rukolę, następnie wyłożyć na nią jabłka,

• sok z cytryny do skropienia jabłek

awokado, paprykę i cebulkę.

i awokado – ok. 2 łyżki
• 2 łyżki soku z cytryny i 2 łyżki oliwy

Na wierzch położyć szynkę i pokruszony ser. Z cytryny, oliwy,

z oliwek lub oleju z pestek z dyni na

soli i pieprzu zrobić gładki sos i polać sałatkę tuż przed poda-

sos

niem. Na koniec wszystko posypać pestkami granatu.

• sól, pieprz
Smacznego!
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