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Norbert Cała:
Philips, nazywając swój głośnik Sound Tower, przechodzi na poziom hard wśród
wież – nie dość, że konstrukcja ma prawie metr wysokości, to jeszcze mnogością możliwości odtwarzania muzyki zawstydzi każdą wieżę z mojej młodości.

Wojtek Pietrusiewicz:
W końcu mieć a nie mieć 500 złotych
to razem tysiąc złotych.
Maj. Majówka. Wreszcie ciepło i pogodnie. Wychodzimy z
domu. Ubieramy się i… zakładamy na siebie też różne gadżety.
Czym by były gadżety dla fanboya, jeśli nie współpracowałyby z
naszymi iPhone’ami? Akcesoria działające z aplikacjami. Aplikacje
działające z różnymi akcesoriami. Appcessory. Mamy ich Wam do
pokazania kilka – zegarek, bransoletkę, wagę, pluszaka, kamerę…
Lifelogging to kwintesencja filozofii appcessory – przedstawiamy Wam obszerny raport.
Poza tym, wychodząc z domu warto zabezpieczyć naszego
iPhone’a w pokrowcu Otterbox Armor. Na zewnątrz dobrze jest
też mieć internet – pomoże nam w tym przenośny router z modemem 3G TP-Link M5350.
Gdy tak spacerujemy po mieście, ubrani w nasze appcesoria,
polecamy odwiedzenie salonów Top Hi-Fi & Video Design, gdzie
będziecie mogli zobaczyć m.in. głośniki Bowers & Wilkins Z2, o
których piszemy w tym numerze.
Do domu wrócicie zapewne taksówką, bo nóg już nie będziecie czuć – pomoże Wam w tym myTaxi.
Na koniec aktywnego dnia polecam felietony, których w tym numerze jest dużo, i chwilę
refleksji, czy Apple jest już jak Microsoft…
Zapraszam do lektury.

Kinga Ochendowska:
Wyobraźcie sobie piękną łąkę, rozgrzaną promieniami letniego słońca. Czujecie zapach świeżo skoszonej
trawy? Tak właśnie smakuje yerba,
tradycyjny napój Indian Guarani.

Maciek Skrzypczak:
Cała gama dostępnych w BTT gestów ujawnia rzeczywiste możliwości „magicznych” wskaźników od
Apple.
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Jak czytać iMagazine?
iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić w interesujące
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Hunter IV

inTerneT
w kieszeni
Paweł Hać

Praca na komputerze bądź innym urządzeniu, które nie ma połączenia z internetem,
jest praktycznie niemożliwa. Niestety, Apple nie oferuje Maków z wbudowanym
modułem 3G, dlatego też trzeba wspierać się innymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest
TP-Link M5350, czyli mobilny hotspot, który bez trudu mieści się nawet w kieszeni.

Urządzenie firmy TP-Link cechuje skromny, a jednocześnie całkiem ładny wygląd.
wykonano je z matowego oraz błyszczącego plastiku dobrej jakości. Faktura obudowy oraz jej kształt sprawiają, że pewnie leży w dłoni, ale też bez trudu wsuwa się do

Withings Wireless
scale Ws-30
Norbert Cała

sku podświetla ekran, natomiast przytrzymanie go powoduje włączenie lub wyłącze-

Pewnie wiecie, że za pomocą iPhone’a można kontrolować inteligentny dom, od-

Po relatywnie kiepskiej wersji III Game-

palać samochód czy sprawdzać stan upieczenia mięsa na grillu. Wiedzieliście jednak, że

nie routera. wyświetlacz pokazuje zasięg, tryb sieci (2G lub 3G), liczbę podłączonych

możecie również kontrolować swoją wagę? Co ciekawe, takie wagi to żadna nowość i są

urządzeń, odebranych wiadomości sMs, stan naładowania baterii, nazwę operatora

dostępne na rynku od jakiegoś czasu. Do tej pory były jednak dość mało w Polsce popu-

z demonami. Ciemność zapadła
nad królestwem… ale z popiołów

rów PC znaczyło »Diablo«, wiesz już, czym dla

dawnego mocarstwa narodziła się
nowa nadzieja, narodził się nowy

iOS jest »Dungeon Hunter II«”. Dziś za spra-

» 2013 nr 5 » programy » mytaxi, czyli jak zamówić taksówkę przez iphone’a

torowania swojej wagi. Teraz trochę się pozmieniało, popularne stało się monitorowanie

bohater! Czy podejmiesz wyzwanie
i pomożesz Valenthii odzyskać jej

naszych treningów z ekranu iPhone’a, a dodatkowy czynnik w postaci wagi pozwala le-

dawny blask?

piej widzieć efekty. Nie ma też już żadnego problemu z kupieniem wagi w Polsce.

PROGRAMY

panowie, król wrócił i zwie się „Dungeon Hunter 4”.
Być może część z Was pamięta, jak w 2011

chciałem przełożyć do routera kartę z iPada mini, w komplecie nie dostajemy jednak

larne, bo zwyczajnie nie było ich gdzie kupić oraz mało osób czuło chęć aż takiego moni-

loft postanowił wrócić do korzeni i ponownie
zaprezentować nam jednego z najlepszych
hack’n’slashy na platformy mobilne… Panie i

roku napisałem „Jeśli wiesz, co dla kompute-

począć od zdjęcia obudowy i włożenia do portu karty mini siM. na potrzeby testu
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Starożytne przepowiednie zostały
zignorowane. Zaślepione i osłabione
wielką wojną z barbarzyńcami, wojska
Valenthii okazały się bezsilne w starciu

Totalna inwigilacja naszej wagi

kieszeni. z przodu umieszczono jedynie włącznik oraz wyświetlacz, na górze znalazł
się natomiast port micro UsB do ładowania routera. Pojedyncze naciśnięcie przyci-

oraz wykorzystany transfer. informacje są czytelne, choć do pełni szczęścia przydał-
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by się procentowy wskaźnik naładowania baterii. Pracę z urządzeniem trzeba roz-
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wą 4 części serii słowa te ponownie nabierają

107

znaczenia i to bardziej niż przedtem. Ale zacznijmy może od początku.
Zacznijmy od części 3. To ona bowiem zapoczątkowała przygodę „Dungeon Huntera” z

myTaxi

czyli jak zamówić taksówkę przez iphone’a

dominik łada

» Alfred 2

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

Po mieście możemy poruszać się na wiele sposobów – pieszo, rowerem, komunikacją
miejską. Można też zdecydowanie wygodniej – taksówką. A jeśli możemy połączyć
jazdę taksówką z geekowskim podejściem do życia, to obowiązkowo musimy
ją zamówić przez swojego smartfona. W Warszawie działa w tej chwili trzech

» BetterTouchTool

operatorów taksówek zamawianych przez aplikację na iPhone’a. My mieliśmy okazję
przetestować myTaxi.
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Hunter IV

Krzysztof MorawsKi

Starożytne przepowiednie zostały
zignorowane. Zaślepione i osłabione
wielką wojną z barbarzyńcami, wojska
Valenthii okazały się bezsilne w starciu
z demonami. Ciemność zapadła
nad królestwem… ale z popiołów
dawnego mocarstwa narodziła się
nowa nadzieja, narodził się nowy
bohater! Czy podejmiesz wyzwanie
i pomożesz Valenthii odzyskać jej
dawny blask?

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

Po relatywnie kiepskiej wersji III Gameloft postanowił wrócić do korzeni i ponownie
zaprezentować nam jednego z najlepszych
hack’n’slashy na platformy mobilne… Panie i
panowie, król wrócił i zwie się „Dungeon Hunter 4”.
Być może część z Was pamięta, jak w 2011
roku napisałem „Jeśli wiesz, co dla komputerów PC znaczyło »Diablo«, wiesz już, czym dla
iOS jest »Dungeon Hunter II«”. Dziś za sprawą 4 części serii słowa te ponownie nabierają
znaczenia i to bardziej niż przedtem. Ale zacznijmy może od początku.
Zacznijmy od części 3. To ona bowiem zapoczątkowała przygodę „Dungeon Huntera” z

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

Praca na komputerze bądź innym urządzeniu, które nie ma połączenia z internetem,
jest praktycznie niemożliwa. Niestety, Apple nie oferuje Maków z wbudowanym
modułem 3G, dlatego też trzeba wspierać się innymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest
TP-Link M5350, czyli mobilny hotspot, który bez trudu mieści się nawet w kieszeni.

Urządzenie firmy TP-Link cechuje skromny, a jednocześnie całkiem ładny wygląd.
wykonano je z matowego oraz błyszczącego plastiku dobrej jakości. Faktura obudowy oraz jej kształt sprawiają, że pewnie leży w dłoni, ale też bez trudu wsuwa się do
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Totalna inwigilacja naszej wagi

kieszeni. z przodu umieszczono jedynie włącznik oraz wyświetlacz, na górze znalazł
się natomiast port micro UsB do ładowania routera. Pojedyncze naciśnięcie przyci-

Pewnie wiecie, że za pomocą iPhone’a można kontrolować inteligentny dom, od-

sku podświetla ekran, natomiast przytrzymanie go powoduje włączenie lub wyłącze-

palać samochód czy sprawdzać stan upieczenia mięsa na grillu. Wiedzieliście jednak, że

nie routera. wyświetlacz pokazuje zasięg, tryb sieci (2G lub 3G), liczbę podłączonych

możecie również kontrolować swoją wagę? Co ciekawe, takie wagi to żadna nowość i są

urządzeń, odebranych wiadomości sMs, stan naładowania baterii, nazwę operatora

dostępne na rynku od jakiegoś czasu. Do tej pory były jednak dość mało w Polsce popu-

oraz wykorzystany transfer. informacje są czytelne, choć do pełni szczęścia przydał-

larne, bo zwyczajnie nie było ich gdzie kupić oraz mało osób czuło chęć aż takiego moni-
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by się procentowy wskaźnik naładowania baterii. Pracę z urządzeniem trzeba roz-

torowania swojej wagi. Teraz trochę się pozmieniało, popularne stało się monitorowanie

począć od zdjęcia obudowy i włożenia do portu karty mini siM. na potrzeby testu

naszych treningów z ekranu iPhone’a, a dodatkowy czynnik w postaci wagi pozwala le-

chciałem przełożyć do routera kartę z iPada mini, w komplecie nie dostajemy jednak

piej widzieć efekty. Nie ma też już żadnego problemu z kupieniem wagi w Polsce.

Krzysztof MorawsKi

Po relatywnie kiepskiej wersji III Game-

Starożytne przepowiednie zostały
zignorowane. Zaślepione i osłabione
wielką wojną z barbarzyńcami, wojska
Valenthii okazały się bezsilne w starciu
z demonami. Ciemność zapadła
nad królestwem… ale z popiołów
dawnego mocarstwa narodziła się
nowa nadzieja, narodził się nowy
bohater! Czy podejmiesz wyzwanie
i pomożesz Valenthii odzyskać jej
dawny blask?

loft postanowił wrócić do korzeni i ponownie
zaprezentować nam jednego z najlepszych
hack’n’slashy na platformy mobilne… Panie i
panowie, król wrócił i zwie się „Dungeon Hunter 4”.
Być może część z Was pamięta, jak w 2011
roku napisałem „Jeśli wiesz, co dla komputerów PC znaczyło »Diablo«, wiesz już, czym dla
iOS jest »Dungeon Hunter II«”. Dziś za spra-

» 2013 nr 5 » programy » mytaxi, czyli jak zamówić taksówkę przez iphone’a

wą 4 części serii słowa te ponownie nabierają
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znaczenia i to bardziej niż przedtem. Ale zacznijmy może od początku.
Zacznijmy od części 3. To ona bowiem zapoczątkowała przygodę „Dungeon Huntera” z

myTaxi

czyli jak zamówić taksówkę przez iphone’a

dominik łada

Po mieście możemy poruszać się na wiele sposobów – pieszo, rowerem, komunikacją
miejską. Można też zdecydowanie wygodniej – taksówką. A jeśli możemy połączyć
jazdę taksówką z geekowskim podejściem do życia, to obowiązkowo musimy
ją zamówić przez swojego smartfona. W Warszawie działa w tej chwili trzech
operatorów taksówek zamawianych przez aplikację na iPhone’a. My mieliśmy okazję
przetestować myTaxi.

» 2013 nr 5 » film » Oblivion

dodatek specjalny

Jan Urbanowicz

Celowo użyłem w tytule oryginalnego tytułu filmu. Polskie tłumaczenie „Niepamięć”
jakoś mi nie pasuje. Ale nie chodzi o sam przekład, a po prostu o jego brzmienie.
Oblivion nadaje temu filmowi dodatkowej tajemniczości, a to dobrze, bo sam film dość
tajemniczy jest.
Chyba już nie pamiętam, kiedy ostatnio pisałem tekst do iMagazine, a za oknem byłaby ładna pogoda. Coś chyba nie mamy szczęścia,
bo teraz trwa majówka, a tu nie dość, że nie ma słońca, to jeszcze muszę oglądać krople deszczu odbijające się od moich okien. Mam nadzieję, że podczas pisania recenzji do czerwcowego numeru będzie lepiej.

fot. Takinosuke Ara

Na pewno filmowo będzie bardzo fajnie, gdyż mogę już Wam obiecać
tekst o „Iron Man 3”. Będzie się działo. Ale skupmy się na nowym filmie
z Tomkiem.
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TP-LINK DUALBAND

Wyzwolona

Prędkość

TP-LINK DUALBAND

Bezprzewodowe Routery Dwuzakresowe
Routery TP-LINK Dualband pracują jednocześnie w dwóch częstotliwościach bezprzewodowych. Pasmo 5 GHz to gwarancja bezpiecznego
i stabilnego funkcjonowania sieci, niezakłócanej przez inne urządzenia działające w standardzie 2,4 GHz. Dzięki temu wszystkie aplikacje
pracują prawidłowo i bez opóźnień, a nasza sieć jest jak autostrada bez limitu prędkości. Porty USB pozwalają na podłączenie do sieci dysku,
pamięci lub drukarki. Dodatkowe mechanizmy zapewniają pełne wykorzystanie prędkości łącza internetowego.
Seria routerów TP-LINK Dualband: TL-WRD4300, TL-WRD3600, TL-WRD3500.
Routery TP-LINK znajdziesz w najlepszych sklepach komputerowych i sklepach online.

w w w.tp -link .co m .p l
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SPECJALIŚCI
DOBREGO
BRZMIENIA
Wszechstronna oferta obejmująca najbardziej wyszukane rozwiązania z grupy nowych mediów oraz urządzeń audio-wideo i fachowa pomoc doświadczonych ekspertów – to atuty sieci salonów Top Hi-Fi & Video Design i pracujących
tam specjalistów, którzy potrafią stworzyć rozwiązanie uszyte na miarę potrzeb
i oczekiwań nawet najbardziej wymagających.

Z pewnością już wiecie, jak brzmi 300 tysięcy

& Video Design. To dzięki niej nawet osoby, które właśnie roz-

złotych. Przeglądając poprzednie wydanie

poczynają swoją przygodę z muzyką mogą liczyć na pomoc

iMagazine’u mieliście okazję poznać wra-

i zachętę do zanurzenia się w magicznym i barwnym świecie

żenia z odsłuchu sprzętu audio, wartego

dźwięków. Chcąc pozostać w przyjaznym dla fanów urządzeń

właśnie 300 tysięcy złotych i w połącze-

Apple klimacie warto rozgryźć, a raczej nadgryźć temat i za-

niu z którym nawet iPhone staje się fantastycznym źródłem dźwięku. Ale nie
tylko prezentowany sprzęt i jego moż-

stanowić się z czego to wynika? Odpowiedź jest prosta!

» Zapach muzyki

liwości dźwiękowe wzbudziły uznanie.

Przede wszystkim decyduje o tym doświadczenie. Choć

Równie pozytywne wrażenie wywołała

to stwierdzenie wydaje się prozaiczne, to faktycznie

profesjonalna obsługa z salonu Top Hi-Fi

w trakcie rozmowy z ekspertami z THF & VD można zy-
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skać pewność, iż ci ludzie doskonale

Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Sopo-

wiedzą o czym mówią i robią to z niesa-

cie, Warszawie i Wrocławiu. Przekraczając próg któregokol-

mowitą pasją. Nic dziwnego, sklepy Top Hi-Fi

wiek z tych sklepów zyskujemy dostęp do niezwykle szerokiej

& Video Design działają już od blisko 20 lat i niezmiennie spe-

i wszechstronnej oferty – od atrakcyjnych cenowo rozwiązań

cjalizują się w dostarczaniu urządzeń audio-wideo najlepszych

do tych najbardziej bezkompromisowych. W każdym salonie

światowych producentów. Przez ten czas pracujący tu fachow-

można znaleźć konstrukcje pozwalające stworzyć system z od-

cy zasłużyli na miano profesjonalnych doradców, którzy po-

dzielnych urządzeń, stacje muzyczne, bogatą ofertę słuchawek

trafią skomponować nawet najbardziej wyszukany system

– wszystko, co jest wymagane do tego, by móc zbudować swój

muzyczny, idealnie dopasowany do oczekiwań klienta i za-

własny system dźwiękowy, w którym źródłem przestrzennego

łożonego poziomu cenowego. Przekraczając progi salonów

i wysokiej jakości dźwięku będzie np. iPhone, iPad lub inne

THF & VD można poczuć się jak… w dźwiękowej perfumerii.

iUrządzenie. Tak właśnie wygląda fachowość

Muzyka, tak jak uwodzące zapachy, pobudza zmysły i spra-

w wydaniu specjalistów z THF & VD.

wia, że wszystko nabiera piękniejszych, cieplejszych barw.

To nie sprzedaż pudełek ze sprzę-

I choć jest ulotna niczym perfumy, to również tak samo jak

tem, lecz indywidualne do-

one wdziera się w zmysły i pozostaje tam na długi czas. Muzy-

bieranie urządzeń pod

ka to swoiste emocje, które potrafi zaprezentować urządzenie

kątem

perfekcyjnie dopasowane do naszego gustu i oczekiwań. Wła-

Fachowość to rów-

śnie dlatego cała ścieżka muzycznej przyjemności zazwyczaj

nież znajomość naj-

zaczyna się w profesjonalnym salonie audio-wideo, w którym

nowszych trendów

doświadczeni eksperci pomagają poznać możliwości drze-

i rozwiązań, które

miące w dowolnym systemie audio-wideo i nowych mediach.

każdemu

Poszukiwanie tego najwłaściwszego rozwiązania jest niczym

towi

szycie garnituru. Doskonale dopasowany zapewnia komfort

wykorzystać cały

i długotrwałą przyjemność korzystania z niego.

potencjał

» Zawsze blisko ciebie

oczekiwań.

klien-

pozwalają
drzemiący

w najnowszych, czasami bardzo zaawansowanych i rozbudowanych funkcjonalnie

Sieć salonów Top Hi-Fi & Video Design tworzy 10 sklepów

konstrukcjach. To wszystko jest efektem wieloletniego do-

rozlokowanych w największych miastach Polski: Bydgoszczy,

świadczenia w branży audio-wideo.
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» Pewność słusznej decyzji

Wbrew pozorom zbudowanie fantastycznie brzmiącego systemu

Mnogość dostępnych rozwiązań to z jednej strony ułatwienie,

rzadko wymaga nakładów sięgających wspomnianych 300 tysię-

z drugiej poważny problem. Wiele z nich z pozoru różni się je-

cy złotych. Wystarczy już kilkaset złotych, żeby stać się użytkowni-

dynie szczegółami, ale to właśnie one tworzą doskonałość. Tym

kiem sprzętu zapewniającego niesamowite wrażenia dźwiękowe,

bardziej przed zakupem warto posłuchać jak brzmią, a przede

a przy tym gwarantujące komfortową obsługę i funkcjonalność.

wszystkim korzystając z wiedzy specjalistów poznać ich boga-

Odwiedzając dowolny salon Top Hi-Fi & Video Design wkracza-

tą funkcjonalność i możliwości. To nie tylko znakomicie ułatwia

my do magicznego świata, w którym można znaleźć mnogość

podjęcie ostatecznej decyzji, lecz także jest gwarancją, że wybra-

rozwiązań opracowanych pod kątem perfekcyjnej współpracy

ne rozwiązanie będzie najlepsze i posłuży przez wiele kolejnych

z iPhonami, iPodami czy iPadami. Najbardziej osobisty kontakt

lat. Podjęcie tej decyzji ułatwiają profesjonalnie przygotowane

z muzyką i możliwość odizolowania się od otaczającego hałasu,

sale odsłuchowe, które znajdują się w salonach Top Hi-Fi & Video

to oczywiście domena wysokiej jakości słuchawek. Bowers & Wil-

Design. Dzięki nim można odizolować się od innych klientów

kins, Yamaha czy Ferrari by Logic3 – to producenci zaawansowa-

i skupić na niuansach dźwięku płynącego z systemu audio. Wy-

nych konstrukcji, zarówno nausznych, jak i dousznych, których

starczy skorzystać z możliwości odsłuchu, zabrać ze sobą intere-

zaletami jest nie tylko bogactwo dźwięku i wysoki komfort użyt-

sujący materiał muzyczny i… wygodnie usiąść na kanapie w sali

kowania. Każdy z produktów przeznaczony do współpracy np.

odsłuchowej. Później pozostaje już tylko rozkoszowanie się wy-

z iPhonem, iPodem czy iPadem wyposażony jest w specjalnego

sokiej jakości brzmieniem.

pilota zdalnego sterowania z wbudowanym mikrofonem. Melomani którzy chcą cieszyć się wysoką jakością dźwięku wspólnie
z innymi domownikami, mogą zdecydować się na bezprzewo-

Drodzy czytelnicy!

dowe stacje muzyczne. Ich szeroka oferta obejmuje zarówno

W kolejnym numerze star-

rozwiązania korzystające z technologii AirPlay, jak i te, w których

tuje konkurs przygoto-

oprócz połączenia bezprzewodowego można zdecydować się

wany przez iMagazine

na tradycyjne złącze, także najnowsze Lightning. Oczywiście

i Top Hi-Fi & Video De-

słuchawki i stacje muzyczne nie wyczerpują możliwości współ-

sign. Zapraszamy do

pracy z iUrządzeniami. Większość systemów mini i konstrukcji

udziału, czeka na Was

audio-wideo wyposażona jest w złącze dokujące do podłączenia

bardzo

urządzeń Apple lub cyfrowe gniazdo USB. Co więcej, dostępne są

niespodzianka.

atrakcyjna

bezpłatne aplikacje, które zamieniają iPhona lub iPada w niezwykle wszechstronne kontrolery, pozwalające zarządzać systemem
i spersonalizować go zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

Autoryzowane salony sprzedaży:
Bydgoszcz: ul. Gdańska 69, tel: 52 321 24 77
Katowice: ul. Warszawska 34, tel: 32 203 66 72
Kielce: ul. IX Wieków Kielc 16, tel: 41 343 22 80
Kraków: ul. Chodkiewicza 4, tel: 12 421 38 42
Łódź: Al. Kościuszki 49/51, tel: 42 637 20 06
Poznań: ul. Garbary 26, tel: 61 852 86 48
Sopot: Al. Niepodległości 677, tel: 58 551 13 65
Warszawa: ul. Gen. Andersa 12, tel: 22 635 64 63
Warszawa: ul. Nowogrodzka 44, tel: 22 628 81 24
Wrocław: ul. Widok 2/4, tel: 71 343 08 42
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Aplikacja SkyCash – możemy już płacić kartą za bilety
SkyCash to usługa i aplikacja na iOS oraz inne urządzenia mobilne, która dość
prężnie się rozwija. Co jakiś czas słychać o dodawanych opcjach do ich systemu. Raz
są to dodatkowe możliwości opłacenia parkowania w centrach miast, innym razem są
to kolejne firmy transportowe, którymi możemy jeździć, posiadając bilet w telefonie.
Do tej pory na zakup wszelkich biletów i usług za pośrednictwem aplikacji musieliśmy mieć dostępne odpowiednie saldo na koncie SkyCash. Można je było uzupełniać
standardowym przelewem bankowym. Dzisiaj sytuacja uległa zmianie.
Na pierwszy rzut poszły bilety kolejowe, a dokładniej bilety Kolei Wielkopolskich
oraz Trójmiejskiej SKM-ki. Poniżej meritum informacji prasowej od SkyCash Poland
S.A.:
SkyCash, system płatności przez komórkę, wprowadził możliwość dokonywania
transakcji bezpośrednio w ciężar karty płatniczej Visa lub MasterCard. Dla użytkowników oznacza to jeszcze większą wygodę i brak konieczności pamiętania o regularnym zasilaniu elektronicznej portmonetki. Nowa funkcja działa w ramach świata
MasterCard Mobile i można z niej korzystać do płatności za bilety kolejowe znajdujące się w ofercie dwóch przewoźników: Kolei Wielkopolskich oraz SKM w Trójmieście. Rozwiązanie będzie systematycznie rozszerzane na pozostałe usługi dostępne
w SkyCash, jak zakup biletów komunikacji miejskiej, biletów do kina czy płatności za
parkowanie.
Żeby kupować bilety kolejowe bez zasilania konta, wystarczy w ustawieniach
aplikacji aktywować opcję płatności kartą. Użytkownik w dalszym ciągu będzie mógł
swobodnie korzystać ze środków zgromadzonych w SkyCash, wybierając podczas
transakcji preferowane źródło płatności. Kartę Visa lub MasterCard można podłączyć
do konta SkyCash na stronie www.skycash.com lub znacznie szybciej, bezpośrednio
z poziomu telefonu komórkowego.

WWDC 2013 odbędzie się 10-14
czerwca w San Francisco
Apple rozesłało oficjalne zaproszenia na WWDC 2013. Odbędzie
się ono 10-14 czerwca w San Francisco w Centrum Moscone West.
Bilety sprzedały się w… 120 sekund. Miejsc było ponad 5000.
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Google Now dostępne na iOS
W App Store pojawiła się aktualizacja aplikacji Google (wersja
3.0.0), rozbudowana o funkcję znaną wszystkim androidowcom –
Google Now.
Jest to swego rodzaju odpowiedź Google na iOS-ową Siri.
Wiele osób, w tym ja, nie wierzyło, że Apple pozwoli na publikację googlowej aplikacji. A jednak.
Co dla nas, Polaków, najważniejsze, w odróżnieniu od Siri,
Google Now działa po polsku. Rozpoznaje nasz ojczysty język
i wyświetla w postaci kart informacje o pogodzie, mapach itp.
Oczywiście integruje się z Google Maps.
Ciekawe, czy będziecie z tego korzystać.

Runtastic wprowadza nowe akcesoria dla cyklistów
Runtastic to jedna z niewielu firm, która oprócz świetnych aplikacji mierzących aktywność fizyczną, oferuje również akcesoria wspomagające trening. W jej sklepie pojawiły się właśnie nowe urządzenia, które zostały stworzone z myślą o cyklistach.
Do sklepu Runtastic trafił uchwyt rowerowy przeznaczony do montażu na kierownicy, zarówno
w pionie, jak i w poziomie. Ma on chronić telefon przed zachlapaniem wodą oraz wstrząsami. Ponadto do przymocowania go do roweru nie są potrzebne żadne narzędzia. Uchwyt występuje w dwóch
wersjach kolorystycznych – czarnej oraz białej. Ponadto, w zależności od posiadanego smartfona, możemy zamówić wersję przeznaczoną dla iPhone’a bądź telefonu z Androidem.
Drugim z nowych akcesoriów jest miernik prędkości i rytmu. Urządzenie łączy się bezprzewodowo
z iPhone’em przez Bluetooth w energooszczędnym standardzie 4.0. Dane z czujnika odczytywane są
na bieżąco przez jedną z dwóch aplikacji rowerowych: Runtastic Road Bike App lub Runtastic Mountain Bike App. Oprogramowanie pokazuje zarówno aktualną
prędkość, czas czy dystans, jak i nanosi pozycję użytkownika na mapę, a po przejeździe generuje podsumowania.
Oprócz uchwytu i czujnika w sklepie Runtastic dostępne są też inne akcesoria dla cyklistów. Wszystkie produkty
wysyłane są do Polski.
www.runtastic.com
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Twitter aktualizuje Twitter
for Mac (to nie żart!)
Kiedyś, dawno temu ktoś wymyślił spotkania klasowe po latach. Wiecie, znajomi z podstawówki zwołują się w jednym miejscu i wspominają dawne czasy. Pomysł fajny, ale zazwyczaj one nic nie dają. Kontakt
z uczestnikami wydarzenia utrzymujemy przez jakieś 7 minut po rozstaniu się, potem znowu cisza.
Nie wiem jak Wy, ale ja do dzisiaj utrzymuję kontakt z jednym kumplem z podstawówki. Spotykamy się czasem, żeby pogadać na spokojnie, ale trudno tu o dawną relację. Z gimnazjum jest trochę lepiej, bo tu już są całe dwie osoby. Oczywiście, znajomych z liceum dosyć często widuję. Generalnie są
powody, dla których tak się dzieje. Jak to śpiewała Kasia Klich, wymieniamy ich na lepsze modele. Taka
prawda, utrzymywanie kontaktu z kimś, kogo się nie lubi? Dziękuję, postoję.
Tutaj właśnie wkraczają te magiczne spotkania. Idziemy, rozmawiamy z kumplami z ławki przez kilka godzin. Nagle okazuje się, że Seba już nie ma w głowie tylko piłki nożnej, Mati rzucił palenie i stał się
porządnym człowiekiem, zaś Andżela… Ach, Andżela. Wyładniała. Niestety, po chwili orientujemy się,
że mimo tych drobnych popraw, dalej nie przepadamy za nimi. Seba dalej nie dba o wymowę, Mati się
ze wszystkich naśmiewa, zaś Andżela? Oj, Andżela…
Podobnie sytuacja wygląda ze zaktualizowanym Twitterem na Maka. Wielu z nas z niego korzystało, bo nie było alternatywy i wtedy był najlepszy. Jednak gdy pojawiła się odskocznia, chętnie z
niej skorzystaliśmy. Dzisiaj oficjalny klient tego świetnego serwisu społecznościowego stara się nadrobić wsparciem dla Retiny czy
łatwiejszym dodawaniem obrazków do tweetów (dalej nie można wrzucić zdjęcia prosto z kamerki FaceTime). To jednak za mało.
A jeżeli dodamy jeszcze fakt, że oficjalna (!) aplikacja nie wspiera świetnych Interakcji, to chyba nie ma co się nawet zastanawiać
nad instalowaniem jej. Czepialscy powiedzą, że nie wspomniałem
o wsparciu dla nowych 14 języków – pamiętam o tym, jednak póki
nie ma tam polskiego, ta część aktualizacji nic nie wnosi. Zauważyć
jednak trzeba, że Twitter dla Maka nie wspiera nawet… powiadomień systemowych.
Twitter, ogarnij się. Jeżeli nie masz pomysłów, to kopiuj konkurencję, która wyprzedza Cię o kilometry. Od biedy możesz też
skopiować samego siebie (patrz: Interakcje). Pomyśleć, że kiedyś korzystałem z tego programu z uśmiechem na twarzy. Podobnie, jak
grałem w piłkę z Matim.
Odświeżony Twitter for Mac jest dostępny w Mac App Store za darmo.
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Wunderlist wprowadza wersję Pro
z ułatwieniami dla zespołów
Dziś miała swoją premierę aktualizacja jednej z najlepszych darmowych aplikacji typu GTD –
Wunderlist dla iOS, OS X oraz www. I nie chodzi tylko o nowy numerek. Od dziś bowiem możemy
korzystać z programu Pro, który wprowadza dodatkowe narzędzia dla zespołów.
Co prawda początek jest skromny, ponieważ na start użytkownicy korzystający z płatnej subskrypcji otrzymują możliwość przypisywania zadań konkretnym członkom współdzielonej listy.
Co ciekawe, bez względu na to, czy posiadamy konto Pro czy nie, i tak będziemy w stanie zobaczyć, komu zadanie zostało przydzielone
przez osobę z kontem Pro. Użytkownicy płatnej wersji mogą również teraz tworzyć nieograniczenie wiele podzadań.
Nowa wersja Wunderlist (2.1.0) to również nowe opcje – sortowanie (alfabetyczne,
według daty oraz według przyporządkowanych osób), możliwość drukowania list lub
ich wskazanych elementów, synchronizacja poprzez gest pociągnięcia listy do dołu i
puszczenia.
Twórcy Wunderlist obiecują przy tym,
że nie mają zamiaru osiąść na laurach. Kolejnym dodatkiem do wersji Pro ma być
możliwość dzielenia się plikami. Szczerze,
to mnie do pełni szczęścia brakuje tylko tagowania zadań w celu jeszcze lepszego ich
uporządkowania.
Wunderlist Pro dostępny jest w dwóch
opcjach: 4,49 EUR/miesiąc lub 44,99 EUR/rok.
Więcej informacji można znaleźć na oficjalnym blogu 6Wunderkinder.
Źródło: 6Wunderkinder
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Wyniki finansowe Apple za Q2 2013
Apple zaprezentowało wyniki finansowe za drugi kwartał 2013. Wbrew szumnym
zapowiedziom, jakie mogliśmy wyczytać w „profesjonalnych” serwisach naszej polskiej części internetu – znów jest dobrze, a Tima Cooka raczej nikt nie planuje zwalniać…
Wyniki wyglądają następująco:
• przychody rekordowo wzrosły z 39,2 mld USD do 43,6 mld USD w porównaniu
z analogicznych okresem rok wcześniej, zysk netto niestety spadł do poziomu 9,5
mld USD (z 11,6 mld USD rok temu),
• sprzedaż komputerów utrzymuje się na poziomie ok. 4 mln sztuk,
• tmarża spadła do poziomu 37,5% (w poprzednim roku było to 47,4%),
• kwartalna sprzedaż iPhone’ów wzrosła do 37,4 mln sztuk (z 35,1 mln),
• sprzedano 19,5 mln sztuk iPadów (z 11,8 mln),
• sprzedaż iPodów po raz pierwszy nie została ogłoszona, więc musi być bardzo słabo,
• w tej chwili na kontach Apple znajduje się ok. 145 mld USD w gotówce.
– Mamy przyjemność poinformować o rekordowych wynikach przychodów w
marcu, dzięki bardzo dobrej sprzedaży iPhone’a i iPada – powiedział Tim Cook, dyrektor generalny Apple. – Nasz team ciężko pracuje nad niesamowitym, nowym
sprzętem, oprogramowaniem oraz serwisami i jesteśmy bardzo podekscytowani
tym, że te produkty są w przygotowaniu.

10. rocznica iTunes
28 kwietnia minęła 10. rocznica iTunes. Kilka dni wcześniej Apple udostępnił w iTunes interaktywną historię swojego sklepu.
Bezpośredni link przekierowujący do iTunes jest TUTAJ.
Warto obejrzeć i przypomnieć sobie, jak przez te 10 lat zmieniał się iTunes.
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Nowe podcasty na Retro
Rocket Network!
Do naszego projektu Retro Rocket Network — centrum naszych podcastów —
ostatnio dołączyły dwie pozycje o ciekawej tematyce. Obecnie znajdziecie tam pięć
różnych podcastów, w których rozmawiamy na temat smakołyków kulinarnych, technologii, kina i filmów oraz gier.
A Nóż Widelec — prowadzony jest przez dwóch fanów jedzenia, czyli Pawła i Jacka, przy czym nazwisko Jacka, które brzmi Kuchmistrz chyba mówi samo za siebie.
Mamy nadzieję, że panowie również zaczną w opisie każdego odcinka publikować przepisy, abyśmy mogli sami coś zgotować. Nowe odcinki A Nóż Widelec pojawiają się raz na dwa tygodnie.
AndroidNow — podcast powiązany z Android Magazine, lekko zawieszony w
próżni ostatnio, dopóki panowie nie zorganizują sobie sprzętu odpowiedniego i lepszego niż wbudowane w komputer mikrofony. Dotychczas powstały trzy odcinki, w
których i ja uczestniczyłem, ale liczę na to, że Bartek Dul, naczelny Android Magazine,
wkrótce ogarnie temat i będziemy mogli nadgonić zaległości w postaci najnowszego
HTC One, Samsunga Galaxy S 4 oraz innych ciekawych tematów.
Małe Filmidło — fani kina nic lepszego nie znajdą niż kontrowersyjne przemyślenia Jana Urbanowicza, Przemysława Śmita i ich znakomitych gości, jak chociażby Tytusa Hołdysa, który ostatnio coraz częściej gości w odcinkach. Osobiście często
mam zupełnie odmienne spostrzeżenia na temat kina od prowadzących, ale potrafią
swoje racje logicznie argumentować, a widowisko jest oczywiście pierwszej klasy.
Nadgryzieni — oto pierwszy podcast, który stworzyłem wspólnie z Norbertem
Cała i Dominikiem Ładą. Rozmawiamy najczęściej na tematy Apple’owe, ale zdarza
nam się również komentować okołotechnologiczne wydarzenia, w tym nawet konkurencji. Jeśli chcecie posłuchać Mistrza Ciętej Riposty (Norbert), Mistrza Monologu
(Dominik) oraz mnie, radiowo przystojnego Wojtka, to zapraszamy.
PADcast – oto najnowszy podcast, który dziś dołączył do naszego grona. Prowadzony przez Dawida Marona, Pawła Niziołka, Michała Wiśniewskiego oraz Roberta Fijałkowskiego, traktuje przede wszystkim o grach wideo. Wiemy, że wielu z Was od
dawna szukało takiej tematyki, więc jeśli przypadkiem jeszcze nie znacie PADcastu,
to gorąco zapraszamy.

19

» 2013 nr 5 » aktualności

20

Chat Heads w aplikacji Facebooka na iOS
W App Store pojawiła się nowa wersja aplikacji Facebooka, przeznaczona na iOS.
Wśród nowości znalazła się funkcja Chat Heads, dostępna dotąd jedynie w Facebook
Home. Chat Heads to nic innego jak szybki podgląd ostatnich konwersacji, które prowadziliśmy ze znajomymi. Awatary wyświetlane są przy krawędzi ekranu, więc w każdej
chwili można szybko przejść do rozmowy. To znacznie wygodniejsze niż dotychczasowe rozwiązanie, które wymuszało wejście do menu i przeglądanie chatów, uporządkowanych według ostatnich nadesłanych wiadomości. Szczególnie dobrze sprawdza się to
na iPadzie, gdzie miniatura awatarów nie nachodzi na wyświetlaną w osi czasu treść. Na
iPhonie jest trochę gorzej – zdarza się, że ikona zasłania tekst.
Aplikacja została oznaczona numerem 6.0 i jest do pobrania bezpłatnie z App Store.
Według informacji podanych przez Facebooka funkcja Chat Heads będzie się sukcesywnie pojawiać u kolejnych użytkowników. Aby sprawdzić, czy mamy do niej dostęp, wystarczy przejść do rozmowy z dowolnym znajomym.

„Cała Muzyka” gra z WiMP – wyniki konkursu
Dzięki współpracy działu Cała Muzyka z platformą WiMP mogliście wygrać 10 kodów na 3-miesięczny dostęp Premium do serwisu WiMP. Z tą nagrodą będziecie mogli korzystać z ogromnej biblioteki muzycznej WiMP, która zapewnia nieograniczony dostęp do ponad 20 milionów utworów!
Miło nam poinformować, że kody Premium dostają:
- Marcin Łagódka za album Elliphant EP – Elliphant
- Mateusz Stańko za album Carolus Rex – Sabaton
- Mateusz Gos za album The Next Day – David Bowie
- Witold Majonez za album Dead Cities – The Future
Sound of London
- Ber Amo za album As I am – Agatha
- Maciek Milkiewicz za album Tetra – C2C
- Beata Polowniak za album Opera
- @Snajf za album Night Visions – Imagine Dragons
- @artist_buddy za album The Best Hardstyle
Classics – Various Artists
- @airblack199 za album Save Rock and Roll – Fall Out Boy
Zwycięzcom gratulujemy dobrego gustu muzycznego!

Aktualizacje
Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje dla komputerów Apple:
• Aperture 3.4.4, 523,15 MB
• Java for OS X 2013-003, 63,92 MB
• iPhoto 9.4.3, 730,91 MB
• Digital Camera RAW Compatibility Update 4.05, 6 MB
• Safari 5.1.9 for Snow Leopard, 48,4 MB
• Sterowniki do drukarek HP, Epson i Canon

Użyteczna rada
Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją naprawić uprawnienia na dysku
oraz zrobić back-up danych.

www.iphotobook.pl

Najlepszy prezent
dla Mamy!

Poleca!

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

czyli rozmiar ma znaczenie
Łukasz DOKTÓR

Sukces rynkowy Apple skłania do zastanowienia się, na ile osiągnięta przez tę firmę
pozycja rynkowa może być dla niej źródłem kłopotów, a nawet zmusić ją do zmiany
polityki sprzedażowej w wyniku interwencji krajowych lub ponadnarodowych
organów ochrony konkurencji. Brzmi to nieco paradoksalnie, ale w świetle reguł prawa
antymonopolowego „duży może mniej”.

P

odmiot mający na rynku pozycję dominującą jest poddany różnego rodzaju
ograniczeniom, które nie mają zastosowania do podmiotów mających słabszą pozycję. Przeciwdziałaniem nadużywania pozycji dominującej zajmują
się w Europie zarówno krajowe urzędy antymonopolowe, jak i Komisja Europejska. W Stanach Zjednoczonych dominanci mają z reguły znacznie większą swobodę kształtowania własnej polityki rynkowej.
Symbolem producenta, który nie wahał się w przeszłości wykorzystywać swojej pozycji dominującej jest oczywiście Microsoft, który znalazł się z
tego powodu na celowniku Komisji Europejskiej. Szereg elementów polityki sprzedażowej Microsoft zostało zakwestionowanych przez Komisję w różnych postępowaniach, co skutkowało wymuszeniem zmiany tej polityki i
olbrzymimi karami finansowymi. Zastrzeżenia dotyczyły dwóch kwestii:
• sprzedaży wiązanej - produkt, co do którego Microsoft posiadał pozycję
dominującą, był sprzedawany w pakiecie z innym produktem, co w praktyce eliminowało z rynku konkurencyjnych producentów takiego innego
produktu oraz
• nieujawniania informacji o charakterystyce własnego produktu zainteresowanym producentom oprogramowania.
W 2009 r. Komisja zgłosiła zastrzeżenia wobec sprzedaży wiązanej przeglądarki Internet Explorer razem z systemem Windows. Microsoftowi zarzucono wypychanie w ten sposób z rynku producentów konkurencyjnych
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przeglądarek oraz hamowanie innowacyjności. Microsoft zgodził się odpowiednio zmodyfikować zasady sprzedaży i zapewnić możliwość wyboru
przeglądarki, jednakże w praktyce nie zapewnił tego w latach 2011 – 2012,
co spowodowało nałożenie przez Komisję Europejską astronomicznej kary w
wysokości 561 mln EUR.
Jeszcze bardziej interesująca była decyzja Komisji Europejskiej z 2004 r.,
w której Komisja, oprócz zakwestionowania sprzedaży wiązanej odtwarzacza Windows Media Player z system Windows, nakazała Microsoft udostępniać informacje dotyczące kompatybilności z oferowanym przez Microsoft
systemem operacyjnym dla serwerów grupy roboczej wszystkim podmiotom zainteresowanym oferowaniem takich własnych systemów operacyjnych oraz zezwolić im na wykorzystywanie tych informacji. Nałożona przy
tej okazji na Microsoft kara wyniosła niemal 500 mln EUR, a odwołanie wniesione od tej decyzji przez Microsoft do ówczesnego Sądu Pierwszej Instancji,
zostało zasadniczo oddalone.
Przed rozważeniem potencjalnego wpływu tych rozstrzygnięć na sytuację firmy Apple należy przeanalizować, czy można jej przypisać pozycję
dominującą na jakimkolwiek tzw. rynku właściwym. Przez rynek właściwy rozumie się rynek obejmujący produkty lub usługi stanowiące wzajem-

ne substytuty (zamienniki), na podstawie ich cech, zastosowań oraz poziomu
cen. Oczywistym kandydatem na rynek właściwy, który może zostać uznany za zdominowany przez Apple jest rynek tabletów. Jak dotąd nie ma jednak powszechnej zgody co do tego, czy tablety stanowią odrębny rynek
właściwy oraz w jaki sposób zdefiniować grupę produktów nazywanych popularnie „tabletami”. Nie ma wątpliwości, że tablety nie należą do tego samego rynku właściwego co komputery osobiste – wskazują na to wyraźnie
preferencje konsumentów oraz stanowisko organów antymonpolowych.
Pomimo, ze rozwój tabletów odbywa sie w pewnym zakresie kosztem komputerów osobistych (co oznacza, że istnieje pewien zakres substytucyjności tych urządzeń), nie jest obecnie kwestionowane, że tablety i komputery
osobiste stanowią odrębne grupy produktów. Największe jednak problemy wyłaniają sie przy próbie wskazania, czym właściwie tablet różni sie od
smartfona - rozmiarem, zastosowaniami, ceną, sposobem dystrybucji? Choć
granica pomiędzy tabletami a zaawansowanymi smartfonami jest co naj-
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mniej nieostra, istnieje kilka czynników, które umożliwiają traktowanie ich jako dwóch odrębnych
grup produktów. Chodzi o sposób postrzegania przez odbiorców, zakres podstawowych funkcjonalności oraz sposób dystrybucji. W swojej decyzji z 2012 roku dotyczącej rozpatrywanego połączenia
Google oraz Motorola Mobility, Komisja Europejska wskazała, że respondenci, do których kierowała
ona ankietę dotyczącą rynków właściwych stwierdzili w większości, ze tablety i smartfony należą do
odrębnych rynków produktowych. W konsekwencji, pomimo, że Komisja nie rozstrzygnęła ostatecznie tej kwestii w swojej decyzji, można przypuszczać, ze ugruntuje się pogląd, że tablety stanowią odrębny rynek produktowy.
Przy takim założeniu, nawet jeżeli przyjmiemy, że geograficzny zakres rynku tabletów jest ogólnoświatowy (a na taki zasięg geograficzny rownież wskazuje Komisja Europejska), to Apple zdominował
rynek tabletów w sposób niekwestionowany. Pomimo rosnącej konkurencji ze strony innych producentów, udział rynkowy Apple w światowym rynku tabletów wynosi okolo 50% w pierwszym kwartale tego roku, a w roku ubiegłym udział ten wyniósł ponad 60%. Przy dość rozdrobnionym udziale
rynkowym pozostałych producentow, Apple jest solidnym kandydatem na posiadacza pozycji domi-

{

nującej na rynku tabletów.
Nieco inna jest sytuacja na rynku systemów operacyjnych, które zostały inaczej zdefiniowane

przez Komisję Europejską w decyzji, o której mowa powyżej. Komisja stwierdzila mianowicie, ze rynek
obejmujący systemy operacyjne jest wspólny dla systemów stosowanych w tabletach oraz smartfonach, co powoduje, że udział rynkowy iOS w Europie wynosi znacząco mniej (pomiędzy 20 a 30 % w 2012 roku) niż np. udział systemu
Android (pomiędzy 40 a 50% w analogicznym okresie). W konsekwencji, obecnie Apple nie powinien być uznany za dominanta na tak zdefiniowanym rynku systemów operacyjnych dla smartfonów i tabletów. Sytuacja ta może się
jednak zmienić, jeżeli ewolucja systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych spowoduje zwiększające się zróżnicowanie systemów dla różnego rodzaju urządzeń.
Jaka jednak lekcja płynie dla Apple z doświadczeń Microsoftu z polityką ochrony konkurencji, stosowaną przez Komisję Europejską oraz z wydanych
przez nią decyzji? Wydaje się, że można wyobrazić sobie zakwestionowanie
przez Komisję dwóch filarów polityki sprzedażowej Apple, a mianowicie zintegrowane iPada z systemem iOS oraz kontrolę Apple nad aplikacjami, które
mogą być instalowane na iPadach i współpracować z systemem iOS.
Pierwszy filar stanowi dość oczywisty przykład sprzedaży wiązanej. Zasadniczo nie możemy w normalnej dystrybucji nabyć urządzenia (iPada) bez to-
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warzyszącego mu systemu operacyjnego iOS. Wskutek tego nie istnieje i nie ma szans powstać lub
rozwinąć sie rynek oprogramowania systemowego dla tabletów produkowanych przez Apple. Pomimo, iż system operacyjny stanowi „serce” samego urządzenia, oczywistym jest, że urządzenie
i oprogramowanie operacyjne stanowią dwa odrębne, choć komplementarne produkty. Skutkiem
nierozerwalnej integracji systemu iOS oraz iPada jest to, że Apple może automatycznie przenosić swoją pozycję rynkową w segmencie tabletów na rynek oprogramowania systemowego dla urządzeń
mobilnych. Nie jest to więc rezultat szczególnych walorów systemu iOS lecz pozycji posiadanej przez
Apple na rynku tabletów. Nietrudno zauważyć, że jest to sytuacja analogiczna do tych zachowań Microsoftu, które zostały w przeszłości zakwestionowane tzn. sprzedawania produktów, co do których
Microsoft musiał konkurować (przeglądarka internetowa, odtwarzacz tresci medialnych) łącznie z produktem, co do którego Microsoft posiadał pozycję dominującą (system operacyjny dla komputerów
osobistych). Można przypuszczać, że analogiczne w istocie zachowania Apple mogą spowodować
podobną reakcję Komisji Europejskiej.
Opisany wyżej problem może być uznany nawet za bardziej szkodliwy dla konkurencji w wyniku istnienia drugiego filaru polityki Apple - a mianowicie „zamkniętego charakteru” systemu iOS oraz
kontroli jego producenta nad tym, jakie aplikacje mogą współpracować z tym systemem. Wprawdzie
- jak wskazano powyżej - Apple nie można przypisać pozycji dominującej na rynku systemów operacyjnych dla tabletów i smartofonów (wskutek łącznego traktowania tych dwóch rodzajów systemów
operacyjnych), ale dominująca pozycja Aple na rynku tabletów powoduje, że producenci oprogramowania są niejako zmuszeni do rozwijania oprogramowania współpracującego z iOS, a nie innymi systemami, co sztucznie winduje pozycję rynkową iOS. Wynika to z tzw. efektów sieciowych tzn.
wzrastającej atrakcyjności systemu wraz ze wzrostem liczby współpracujacych z takim systemem aplikacji. Dodatkowo, Apple, sprawując kontrolę nad dopuszczeniem tych aplikacji do współpracy z systemem iOS potencjalnie jest w stanie w sposób sztuczny wpłynąć na konkurencję pomiędzy tymi

+

aplikacjami tzn. ich sukces rynkowy nie jest zależny od atrakcyjności dla odbiorców, ale w znacznej
mierze od decyzji Apple.
Można zaryzykować stwierdzenie, że w razie definitywnego przesądzenia, że tablety stanowią odrębny rynek właściwy dla celów analizy antymonpolowej, kwestią
czasu będzie podjęcie przez Komisję Europejską (oraz być może krajowe urzędy antymonpolowe krajów europejskich) kroków mających na celu modyfikację ww. elementów polityki Apple. Jak stwierdziła sama Komisja, na podmiocie, który posiada
pozycję dominującą na danym rynku spoczywa szczególna odpowiedzialność za zachowanie mechanizmów konkurencji na tym rynku. W konsekwencji, co uchodziło firmie, która de facto dzięki swojej innowacyjności tworzyła rynek tabletów, nie
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uchodzi firmie, która posiada dominującą pozycję na już istniejącym rynku. Rynek ten powinien bowiem posiadać podstawowe mechanizmy konkurencji. Można ze znacznym prawdopodobieństwem
założyć, że w nadchodzących latach, Apple będzie zmuszony do sprzedawania iPadów również w
wersji bez iOS, jak również można przewidywać pojawienie sie wersji iOS otwartej dla wszelkich aplikacji - taki mechanizm zmusi Apple do ciągłej pracy na doskonaleniem iOS dla Ipadów, aby sprostać
potencjalnej konkurencji, a my będziemy mogli wybrać, czy używać iPada z iOS, czy też z jakimś alternatywnym, konkurencyjnym systemem operacyjnym.
Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii
Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie
www.djplegal.pl
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Ucieczka z Szuflandii

Konwersja tekstu

Kinga Ochendowska

Mając sformatowany tekst, możemy przystąpić do jego konwersji. Nie możemy jednak
zapomnieć o przygotowaniu atrakcyjnej okładki, bo czytelnicy kupują oczami.

Z

anim przystąpimy do konwersji naszego tekstu z użyciem Calibre,
dwa słowa o okładce. Rzecz w sumie oczywista, ale jak wiadomo,
najciemniej jest pod latarnią.
Na chwilę musicie stać się nie autorem, a zwykłym czytelnikiem,
przemierzającym księgarnie w poszukiwaniu ciekawej książki. Wejdźcie na dowolną stronę, oferującą zakup eBooków i ogarnijcie ją wzrokiem. Widzicie już? Jeśli tak, to znaczy, że zdobyliście kolejną ważną
umiejętność. Tak. Okładki eBooków prezentowane są w formie miniaturek. Rzecz niby oczywista, ale kiedy myślimy o książce, myślimy o czymś, co stoi na półce, czego możemy dotknąć. W przypadku
publikacji elektronicznej, przy odwiedzeniu strony księgarni zostaje-
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my potraktowani siatką miniaturek, spośród których trudno wyłowić coś wzrokiem. Właśnie o to musicie się postarać, żeby Wasza publikacja była zarówno rozpoznawalna, jak i zauważalna. Przygotowując
projekt weźcie pod uwagę, że sposób prezentacji jest w tym przypadku kluczowy. Więc gdy będziecie mieli projekt, zmniejszcie go do wielkości około 1,5 na 2,5 centymetra i postarajcie się zobaczyć to,
co widzi przypadkowy czytelnik. Zadajcie sobie pytanie, czy okładka jest czytelna, czy oddaje klimat
utworu, czy będzie zauważalna wśród setki innych. Na czym jak na czym, ale na okładce oszczędzać
nie wolno i warto, żeby była naprawdę dobrej jakości. Nic tak nie odstrasza przed wydaniem pieniędzy, jak pikseloza przyprawiająca o ból oczu. Serio, serio.

Mój przyjaciel Calibre
Programów umożliwiających konwersję do rożnych formatów mobilnych jest sporo. Ot, chociażby przy użyciu Pages, możemy spokojnie zapisać plik do formatu ePub a Scrivener skonwertuje pliki dla dowolnej księgarni – zarówno iBookStore, jak i Amazona. Jednak to rozwiązania
fragmentaryczne i często zbyt skomplikowane dla początkującego autora. Do tego płatne, dlatego do naszej konwersji użyjemy Calibre, programu darmowego i dostępnego jako Open Source.
Pozwala on na konwersję do wszystkich możliwych formatów, zapewniając jednocześnie sporą
kontrolę nad tym, jaki będzie efekt końcowy publikacji. Jak nabierzecie wprawy i oswoicie się z
konwertowaniem plików, będziecie mogli poszukać sobie narzędzia, które spełni wszystkie Wasze potrzeby.

Konwertujemy
W zeszłym odcinku przygotowaliście plik
htm, który będzie podstawą Waszej elektronicznej publikacji. Teraz metodą „przeciągnij i
upuść” otwórzcie plik w programie Calibre. Poczekajcie chwilę i oczom Waszym powinien ukazać się podobny obrazek:

Kliknijcie na Waszej książce, aby ją zaznaczyć i z górnego menu wybierzcie: Konwertuj książki/Konwersja pojedyncza. Zobaczycie panel edycji informacji Metadane o książce. Po lewej stronie
znajdują się różne aspekty publikacji, po prawej miejsce na uzupełnienie danych, podanie nazwiska autora, serii oraz wydawnictwa. Nie zapomnijcie o ich wypełnieniu, od tego zależy bowiem to,
w jaki sposób książka będzie się identyfikowała na czytnikach. W tym miejscu możecie również do-
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dać okładkę – jak widzicie użyłam okładki „31.10 Halloween po polsku”, którą przygotowała dla nas
świetna graficzka – Agnieszka Kościsz. Spełnia ona wszelkie założenia, o których mówiłam wcześniej –
zwraca uwagę i jest czytelna nawet w dużym pomniejszeniu.
W lewym górnym rogu znajduje się format wyjściowy – ZIP, w ten sposób Calibre
rozpoznaje dodaną książkę. W prawym – format końcowy, czyli ePub. Format wyjściowy
możecie wybrać dowolny, z rozwijanej listy.
Następną zakładką, która nas interesuje, są
Ustawienia strony. Tutaj możecie wybrać (o ile
przygotowujecie książkę dla konkretnego czytnika lub księgarni), jak ma być sformatowana i
jakie marginesy powinny być zachowane. Jeśli
chcecie wygenerować ogólny plik, nie musicie
w niej niczego zmieniać.
Jedną z najważniejszych zakładek jest
Wykrywanie struktury. To ona odpowiedzialna jest za to, jak będzie wyglądała książka na czytniku i czy tekst będzie przewijał się
w sposób ciągły, czy zaznaczone będą końce rozdziałów. Ja preferuję opcję drugą, dlatego, o ile to możliwe, włączam rozpoznawanie
znaków podziału strony.
Ładnie złożona książka powinna zawierać
Spis treści. Calibre pozwala na automatyczne
jego dodanie, a posiłkuje się przy tym nagłówkami, których używaliśmy w poprzednim odcinku. Teraz wystarczy określić stopniowanie
rozdziałów i części przy pomocy znacznika:
//h:hx.
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Po zakończeniu konfiguracji ustawień wystarczy kliknąć OK i rozpocznie się proces
konwersji książki, na który będziemy musieli chwilkę poczekać, w zależności od tego, jak
duża jest nasza publikacja. Po jej zakończeniu możemy podejrzeć książkę albo wysłać ją
bezpośrednio na podłączone urządzenie, np. Kindle.
Prawda, że proste?
W następnym odcinku zajmiemy się tym, co możemy zrobić z naszą gotową
książką. Powodzenia w konwersji!
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Wymiary
wiedzy
w nowych technologiach
Łukasz Mirocha

Każdego dnia powstaje 2,5 trylionów bajtów danych – 90% istniejących obecnie
informacji zostało wygenerowanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Rzeczywistość,
poszerzona o uniwersum cyfrowe, tworzy nowe wymiary wiedzy.

N

owoczesne technologie wywierają głęboki wpływ na biznes, przemysł, kulturę i pozostałe obszary naszej aktywności. To banał. Powinniśmy raczej pytać o konsekwencje cyfrowego wytwarzania
i przetwarzania informacji, a więc w rezultacie także wiedzy. W
kwietniu w Warszawie odbyła się konferencja „Wymiary wiedzy w
nowych technologiach”. Słowem-kluczem dla wydarzenia miała
być wiedza oraz to, w jaki sposób jest ona uwikłana w ramy narzucone przez nowoczesne technologie. Pomimo tego, że w konferencji udział wzięli przedstawiciele różnych dyscyplin nauki (prawnicy,
medioznawcy, kulturoznawcy, filozofowie i inni), ich wystąpienia łączyła wspólna teza – technologią, która w ciągu ostatnich dwóch
dekad wywarła największy wpływ na nasze życie jest internet. W
większości wystąpień, w różnych kontekstach, wielokrotnie pojawiały się takie wyrazy jak Google, Facebook czy już nieco archaiczny internauta. Więcej o konferencji możecie przeczytać na moim
blogu: czlowiekitechnologie.com.
Podział na on-line i off-line przestaje cokolwiek znaczyć. Od-

dzielenie od siebie tych dwóch światów nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Lev Manovich posługuje się pojęciem
poszerzonej przestrzeni, w której świat realnie istniejący jest uzupełniany i dopowiadany przez uniwersum cyfrowe. Centralną osią
tego uniwersum staje się internet, który pozwala na przepływ informacji między jego obszarami. Codzienna aktywność w serwisach
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społecznościowych, korzystanie z chmury są jedynie przykładami praktyk, które wzmacniają naszą integrację z siecią. Z kolei dostęp do mobilnego internetu, urządzenia przenośne, pozwalają
na ciągłe po(d)łączenie.
Funkcjonujemy w rzeczywistości tworzonej przez urządzenia, rozwiązania, usługi, których punktem stycznym jest internet. Coraz częściej mówi się o internet of things – sieci, która przekracza ludzki wymiar protokołu www – stale rośnie liczba urządzeń skomunikowanych
z pominięciem człowieka i autonomicznie wykonujących rozmaite zadania. Sami użytkownicy,
funkcjonując w hybrydowej przestrzeni, także generują ogromną ilość informacji. Stąd zawrotną karierę robi ostatnio pojęcie big data, opisujące proces analizy dużych, różnorodnych, szybko
zmieniających się zbiorów danych.
Interfejsy usług sieciowych i aplikacji ewoluują w stronę aktualizowanych w czasie rzeczywistym, opartych na komunikacji wizualnej, strumieni informacyjnych. Rosnąca rola treści wizualnych (zdjęć, infografik, wizualizacji) jest jednym z kluczy pozwalających na wyłowienie i szybkie
przyswojenie informacji w zalewie danych. Tekst utracił monopol jedynego medium transmisji
wiedzy, rozszerzając tym samym znaczenie tego, co możemy zaliczyć w jej poczet.

CAŁA • DURASIEWICZ • PIOTROWSKI • ŁADA • SKRZYPCZAK • MŁYNARSKI • OCHENDOWSKA • PIETRUSIEWICZ
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Stagnacja
w interfejsach mobilnych
Paweł Hać

O tym, jak wielką rolę w pracy odgrywają mobilne systemy operacyjne, może
przekonać się każdy właściciel smartfona lub tabletu. Wydawać by się mogło, że rynek
tego oprogramowania rozwija się niezwykle dynamicznie. Z mojego punktu widzenia,
wygląda to jednak odrobinę inaczej – systemy operacyjne na urządzenia przenośne
zatrzymują się chwilę po tym, jak zostały wydane, a iOS
nie jest tu niestety wyjątkiem.

N

a początku był Symbian
Pierwszym z poważnych i cenionych systemów mobilnych był
Symbian. Prawdę mówiąc, nadal jest on obecny na rynku, jednak
pojawia się tylko w nielicznych telefonach z niższej półki. Co jest
tego powodem, skoro przez wiele lat nie miał praktycznie żadnej konkurencji? W 2002 roku Nokia zaprezentowała model 7650
– swoje pierwsze urządzenie konsumenckie, działające na Symbianie S60. Jak na tamte lata telefon był czymś przełomowym,
oferował bowiem połączenie z internetem za pośrednictwem
GPRS, posiadał rozbudowaną przeglądarkę internetową i klienta poczty, ponadto użytkownik mógł dopasować go do swoich
upodobań poprzez instalowanie dodatkowych aplikacji. To był
przełom – dotąd telefon mógł służyć co najwyżej jako narzędzie
do dzwonienia, wysyłania wiadomości SMS oraz pracy z preinstalowanymi aplikacjami (które najczęściej nie wybiegały poza minutnik, budzik, kalendarz i kilka gier). Z czasem zaczęły pojawiać
się kolejne wersje systemu, które rozszerzały możliwości smartfonów, jednak z uwagi na nieskładny interfejs i brak optymalizacji
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Symbian stał się ociężały i zbyt skomplikowany, by można było traktować go jako realne ułatwienie pracy. O ile jego funkcjonalność stale się zwiększała, to już komfort obsługi malał z każdą
kolejną wersją. Twórcy całkowicie zaniedbali ten aspekt. System przestał nadążać za wymaganiami rynku, pomimo tego, że instalowany
był na ogromnej liczbie urządzeń różnych producentów, został zepchnięty na margines i nie ma już szans na powrót do czołówki.

Dotykowe Okienka
Obok Symbiana egzystował Windows Mobile. Microsoft poszedł
jednak inną drogą, celując przede wszystkim w rynek palmtopów,

Obecny wygląd iOS
oraz sposób, w który
się go obsługuje, jest
po prostu przestarzały.

czyli urządzeń z kilkucalowym ekranem dotykowym i interfejsem
przystosowanym do obsługi rysikiem. Pomysł był naprawdę dobry,
ponieważ na rynku brakowało lekkiego i poręcznego sprzętu, który znalazłby zastosowanie choćby w pracy biurowej. Do tego dochodziła kwestia sterowania dotykiem – wtedy była to nowość,
która znacznie podnosiła atrakcyjność sprzętu. Bardzo szybko okazało się, że ten typ urządzeń to
jednak nisza, a użytkownicy niechętnie wybierają miniaturowe komputery. Jedną z oczywistych
barier była cena, jednak nie tylko ona doprowadziła do końca ery palmtopów. Głównym powodem
tego obrotu spraw stała się filozofia, która stała za całym systemem. Twórcy zakładali, że przeniesienie interfejsu znanego z komputerów będzie dobrym pomysłem – w końcu użytkownik go zna,
więc błyskawicznie opanuje obsługę mniejszego urządzenia. Tak jednak nie było – rozwiązania,
które sprawdzały się podczas korzystania z klawiatury i myszki, nie zdawały egzaminu na
dotykowym ekranie. Odświeżenie interfejsu w wersji 6.5 na niewiele się zdało, Windows Mobile
wciąż był zbyt skomplikowany, by przyciągać nowych klientów. Z tego też powodu Microsoft zrezygnował z rozwoju tej gałęzi oprogramowania na rzecz dużo przyjaźniejszego Windows Phone,
skierowanego do mniej wymagającej grupy klientów. Interfejs składający się z dynamicznie zmieniających się kafelków i wszechobecna integracja z serwisami społecznościowymi sprawiła, że w
2010 roku robił naprawdę dobre wrażenie. Dotąd

Rozwiązania, które sprawdzały się
podczas korzystania z klawiatury i
myszki, nie zdawały egzaminu na
dotykowym ekranie.

stanowi zresztą świetną alternatywę dla telefonów
bez rozbudowanego systemu operacyjnego, jednak od premiery pierwszej wersji Windows Phone
niewiele się zmieniło. W kolejnych aktualizacjach
Microsoft dodawał funkcje, które przyjęte są od
dawna za standard, natomiast użyteczność oprogramowania nie uległa znaczącej poprawie.
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Współcześnie…
Obecnie liczą się tak naprawdę dwaj gracze – Apple oraz Google. Obie firmy tworzą rozbudowane i nowoczesne systemy, które w wielu względach są do siebie zbliżone. Android rozwija
się dużo dynamiczniej, chociaż trudno ustalić kierunek, w którym podążają jego twórcy. Od roku
2008, gdy do sprzedaży wszedł HTC G1, czyli pierwszy smartfon z systemem Google, zmieniło się
naprawdę wiele. Android stał się szybki (przynajmniej na urządzeniach z najwyższej półki), funkcjonalny, wygląda i działa coraz lepiej, a jednocześnie oferuje użytkownikowi ogrom możliwości.
Wraz z przyrostem kolejnych opcji zmienia się również interfejs. Nie każda z nowości jest przyjmowana równie ciepło,
jednak widać, że Google dba o to, by system pozostał przyjazny i możliwie łatwy do opanowania przez początkującego
użytkownika. Z iOS jest odrobinę inaczej – od samego początku Apple dążyło do stworzenia jak najprostszego interfejsu. W 2007 roku smartfony były skomplikowane, nic więc
dziwnego, że pomimo stosunkowo niewielkiej liczby funkcji,
to właśnie iPhone dokonał przełomu na rynku. Pozwalał pracować szybko i wygodnie, był intuicyjny, a wykonanie każdej
czynności było maksymalnie uproszczone. Po niemal sześciu

Autorzy oprogramowania
wpadają na niesamowite
pomysły i niejednokrotnie
wykorzystują potencjał
ekranu dotykowego
lepiej, niż robią to
inżynierowie Apple.

latach iOS zyskał wiele na funkcjonalności, wciąż stanowi doskonałą platformę do pracy i rozrywki. Ostatnie iteracje tego systemu dotyczyły przede wszystkim zmian pod maską, a kwestia interfejsu została zepchnięta na dalszy plan. Nie okazało się to
jednak najlepszym zagraniem i obecny wygląd iOS oraz sposób, w który się go obsługuje,
jest po prostu przestarzały.

… ale mało nowocześnie
Problem z interfejsem mobilnego systemu Apple widać na przykładzie aplikacji, które pojawiają się w App Store. Autorzy oprogramowania wpadają na niesamowite pomysły i niejednokrotnie wykorzystują potencjał ekranu dotykowego lepiej, niż robią to inżynierowie
Apple. Za przykład może posłużyć choćby Mailbox, czyli klient pocztowy z obsługą gestów. Jedno przesunięcie palcem po wyświetlaczu wystarcza, by wykonać cztery różne akcje. Usunięcie
maila w standardowym kliencie w iOS wymaga dwóch ruchów (przesunięcie i przyciśnięcie przycisku). Bardziej skomplikowane czynności, jak oznaczenie wiadomości czy przeniesienie jej do
innego katalogu, to również dwa lub więcej dotknięć. Kolejnym przykładem przestarzałego interfejsu jest Safari. Aby przejść pomiędzy kartami, system zmusza do dotknięcia przycisku, a na-
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stępnie przewinięcia do odpowiedniej strony i wybrania jej. I to tylko jeśli tryb pełnoekranowy
jest wyłączony. O wiele lepiej rozwiązano to w Chrome, gdzie przejście między otwartymi stronami odbywa się po przesunięciu palca od krawędzi ekranu (podgląd wszystkich otwartych kart
też jest oczywiście dostępny). Ponadto w przeglądarce Google zastosowano jedno pole do wpisywania adresu strony i wyszukiwania, podczas gdy w Safari nadal służą do tego dwa odrębne
miejsca. Następnym problemem są Notatki i Przypomnienia. Zarządzanie nimi jest mało wygodne – ponownie brakuje wykorzystania gestów, pozwalających na szybkie usuwanie bądź przenoszenie wpisów.
Równie problematyczne są Powiadomienia. Od pojawienia się ich w iOS 5 Apple nie ulepszyło ich w żaden sposób. Przy dużej liczbie komunikatów można się w nich zgubić, a konieczność kasowania ich za pomocą mikroskopijnego przycisku dodatkowo utrudnia pracę. Brakuje
mi możliwości zdecydowania z poziomu Centrum powiadomień, jaką akcję chcę podjąć w związku z wyświetloną tam informacją. Odpisać na maila lub bez czytania go zarchiwizować, odznaczyć przypomnienie jako wykonane, zignorować informację na temat opóźnienia w „Jak dojadę”
lub wybrać kalkulację nowej trasy. Zamiast tego muszę przechodzić do aplikacji, by wykonać te
czynności. To stoi w sprzeczności z ideą wygodnego i prostego interfejsu. Coraz mniej komfortowe jest też pisanie. Edytory tekstu pokroju iA Writera i Byword pokazują, że wiele w tej kwestii
można poprawić. Dodatkowy rząd znaków na klawiaturze może nie zawsze się przydaje, ale już
możliwość precyzyjnego sterowania karetą za pomocą przycisków jest nieocenioną pomocą. Zaznaczanie tekstu w iOS jest bowiem mało precyzyjne (aczkolwiek nie spotkałem się jeszcze z wygodniejszym rozwiązaniem w jakimkolwiek innym systemie mobilnym).

Co dalej z tym iOS?
Interfejs iOS jest bez wątpienia jednym z najlepszych, z jakimi można się obecnie spotkać. W
2007 roku wyprzedzał on znacznie inne dostępne na rynku rozwiązania i próżno było szukać mu
konkurenta. Po sześciu latach sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. System Apple zestarzał
się – nadal działa płynnie i oferuje olbrzymią funkcjonalność, jednak pod względem komfortu
obsługi zatrzymał się na poziomie pierwszych wersji iOS. Konkurenci zdążyli nadrobić zaległości,
a ci bystrzejsi wprowadzają rozwiązania, które sprawdzają się lepiej niż te od Apple. Idea tworzenia jak najprostszego systemu jest wciąż aktualna, jednak w parze z nią powinna iść również wizja wygodnego a jednocześnie nowoczesnego interfejsu. To właśnie on odpowiada za komfort
obsługi a zarazem zadowolenie użytkowników. Czyli czynnik, na którym zarówno klientowi, jak i
Apple, zależy.
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Smak zapachu trawy
Kinga Ochendowska

Wyobraźcie sobie piękną łąkę, rozgrzaną promieniami letniego słońca. Czujecie zapach
świeżo skoszonej trawy? Tak właśnie smakuje yerba, tradycyjny napój Indian Guarani.

P

o raz pierwszy z yerbą spotkałam się wiele lat temu. Nie ukrywajmy – nie było
to spotkanie zakończone miłosnym uniesieniem. Yerba to napój specyficzny i
o ile, w polskich warunkach, może przemawiać do dorosłego odbiorcy, o tyle
nie przekona raczej nastolatka. Nikt ze znajomych tego nie pije, nie smakuje jak coca-cola, nie jest nawet trendy – co mogłoby usprawiedliwić powyższe
niedogodności. Jednak jak to bywa, często weryfikujemy nasze poglądy. Po
wielu latach uzależnienia od kawy postanowiłam ponownie dać yerbie szansę. I zaiskrzyło, natychmiast. Teraz nie rozstaję się już z matero i termosem.
Przy okazji muszę Wam powiedzieć, że gadżeciarstwo niejedno ma imię, bo
yerby nie da się pić tak po prostu, z kubka. Ale po kolei.
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Trochę historii
Yerba to nic innego jak wysuszone liście ostrokrzewu paragwajskiego, tradycyjnie używane przez
Indian Guarani do przyrządzania orzeźwiającego napoju. Jako zastępnik herbaty występuje w wielu krajach, między innymi w Urugwaju, Paragwaju i Brazylii. Picie yerby jest zjawiskiem towarzyskim
– wśród Indian wiązało się ono z ceremonią, w czasie której jedna osoba pełni rolę gospodarza, zalewając yerbę wodą i podając naczynie po kolei uczestnikom. Tradycyjne naczynia do parzenia yerby
wykonane są z bambusa, wydrążonej tykwy (często zdobionej) lub drewna (najbardziej pożądane to
palo santo – święte drzewo). W Brazylii preferowane są naczynia ceramiczne, umieszczane na drucianych podstawkach. Nazewnictwo bywa różne – matero oznacza tyle co naczynie do picia yerby. Calabaza to wydrążona tykwa owocu podobnego do dyni czy kabaczka, zaś gourd oznacza naczynia
wykonane różnymi technikami – od szklanych, po bambusowe. Do picia yerby używa się słomki, zwanej bombillą. Najczęściej spotykamy bombille metalowe, w kształcie łyżeczki, której dolna część zakończona jest sitkiem, powstrzymującym susz przed przedostaniem się do słomki. Bywają też inne, na
przykład wykonane z bambusa – między innymi taką właśnie bombillę posiadam. Jest to po prostu
cienki, wyprofilowany pęd młodziutkiego bambusa z dziurkami na końcu.
Matero i bombilla to kluczowe pojęcia w yerbologii. Za chwilę przekonacie się sami.

Przygotowanie
Wiele przepisów na przygotowanie yerby znajdziecie w internecie. Na pierwszy rzut oka mogą
wydawać się skomplikowane, podczas gdy w zasadzie przygotowanie naparu zajmuje mniej czasu niż
zaparzenie filiżanki kawy.
Naczynie napełniamy w ¾ suszem. Widziałam opinie użytkowników, którzy używają mniejszej ilości, ale nie wyobrażam sobie, w jaki sposób przygotowują napój. Zakrywamy otwór matero dłonią i
przewracamy naczynie do góry nogami. Następnie, cały czas zakrywając otwór, odwracamy naczynie
do pozycji poziomej. W ten sposób otrzymujemy równą powierzchnię suszu i pustą przestrzeń pomiędzy yerbą a ścianką. W tę pustą przestrzeń wkładamy bombillę i wlewamy wodę o temperaturze nie
wyższej niż 70 stopni Celsjusza. Naczynie odstawiamy na minutę-dwie, aż susz wciągnie pierwszą porcję wody. Od momentu włożenia bombilli i zalania wodą słomką już nie ruszamy. Jeśli zainteresujecie
się tematem, znajdziecie zapewne podkreślane informacje, żeby pod żadnym pozorem nie mieszać
„herbaty” bombillą. Są one o tyle prawdziwe, co niepraktyczne i w zasadzie nie mają racji bytu. Po zalaniu suszu wodą ten pęcznieje i unieruchamia bombillę w początkowej pozycji. Wokół niej tworzy się
nasyp, przez który przesącza się woda, którą następnie wypijamy przez słomkę. O żadnym mieszaniu
nie ma więc mowy. Bombillą ruszać nie należy, ponieważ drobinki mogą przedostać się przez otwory
sitka i będziemy pluć. Ot cała tajemnica. Za każdym razem do matero wlewamy tylko tyle wody, ile je-
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steśmy w stanie wypić. Jeśli pociągamy jeden łyk, w naczyniu ląduje dokładnie tyle wody. Nie zalewamy Yerby na później, bo gorzknieje i przy okazji pojawiają się w niej niezdrowe składniki. To kluczowe,
by słuchać mądrzejszych. Jak robią Indianie, tako i my.

Jak wybrać matero i bombillę?
To najbardziej gadżeciarska część zabawy. Jeśli jesteśmy leniwi i martwimy się higieną naczyń, wybieramy matero brazylijskie, szklane lub porcelanowe. Jeśli zależy nam na wartości dodanej – drewno palo
santo posiada dodatkowe właściwości antybakteryjne i lecznicze. Najbardziej popularne są calabazy, czyli
wydrążone tykwy. Te niestety trzeba przygotować przed użyciem, wyskrobać i zaimpregnować. Przy okazji, w czasie tego procesu dość łatwo je zniszczyć. A i potem kwestia utrzymania higieny jest kontrowersyjna. Pośrednim rozwiązaniem są naczynia bambusowe, których impregnować nie trzeba i dość ładnie
się domywają. Wybierać można wśród wielu wzorów i kolorów, każdy znajdzie coś dla siebie.
Jeśli chodzi o słomki, wybieramy pomiędzy metalem a bambusem. Słomki metalowe są bardziej
higieniczne, ale parzą w usta. Słomki bambusowe czyścimy specjalną szczoteczką, ale są przyjemniejsze w użytkowaniu. Tu nie ma wielkiej filozofii – gust to jedyna wykładnia.

Yerba yerbie nie równa
Same naczynia to nie wszystko, bowiem na rynku znajdziemy mnóstwo gatunków i trudno się zdecydować zwłaszcza, że yerba ma smak specyficzny i jeśli źle zaczniemy, możemy się bardzo zniechęcić.
Nie jest prawdą, że yerba smakuje jak „napar z petów” albo „kocie szczyny”. Wątpię, czy którykolwiek z autorów powyższych opinii próbował kiedykolwiek pierwszego lub drugiego (nie mogłam
się powstrzymać!). Prawdą jest, że ma gorzki
smak – podobnie jak większość znanych Wam
gatunków herbaty. Dlatego też, by zaspokoić
wszelkie gusta, stworzono wiele gatunków i mieszanek, które pozwalają bezboleśnie cieszyć się
tym napojem.
Pierwszy etap selekcji to decyzja, czy chcemy,
by smak był intensywny i bardzo gorzki, czy też
wolimy yerbę łagodną. Yerba z szypułkami (con
palos) jest zdecydowanie lżejsza w smaku. Yerba
bez szypułek (sin palos) polecana jest raczej zaawansowanym użytkownikom. Następna kwestia
dotyczy dymu, czyli wędzenia. Tu od razu pole-
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cam naturalnie suszone gatunki – wędzenie yerby powoduje, że zawiera ona znacznie więcej węglowodorów aromatycznych niż zwykła herbata, więc jest mniej zdrowa dla naszego organizmu.
Początkującym polecam gatunki łagodne i aromatyzowane – miętowe, pomarańczowe i cytrynowe. Na przykład CBSe – Hierbas Serranas o smaku bardzo miętowym czy też tej samej firmy, o
smaku… kawy. Moja ulubiona to CBSe Energy – dodatkowo wzbogacona naturalną guaraną, o smaku owocowo-miętowym. Wspaniale zastępuje poranną kawę i kolejną, i kolejną. Sprawdźcie również
ofertę Rosamonde, Amandy, Krausa i Che. Gwarantuję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Niektóre gatunki yerby nadają się do zalewania wodą gorącą, jak i zimną – ten rodzaj przygotowanego napoju nazywa się terere i świetnie nadaje się na gorące dni. Podawać go można z sokiem owocowym i kostkami lodu. Słodzić yerbę można ekstraktem ze stewii, tradycyjnie używanej do tego celu
przez Indian Guarani.

Co z tego mamy?
Poza walorami smakowymi (które dla niektórych są wątpliwe), yerba ma wyższość nad kawą na
kilku płaszczyznach. Przede wszystkim zawiera wiele witamin z grupy B, między innymi B1, oraz potas.
Oba te składniki poprawiają koncentrację i rozjaśniają umysł. Zawierając kofeinę pobudza, ale nie wypłukuje z organizmu magnezu. Pobudzenie, w odróżnieniu od tego oferowanego przez kawę jest stałe, nie chwilowe. Działa regulująco na przemianę materii, serce, nerki. Łagodzi depresję i stany lękowe.
Zwiększa wydajność mięśni. Uspokaja. Polecam przyjrzenie się pełnej liście korzyści. W skrócie – Red
Bull Wojtka może się schować.
Jedyne, o czym należy pamiętać, to że jak każdy napar herbaciany, a w szczególności herbaty zielone, zawiera węglowodory aromatyczne, które dla naszego zdrowia nie są obojętne. Dlatego należy
stosować się do przepisu zaparzania, nie zalewać wodą powyżej 70 stopni Celsjusza i nie przygotowywać na zapas. A jak już wpadniecie w yerbę, trudno będzie się oderwać. To w pewnym sensie styl życia. No i te gadżety! Trzymajcie portfele!
PS: Artykuł powstał na prośbę Wojtka. To on jest winien i do niego kierować należy zażalenia.
Chciał, to ma!
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Fenomen przestrzeni

publicznej
Sławomir Durasiewicz

N
rys. Marta Sławinska

ie tak całkiem dawno Bank of America ogłosił, że wprowadza opłatę miesięczną (w całkiem niedużej kwocie 5 dolarów) za korzystanie z
kart debetowych. Ogłosił to mało powiedziane. Takie ogłoszenie ma
moc sprawczą i przekłada się na kolejny haracz. Ten zaś – na kolejny
zysk banku. Chciwość wszak jest wszędzie.
Prezes banku, Brian T. Moynihan nawet nie podejrzewał, że takie

zachowanie zostanie odebrane przez klientów jako skrajna arogancja,
pycha i chęć wzbogacenia się za wszelką cenę. Ale najbardziej nie-

oczekiwane było to, że naprzeciw potężnego prezesa i jego bankowej machiny, stanęła nikomu nieznana niania – Molly Katchpole. Nota

bene, jedna z 20 milionów klientek banku.
I co robi ta drobna kobieta? Publikuje protest na stronie interneto-

wej Change.org. No i mleko się rozlało. Pod protestem podpisało się
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ponad 300 tys. osób. Ale amerykańskie media zupełnie zignorowały ten fakt. Dwadzieścia milionów
klientów i trzysta tysięcy protestujących to przecież tylko 1,5%. Kto by się nimi przejmował?

Co jednak znaczy internet i jego siła?
Internet jednak to nie medium, w którym pracują dziennikarze i w którym kolegium redakcyjne
ustala, co ma się ukazać. Internet to nie dziennikarze, którzy pod pozorem niezależności napychają
swoje kieszenie walutą i robią światowe kariery na komentarzach, które są w stanie obalać albo wynosić na cokoły polityków i celebrytów – jeśli tylko to im się opłaca. Okazuje się, że internet to przestrzeń
publiczna, to wirtualna ulica, z którą należy się liczyć. Przestrzeń publiczna, która w skrajnych warunkach oburzenia potrafi zrealizować kozackie „na pohybel”.
Skoro dziennikarze postanowili olać nikomu nieznaną kobietę – protestem zajęli się czytacze z internetu, a informacja ze strony Change.org szybko przedostała się do Facebooka. Bank of America,
który ma swoje fanpage na Facebooku i Twitterze, został zasypany dziesiątkami tysięcy skarg. To już
nie jest 1,5%, to jest poważna konfrontacja. Nikt nie liczy procentów – liczy się zorganizowany opór w
walce z hybris, jaki okazuje Bank of America.
Sprawa zrobiła się na tyle duża, że nawet prezydent Obama nie mógł pozostać obojętny na obywatelskie skargi. Tym bardziej, że nie tak dawno, aby ratować system bankowy, wpompował bankom
(do spółki z Bushem) ponad 700 mld dolarów, a dodatkowo udzielił gwarancji na kolejne miliardy za
pieniądze podatników.
Żeby było ciekawiej, do protestujących przyłączają się inni politycy, którzy też zapragnęli zająć
swoje stanowisko w tej sprawie. Amerykański senator z Illinois Dick Durbin, nie przebierając w słowach, nawoływał wprost do odejścia z chciwego banku. „Znajdźcie sobie inny bank, który zapewni
wam karty debetowe bez haraczu!”
Badania sondażowe Harris Interactive wykazały, że 9% klientów zapowiedziało przeniesienie pieniędzy do innych banków. Te dziewięć procent to prawie dwa miliony niezadowolonych. No i masz…
kilka dni później bank ogłosił, że „po wysłuchaniu głosów klientów rezygnuje z wprowadzenia opłat”.
Skandal był tak duży, że zarządowi Bank of America pozostało tylko ratować twarz.
W taki oto sposób nikomu nieznana dziewczyna osiągnęła więcej niż ruch Occupy Wall Street. Bez
nocowania w parkach, bez demonstracji przed giełdą, bez zwarcia z policją osiągnęła więcej niż społeczeństwo na ulicy. Czy petycja Katchpole rozpoczęła nowy rozdział w historii internetu? Chyba stanowczo należy to potwierdzić. Mały człowieczek potrafi powstrzymać olbrzymią korporację, mając za
sobą przestrzeń publiczną wypełnioną niezadowolonymi. Mały człowiek wszczął bunt, który rozlał się
na media społecznościowe. Fakt, to taki bardzo amerykański przypadek. Człowiek wygrał z machiną.
Ale taki przykład to ostrzeżenie.
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Czy to wystarczyło, aby u bogatych i wszechmocnych rekinów finansowych pojawił się Duch Bożego Narodzenia? Raczej nie. Banki mają swoje sposoby, które tylko mogą zrozumieć bankowcy. Jak
znam się na ekonomii, banki w zanadrzu mają bardziej wyrafinowane sposoby, żeby sięgnąć do kieszeni klientów po jeszcze więcej pieniędzy. Dlaczego więc nie sięgnęły? Być może chciwość i pycha
pozbawiła je instynktu samozachowawczego. Teraz muszą być ostrożne, bo kolejny niezadowolony
klient, wspomagany przez internet, to groźny przeciwnik, mogący wysadzić z siodła cały zarząd banku, a może i spowodować jego upadek.
Pamiętacie zapewne sprawę ACTA, szeroko opisywaną nie tylko przez nasz iMagazine, ale
przez wszelkie portale internetowe? Pamiętacie, jak skrzyknęli się internauci w proteście przed jawnym zawłaszczeniem wolności? Pamiętacie, że nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie rządy
wycofywały się chyłkiem z niecnego projektu pod wpływem niezadowolenia wylewającego się z cybernetycznej sieci?
Jest tajemnicą poliszynela, że ograniczając wolność w internecie, nie wygra się wojny z azjatycką
zorganizowaną przestępczością zajmującą się podróbkami. Że z podróbkami zapewne należy walczyć
w portach, nielegalnych fabrykach i na bazarach. A więc nie tędy droga.
Jest tajemnicą poliszynela, że cena wartości intelektualnej jest zbyt wysoka i aby wartość intelektualna traktowana była jako zdobycz cywilizacyjna, musi niestety ograniczyć swoją cenę. Zawłaszczanie internetu w niczym nie pomoże, a chyba nawet wręcz przeciwnie. Lekcja, jaką dostały europejskie
rządy, była bolesna.
Coraz bardziej mam wrażenie, że luminarze tego świata zdają sobie sprawę z tego, czym jest przestrzeń publiczna zwana internetem i dlatego chcą nad tą przestrzenią zapanować. Wyłączyć ani ocenzurować internetu raczej się nie da, ale sposobów w zanadrzu mogą mieć jeszcze wiele. Pod każdym
pozorem można przecież tę przestrzeń ograniczać. Niewykluczone, że takich prób będzie jeszcze wiele.
Jest w tym paradygmat Ferdinanda Tönniesa, który nie tylko opisał więzy społecznościowe ale
i teorię wolności, która o ile w dobie zdobywania Dzikiego Zachodu miała sens, to z chwilą budowy
społeczeństwa demokratycznego ten sens straciła. Jednak teraz jego teoria zaczyna być znowu gorąca. Tyle tylko, że tönniesowej wolności w internecie nie da się ograniczyć. Nie da się bowiem przekonać użytkowników, że ograniczenie niczym nieskrępowanej wolności pozwoli cieszyć się wolnością
jeszcze większej liczbie użytkowników. Bo z internetem jest jak z miłością do dzieci – każde następne
nie otrzymuje jej coraz mniej, lecz tyle samo.
Okazuje się, że nasz kraj to nie jakieś peryferia, skoro i w nim odbywają się podobne procesy jak
bunt w internecie. Nie tak dawno byliśmy świadkami poważnego zwarcia niezadowolonych i ITI Neovision. Na naszych oczach rozegrała się afera, prawie na miarę tej amerykańskiej z Bank of America.
Mam takie wrażenie, że gdyby nie garstka ludzi, która zorganizowała się na stronach Facebooka i po-
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ciągnęła za sobą innych niezadowolonych, to sprawa rozeszłaby się po kościach.
A tymczasem niepokorna przestrzeń publiczna znów pokazała różki wolności. Niepokorni odbiorcy NC+, nie godząc się na jawną grabież, założyli profil Anty NC+, na którym zaczęli masowo krytykować wysokie ceny wprowadzone przez ITI Neovision oraz brak odpowiednich informacji ze strony
operatora. Doradzali, jak szybko rozwiązać obecne umowy z nowym operatorem, aby uniknąć automatycznej migracji abonentów Cyfry+ i „N” do nowej NC+ i tym samym wysokich opłat. Co istotne,
bezlitośnie krytykowali szefów spółki.
Proszę zauważyć, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, żadne media zatrudniające zawodowych dziennikarzy, w początkowej fazie rozlewającego się niezadowolenia, nie zajęły się tą sprawą.
Dopiero kiedy sprawa okazała się kolejną aferą z chciwością i pychą w tle i przybrała na wadze, raptem
okazała się medialną.
Kolejne felietony znanych dziennikarzy, o dziwo zamieszczane w mediach społecznościowych,
podgrzały atmosferę do tego stopnia, że zainteresował się nią sam zarząd NC+. Jednakże mleko się
rozlało na dobre. Biedny prezes NC+ „oburzony chlewem”, który bez jego udziału zgotowali mu jego
podwładni, poczynił nawet kroki personalne i co ciekawe… zmienił cennik. Okazało się, że można.
Okazało się, że można walczyć z hybris. Nie mogę tu nie wspomnieć o próbie podjęcia walki przez
NC+ na lajki, co jest najśmieszniejszą częścią tej internetowej wojenki, bowiem potężny NC+ na tej wojence poległ. Ale to już temat na inne opowiadanie.
Debiut nowej platformy telewizyjnej okazał się nie tylko blamażem i skandalem, ale obarczony
został wysoką barierą wejścia. UOKiK ukarał ITI Neovision karą 11 mln zł, a ponadto ogłosił, że „klienci mogą kontynuować umowy na dotychczasowych warunkach”. Ponadto UOKiK nałożył na spółkę
obowiązek usunięcia skutków zakwestionowanych działań, w tym liczne obowiązki informacyjne uzależnione od sytuacji, w jakiej znaleźli się abonenci ITI Neovision. Ich realizacji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W stosunku do abonentów, którzy nie wypowiedzieli umowy, platforma NC+
ma poinformować, że usługi telewizyjne będą świadczone na dotychczasowych warunkach do końca okresu wynikającego z dotychczas obowiązującej umowy zawartej na czas oznaczony lub do czasu
wyboru przez nich oferty NC+.
Czy to koniec? Czy giganci nie odważą się na skandale w imię chciwości, mając w perspektywie wojnę w internecie? Stanowczo odpowiadam: Nie. Będą zawsze próbować, bo chciwość jest bezwzględna. Ale nie sądzę, aby się to udało.
Na marginesie powyższych historii warto zauważyć, że jeszcze klika lat temu fenomen serwisów
społecznościowych byłby niemożliwy. Ludzie nie zdołaliby się tak błyskawicznie zorganizować i pozostaliby zapewne bezradni w obliczu przemożnych gigantów finansowych. Dzisiaj okazuje się, jak świat w
ciągu ostatnich kilku lat ewoluował w obliczu techniki cyfrowej w przestrzeni publicznej. I chwała Bogu.
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Ciesz się muzyką z urządzeń iPod/iPhone/iPad bezprzewodowo!
Wieża z funkcją dokowania odtwarza muzykę z urządzeń iPod/iPhone/iPad przez złącze Lightning lub Bluetooth.
Ciesz się pełnym, realistycznym i krystalicznie czystym dźwiękiem dzięki technologii Pure Digital.
Technologia LivingSound zapewni Ci przestrzenny dźwięk wypełniający całe pomieszczenie niezależnie od miejsca
ustawienia wieży.
Wykonana z charakterystyczną dla serii Fidelio dbałością o najmniejszy detal wieża dysponuje potężną mocą 200 W.

DTM5095
Philips Fidelio - wieża
z funkcją dokowania
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Prasę czytajmy na iPadzie
Norbert Cała

Jakiś czas temu słuchałem audycji w radiu Tok FM i padło tam stwierdzenie, że
czytelnictwo czasopism spada, bo ludzie w czasie kryzysu rezygnują z tego wydatku.
Oczywiście, czasopisma nie są towarem pierwszej potrzeby, ale czy kryzys nie jest tylko
wymówką? Czytelnictwo klasycznych gazet spada już od jakiegoś czasu i tak naprawdę
ten rynek może uratować (i już w tej chwili ratuje) iPad.

T

ablet, który tak dobrze znamy, jest zdecydowanie najlepszym medium
do czytania czasopism. I jest ku temu przynajmniej kilka bardzo ważnych
powodów. Jest ekologiczny i oszczędza papier, w procesie wydawania
nie ma zwrotów, nie trzeba mielić gazet, które nie znalazły nabywcy. Jest
wygodny i pozwala zabrać ze sobą na drugi koniec świata wszystkie nasze czasopisma. Nie ważne, czy jesteśmy na wczasach u babci pod gruszą czy na delegacji w Tokio, zawsze możemy przeczytać naszą ulubioną
gazetę i zabrać ich ze sobą setki bez obawy o przekroczenie limitu bagażowego. Jest wreszcie niesamowicie ekonomiczny. To jedyna platforma, na której możemy poczytać całkowicie za darmo czasopisma, które
na papierze kosztują konkretnie pieniądze. Szybki rzut oka do AppStore ujawnia kilkanaście takich tytułów: bezpłatny jest nasz partner, czyli
miesięcznik „T3”. Podobnie „Młody technik”, „Elektronik”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Maleman”, „Puls Biznesu”, „Brief”, „Cztery Kąty”, „Dziecko”,
„Super Express”, „Warsaw Insider”. Jestem przekonany, że są jeszcze jakieś płatne na papierze a bezpłatne na iPadzie tytuły, które po prostu nie
wpadły mi w oko.
Jeszcze lepiej jest wśród płatnych wydawnictw. W tej chwili praktycznie każda gazeta czy magazyn papierowy mają swoją iPadową edycję. Warto też wspomnieć, że większość tych płatnych tytułów na iPadzie
kosztuje mniej lub zdecydowanie mniej niż na papierze. Zazwyczaj pojedynczy numer magazynu kosztuje 0,89 euro, czyli około 3,75 zł. Dla
przykładu każde wydanie „Polityki” czy też „Wprost” na papierze kosz-
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tuje ponad 1 zł więcej. Nie mówiąc już o magazynach zagranicznych, których ceny w polskich
salonach prasowych przyprawiają o ból głowy. Dodatkowo na iPadzie mamy całą masę magazynów, które są tylko na tej platformie i w żaden inny sposób nie dotrzemy do ich treści. Dość
wspomnieć tu „iMagazine”, „Ego” lub „iAM”.
Oczywiście barierą wejścia jest koszt samego iPada. Jeśli jednak dużo czytamy, to na samych wymienionych wyżej czasopismach możemy zaoszczędzić nawet 250 zł miesięcznie.
Koszt zakupu najtańszego iPada zwróci się nam po mniej niż pół roku. iPad to jedyna tego
typu platforma, z tak rozbudowaną i ekonomiczną ofertą. Chyba warto więc zacząć czytać właśnie na nim.

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!
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iPady za pięć lat
Wojtek Pietrusiewicz

Kilka dni temu, przez Internet przetoczyła
się fala krytyki pod adresem prezesa
BlackBerry, Thorstena Heinsa, który
powiedział, że tablety w dzisiejszej formie
nie będą istniały za pięć lat. W świecie
technologii to kawał czasu, ale na
chwilę obecną nie jestem w stanie sobie
wyobrazić jakichkolwiek zmian w tym
zakresie. Być może świadczy to o mojej
ograniczonej wyobraźni, a być może
Thorsten nie ma pomysłu, jak walczyć z
dominacją Apple i Samsunga na rynku
mobilnym. Czas pokaże…

Tablety
Są tablety i jest iPad. Sprzedaż tych pierwszych znacząco wzrosła przez ostatni rok,
według szacunkowych raportów firm analitycznych. Sprzedaż iPada natomiast w
ostatnim kwartale wzrosła znacząco, jeśli porównamy go do analogicznego okresu w 2012
roku. Jednocześnie udział Apple w tym rynku spadł. Ciężko na dziś ocenić, co dokładnie
jest tego powodem, tym bardziej, że tylko Apple podaje szczegółowe dane sprzedaży, ale
zaskakujący jest jeden element całej układanki — to iPady i iPhone’y dominują w statystykach urządzeń używanych do przeglądania
Internetu. Nie można oczywiście sytuacji w
Polsce odnieść do całego świata, głównie ze
względu na zupełnie inne możliwości finanso-
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we Polaków, ale szokujące dla mnie są dane Gemiusa, w których iPad dominuje z wynikiem 24%,
a następnym tabletem na liście jest Samsung Galaxy Tab 2 10.1 z wynikiem 2,63%. Wyobraźcie
sobie, że Nexus 7 — tani (!) i bardzo dobry tablet — ma zaledwie 0,77%. Statystyki wykorzystania urządzeń z Androidem w USA również nie są optymistyczne. Przyznam, że nie mam pojęcia, jak użytkownicy je wykorzystują. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że te dane mogą być średnio
miarodajne, jest to zaskakujące. Osobiście podejrzewam, że sporą zasługę w tym wszystkim mają
operatorzy, którzy oddają tablety za złotówkę. Nie można też zapomnieć o tych ultratanich, dostępnych w supermarketach… Niezależnie od tego nie da się dzisiaj ukryć faktu, że tylko iPad ma

[

bogatą ofertę dopracowanych aplikacji.

]

iPad
Nazwa wymyślona przez Apple jest często synonimem tabletu, szczególnie wśród osób, które mają gorszą znajomość obecnie dostępnych technologii i urządzeń. Ba! Można było nawet
spotkać napisy na reklamach w stylu: „iPad nie jest częścią zestawu; należy go kupić osobno,” pomimo że na zdjęciu był Samsung.
Osobiście jednak uważam, że to właśnie szeroka możliwość dobrania odpowiednich aplikacji jest
najważniejsza w dzisiejszych czasach. iPad pozwala nam na wykonanie znaczącej większości rzeczy,
które do niedawna wymagały komputera. Pełnoprawnego, z Windowsem, OS X, Linuxem czy czymkolwiek innym. Nie jest to oczywiście idealne narzędzie do montażu filmu, ale montaż rodzinnego trailera z wakacji czy obróbka paru zdjęć i wystawienie ich znajomym nie jest żadnym problemem. Jest
to często prostsza i szybsza metoda niż babranie się w skomplikowanych aplikacjach na desktopach.
Oczywiście istnieją profesjonaliści, którzy wymagają absolutnie najwyższej jakości i iPad nie jest dla
nich dzisiaj alternatywą, ale znam osobiście paru wariatów,
którzy prowadzą całą firmę z poziomu swojego tabletu z logiem nadgryzionego jabłka. Możecie poczytać felietony Michała Śliwińskiego na łamach iMaga, więc wiecie, o czym
mówię. A jeśli nie, to przejrzyjcie ostatnich kilka numerów —
uparcie dąży do swojego celu i za to go podziwiam.

Powiedział, że tablety w
dzisiejszej formie nie będą
istniały za pięć lat.
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Wracając jednak do tematu, iPady są

Nazwa wymyślona przez Apple
jest często synonimem tabletu,
szczególnie wśród osób, które mają
gorszą znajomość obecnie dostępnych
technologii i urządzeń.

bardzo młodymi urządzeniami. Są dostępne dla konsumentów od zaledwie trzech
lat (z małym hakiem), a ekosystem iOS jest
niewiele starszy. To, co udało się deweloperom w tym czasie stworzyć, jest niesamowite. Jeszcze cztery czy pięć lat temu
nie wyobrażałem sobie, że będę w stanie
montować filmy na telefonie czy tablecie, i

to w HD. Nie sądziłem też, że iPad stanie się komputerem, przy którym spędzam 80% swojego czasu „za klawiaturą”. Te trzy krótkie lata całkowicie odmieniły rynek PC-tów i pomimo, że inni wcześniej próbowali, to dopiero Apple się to udało. Trafili w idealny moment, z idealnym produktem.
Pięć lat to jednak szmat czasu i wiele może się zmienić. Kiedyś pisałem o tym, jak wyobrażam sobie swój komputer w przyszłości, a jest nim iPhone lub urządzenie w stylu Google Glass.
A może po prostu terminal, który noszę w kieszeni. W domu podłączam go do monitora i klawiatury. W drodze widzę go gołym okiem lub mogę obsługiwać interfejs dotykiem. Niedawno stało
się to zresztą możliwe za pomocą AirPlay. Dzisiaj mogę wrócić do domu, przełączyć ekran iPada na monitor, telewizor lub cokolwiek, co akceptuje sygnał HDMI i
pisać do woli na klawiaturze. Niestety takie rozwiązanie jest dobre
tylko jeśli wykonujemy jedno zadanie przez dłuższy czas – iPad nadal wymaga obsługi dotykiem. Myszka też nie jest rozwiązaniemv
dopóki interfejs systemu operacyjnego nie jest do niej dostosowany. Próbowałem takie cuda na różnej maści laptopach i tabletach z
klawiaturą działających pod kontrolą Androida. To nie jest doświad-

Prawdziwym
krokiem milowym
będzie jednak
Xcode dla iOS.

czenie, które lubią tygrysy.

Przyszłość
Ten tekst powstaje częściowo na Maku, a częściowo na iPadzie. Korekta mnie wyklnie, ale cóż
mam poradzić… (Cieszymy się, że wiesz, Wojtku! – przyp. korekty) Gdybym się uparł, to mógłbym
go również pisać na iPhonie. Robiłem to już zresztą niejednokrotnie, czasami z wyboru, a czasami z
przymusu. Kilka moich tekstów do iMagazine powstało nawet na maleńkiej klawiaturze 3,5-calowego telefonu Apple. Prawda jest taka, że umożliwiły to odpowiednie narzędzia, które znacząco ułatwiają pracę. Pod Androidem nigdy nie byłem w stanie tego zrobić od A do Z, chociaż próbowałem.
To jednak tylko kwestia odpowiedniego oprogramowania i mam nadzieję, że konkurencja w tym
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względzie bardziej się postara w przyszłości. Najważniejsze to jednak rozmiar urządzenia. Duży iPad
jest dla mnie za ciężki, aby był praktyczny w każdej sytuacji. Jego ekran ma oczywiście swoje zalety,
ale dzisiaj 8” jest zdecydowanie moim faworytem — wystarczająco duży, aby oglądać na nim filmy,
pisać i czytać oraz wystarczająco mały, że zabieram go ze sobą praktycznie wszędzie. Nie jestem
w tej chwili w stanie wyobrazić sobie swojego workflow, gdyby to iPhone miał go zastąpić. Zakładając nawet, że rozwiązany byłby problem sterowaniem UI. Po prostu poza domem nie będę miał
dostępu do dużego ekranu, klawiatury i innych akcesoriów. Nie wyobrażam sobie też noszenia ich
ze sobą. A na iPadzie mini mogę pisać na kolanie czy idąc ulicą, kciukami lub bardziej tradycyjnie.
Mogę to robić w pociągu, samolocie czy autobusie. Wszędzie. iPad zastąpił mi dzisiaj laptopa, a gdybym nie miał niestandardowych potrzeb obróbki zdjęć czy montażu wideo, to nie wykluczam, że
już rok temu przesiadłbym się na niego w stu procentach.
Skoro już jestem przy temacie fotografii, to Adobe kilka dni
temu pokazał Lightroomopodobne narzędzie na iPada, które
pozwala nam na obróbkę plików
RAW bezpośrednio na tablecie.
Demo nie pozwalało na wykonanie wszystkich czynności wersji
pełnej, ale nie wątpię, że właśnie
to nas czeka w ciągu najbliższych
pięciu lat.
Procesory, SoC i karty graficzne stosowane w urządzeniach
mobilnych stają się coraz mocniejsze. Już dzisiaj mają możliwości komputerów sprzed kilku lat. W
przewidywanym przez Thorstena
okresie osiągną znacząco większą
wydajność, co również przełoży
się na ambitniejsze aplikacje. Skoro deweloperzy potrzebowali zaledwie trzech lat, żeby stworzyć
takie perełki, jakie dzisiaj mamy na
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iPadzie, to wyobraźcie sobie, co zrobią z nim za kolejnych pięć. Naprawdę nie zdziwi mnie pełny Lightroom, Final Cut Pro X, AutoCAD czy inne narzędzia, dotychczas zarezerwowane dla takich systemów operacyjnych jak Windows, OS X czy Linux. Prawdziwym krokiem milowym będzie jednak
Xcode dla iOS.
Niezależnie czy Apple staje się przewidywalne czy nie, jak to ostatnio lubi powtarzać Norbert,
to nadchodzą naprawdę interesujące czasy. Wróć. Interesujące czasy w technologii nadeszły wraz z
iPhone’em… Nadchodzą jeszcze bardziej niesamowite czasy, w którym doświadczymy powolnego
zmierzchu tradycyjnych komputerów na rzecz smartfonów i tabletów.
A iPad? Nie wątpię, że za pięć będzie się nadal miał bardzo dobrze…

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

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

Od trzech lat kocham OS X.

Michał Zieliński

• Cześć Michał! – odpowiedziała
monotonnie cała grupa.
• Jak to się stało? Gdzie popełniłeś
błąd? – zapytał prowadzący
spotkanie. – Jesteś już w stanie
nam to powiedzieć?
• Tak, myślę, że tak. Opowiem Wam
swoją historię…

Jak to się stało?
Była zimowa sobota, jakoś w lutym 2009.
Jak co dzień, obudziłem się, sięgnąłem po
leżący na szafce magazyn komputerowy i
otworzyłem w losowym miejscu. Porównanie systemów operacyjnych. „Może być ciekawe” – pomyślałem i zacząłem czytać. Pierwsze
miejsce przypadło Mac OS X Leopard. „Co?
System od Apple? Żartujecie?”. Jako (ówczesny) fan Windowsa i hejter Apple nie mogłem
się zgodzić z rezultatem, więc tekst wciągnął
mnie jeszcze bardziej.
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Gdzie popełniłem błąd?
Nie pamiętam argumentów użytych przez autora (na pewno zwrócił uwagę na same Macintoshe),
ale gdy tylko skończyłem z ostatnim zdaniem, poleciałem do komputera i, po uprzednim włączeniu go,
wszedłem na apple.com. Kilka(naście) filmików na YouTube i klamka zapadła – kiedyś kupię sobie Maka.

Let’s do it!
Były nakładki na Windowsa upodabniające go do OS X, były różne odmiany Linuksa, był nawet
krótki epizod z Hackintoshem, aż wreszcie, 4 maja (zupełnie przypadkowo trafiło na ten dzień) 2010
roku rozpakowałem pierwszego w swoim życiu Maka. Mac mini, late 2009, podstawowy model (2.26
GHz, 2 GB pamięci RAM, 160 GB HDD). Był piękny, był szybki – był wspaniały.
Te słowa piszę na 13-calowym MacBooku Air drugiej generacji. Ale dzisiaj nie będzie o sprzęcie, a
o samym systemie. Na początku komputer służył mi do przeglądania internetu, słuchania muzyki, katalogowania zdjęć i zarządzania telefonem. Nic poza tym. Dzisiaj to moje podstawowe narzędzie pracy i, dzięki wielu udogodnieniom, nie wyobrażam sobie powrotu do produktów konkurencji. OS X jest
po prostu najlepszym systemem operacyjnym na świecie. Nie jest to opinia. To fakt.

Argumenty, argumenty
Absolutnie kocham trackpady w MacBookach. I nie
tylko dlatego, że są to jedyne gładziki, z których korzysta się z przyjemnością. Wszystkie gesty wielodotykowe, którymi obsługuje się system, bardzo przyspieszają
pracę. Przeciąganie elementów trzema palcami, podgląd biurka poprzez rozsunięcie pięciu palców… Co
najciekawsze, gesty można ze sobą mieszać! Jeżeli starczy nam członków, aby wykonać kolejny – nie ma z tym
najmniejszego problemu. Trzema palcami łapię plik,
przytrzymuję go jednym, cztery palce w lewo i jestem
w kolejnej przestrzeni roboczej.
No właśnie – kiedy Windows będzie obsługiwał wirtualne biurka? Możliwość powielenia swojego pulpitu jest tak świetną opcją, że niekorzystanie z niej powinno być karalne. W systemie 10.7
Lion Apple rozwinęło tę funkcję poprzez wprowadzenie aplikacji pełnoekranowych. Otwierają
się one jako osobne biurka, wypełniając cały ekran. Edytor tekstu, odtwarzacz muzyki, kalendarz,
mail, przeglądarka czy Pixelmator – wszystko ma teraz swoją przestrzeń, a przeskakiwanie między nimi jest bardzo łatwe.
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Wspomniałem o Pixelmatorze. To taki, powiedzmy, uproszczony Photoshop. Dużo tańszy, a
posiada opcje wystarczające zwykłemu zjadaczowi chleba. Czy jest dostępny na konkurencyjne platformy? Nie. Podobnie sprawa ma się z iA Writer, w którym piszę ten artykuł, Clear, w którym odhaczam ukończone akapity, PopClip, który ogarnia zaznaczony tekst czy Cloud.app, który
w banalny sposób przeniesie plik z mojego komputera do chmury i skopiuje link do schowka. Tak
samo jak iOS, OS X aplikacjami stoi. Są one często droższe od konkurencji na Windowsa czy Linuksa, ale przy okazji lepsze, ładniejsze i bardziej dopracowane. Są też takie, których po prostu
nie ma szans znaleźć w innym systemie niż OS X.
Mowa tu o wszystkim, co siedzi sobie grzecznie w prawej części mojego Menu Bar. Szybki dostęp
do ustawień, możliwość otworzenia kalendarza, wykonania konkretnych zadań. To wszystko to jedno
kliknięcie na pasek, który jest widoczny praktycznie non stop. Jak już pisałem – przeciągnięcie pliku i
ten ląduje w chmurze. Przeciągnięcie pliku na iTunes i ten ląduje w bibliotece. Przeciągnięcie pliku na
ikonkę VLC i ten się otwiera. Przeciągnięcie zdjęcia ze strony WWW na biurko i ono automatycznie się
pobiera i zapisuje. Przeciągnięcie ikonki dysku na Kosz, aby ten został wysunięty. Przeciągnięcie ikonki programu do katalogu Aplikacje, aby ten został zainstalowany. Przeciągnięcie zdjęcia na podgląd
tła pulpitu w Preferencjach ustawia je na tapetę. Przeciągnij i upuść – takie proste, a tyle rzeczy można
tym zrobić. No i najważniejsze: jest to bardzo logiczna i intuicyjna funkcja.
To ona również sprawiła, że mój Dock wygląda tak a nie inaczej. Jeżeli zbliżysz kursor do lewej krawędzi mojego monitora, ukaże Ci się pasek ze skrótami do najczęściej używanych programów. A dokładnie takich, w których często otwieram pliki. Można posiłkować się podobnymi rozwiązaniami na
innych systemach, jednak król jest tylko jeden.
Dock to nie jedyny sposób na otwieranie poszczególnych programów. Moim ulubionym jest Launchpad. Wystarczy uszczypnąć Trackpad pięcioma palcami, aby cały monitor wypełniła siatka ikonek, podobna
do tej z iPada. Potem wpisuję pierwsze litery nazwy aplikacji, Enter i po chwili już mogę w niej pracować.
Jednak Launchpad nie jest z nami od zawsze. Przyniósł go – niczym bocian dzieci – Mountain Lion.
Kiedyś w tym celu korzystałem z absolutnie genialnej wyszukiwarki Spotlight. Tutaj trzeba pacnąć kom-
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binację Cmd + spacja i wpisać cokolwiek. Powiedzmy, szukasz katalogu Dropbox – wpisujesz Dropbox.
Chcesz posłuchać „Get Lucky” w iTunes? Wpisujesz „Get Lucky”. Spotlight potrafi też przeszukiwać internet oraz Wikipedię. Za mało? Spotlight to również najszybciej dostępny (po naszej głowie) kalkulator.
Wspomniałem o skrócie klawiaturowym. Tak, kiedyś, kiedy gładziki nie były tak popularne, Apple
postanowiło wyposażyć OS X w tysiące przeróżnych skrótów klawiszowych. Zapamiętanie wszystkich
może graniczyć z cudem, ale jest wykonywalne. Niemniej, warto – znacznie usprawnia pracę. Potem
tylko się dziwisz, dlaczego Ctrl+W nie zamyka okna w Windowsie.

Na pożegnanie
Drogi Czytelniku, właśnie przebiłeś się przez listę moich dziewięciu ulubionych funkcji w systemie
desktopowym od Apple. Dlaczego dziewięciu? Oczywiście, jest więcej. Powód jest prozaiczny – Mountain Lion, na którym obecnie pracuję, to dziewiąta odsłona OS X. W chwili, gdy te słowa układają się
w mojej głowie w zdania, roznoszone są plotki i domysły o następcy tego udanego systemu. Wiemy,
że będzie to 10.9. Popularniejsza nazwa? Może Nyan Cat?

Ostatnia wola
Mało jest faktów. Podobno ma być przebudowany Finder (zdecydowanie najsłabsza strona systemu), nowi użytkownicy będą również musieli się zmierzyć z odświeżonym wyglądem. Czego sobie życzę w 10.9? Niewiele. Chciałbym, aby funkcja wytnij-wklej była powszechnie dostępna. Coraz rzadziej
mi jej brakuje (OS X zachęca do pracy na aplikacjach a nie plikach), jednak co jakiś czas ta potrzeba
wraca. Druga to mniej cukierkowe ikony i pozbycie się resztek skeumorfizmu z Kalendarza, Przypomnieniach, Notatkach i Kontaktach. Na ten moment tyle. Które z moich marzeń się spełnią, przekonamy się (prawdopodobnie) podczas WWDC 2013. Ja już odliczam dni.
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Dwa „komputery”

w podróży

Michał Śliwiński

Od prawie dwóch miesięcy jestem w trasie. Żona jeszcze na urlopie wychowawczym, więc
postanowiliśmy odwiedzić Polskę na dłużej. Zaplanowaliśmy ponad dwa miesiące w
trasie – miesiąc w rodzinnym Trójmieście i resztę czasu odwiedzając nasze „stare śmieci”
w Warszawie, znajomych w Krakowie i przy okazji jeszcze kilka innych miejsc.
Dwa miesiące poza domem – z dwoma komputerami
Na tę podróż wziąłem ze sobą dwa komputery – jeden mały, drugi duży. Na obu komputerach skonfigurowałem podobne (w większości przypadków takie same) aplikacje, oba spiąłem z
tymi samymi chmurami (Dropbox, Evernote, Google Drive, Nozbe). Oba komputery są stale podłączone do internetu dzięki dobroci sieci komórkowej. Przy sobie mam zawsze przynajmniej je-
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den z tych komputerów, a przez większość czasu używam i noszę ze sobą oba.

Tak, moje dwa komputery to iPhone i iPad
I oba te urządzenia w 100% zasługują na nazwę „komputer”. Sprawdzają mi się super. Pierwszy raz będę tyle czasu bez normalnego Maka. Pierwszy raz też tak ostro używam iPhone’a i faktycznie traktuję go bardziej jak komputer niż telefon.

Różne zastosowania – takie same appki
Chociaż iPhone i iPad mają zainstalowane takie same aplikacje i chmury, to jednak każde z tych
urządzeń używam trochę inaczej:

iPhone – szybkie czytanie, audiobooki, podcasty i kontakt
iPhone jest moim głównym narzędziem komunikacyjnym. Tutaj częściej korzystam z iMessage, Skype, FaceTime i wysyłania szybkich maili. Używam go także do słuchania, czyli audiobooki (Audible) i
podcasty oraz muza (mam tutaj moją całą kolekcję iTunes). Na nim też przeglądam RSS-y (Reeder) oraz
Twittera (Tweetbot) i ciekawe linki wrzucam do Pocket. Czasami, jak trzeba, napisane na iPadzie teksty
przeglądam na iPhone (Byword).

iPad – głównie praca
Na iPadzie pracuję. Piszę teksty w Byword, czytam artykuły zapisane w Pocket, przeglądam
strony WWW, czyszczę skrzynkę mailową do zera, zarządzam zadaniami w Nozbe, notatkami w
Evernote, plikami w Dropboksie. Zdecydowanie iPad to bardziej praca, a iPhone to bardziej praca
i zabawa.

iPhone jako drugi ekran
To jest moje nowe odkrycie. Często osoby zagadujące mnie odnośnie mojej pracy na iPadzie pytają, czy nie tęsknię za drugim ekranem, który tak bardzo jeszcze rok temu wychwalałem.
W większości czasu nie. Przeważnie iPadowy paradygmat „jedna appka naraz” jest dla mnie zbawieniem, bo powoduje, że nie próbuję robić 10 rzeczy naraz, ale jedną a dobrze.
Jednak czasami okazuje się, że trzeba coś sprawdzić lub mieć coś obok jako odnośnik do
tego, nad czym się obecnie pracuje. Do tego właśnie służy mi iPhone. Dzięki temu, że mam te
same aplikacje i chmury na obu komputerach, mogę otworzyć nawet ten sam plik tekstowy, ale
w innym miejscu i przeglądać go na iPhonie lub jakąś stronę www lub coś innego.
Co więcej, przy edycji jednego z filmów (przygotowujemy się do wydania video-kursu na temat
produktywności) wolałem w ogóle podmienić moje komputery i puściłem film na iPadzie, a moją zewnętrzną klawiaturę Logitech Ultrathin spiąłem z moim iPhone’em i na nim robiłem notatki. Rewelacja.

Takie same ekrany startowe
Jest taka mantra: „Don’t make me think”, czyli „nie każ mi myśleć” – i zastosowałem ją do
mojej pracy na moich komputerach – oba mają praktycznie taki sam ekran domowy. Różnią się

63

» 2013 nr 5 » productivity » Dwa „komputery” w podróży

dwiema lub trzema aplikacjami (iPad nie ma np. aplikacji Telefon). Jednak w większości są identyczne i co ważne – mają te same aplikacje, w tym samym miejscu. To mi się bardzo dobrze
sprawdza. Szczególnie że iPhone 5 ma już tyle samo rzędów aplikacji co iPad.
Muszę przyznać, że w ciągu ostatniego roku aplikacje bardzo dojrzały – zarówno te od Apple, jak i te od niezależnych twórców (my też dopiero ostatnio wydaliśmy naszą uniwersalną appkę Nozbe). Dzięki temu większość appek wykorzystuje potencjał i ekrany zarówno iPhone’a 5,
jak i iPada retinowego. Po prostu jest sporo dobrego softu na iOS. Ciekawe, co nowego przyniesie iOS7…

Te same ładowarki i taka sama praca na baterii
Oba komputery wytrzymują cały dzień intensywnej pracy na baterii. Oczywiście, jak za dużo
gadam na iPhonie, to bateria szybciej się kończy, ale w większości przypadków jest OK i cały
dzień działają. Noszę ze sobą tylko jeden kabelek Lightning i ładowarkę 12W Apple. Dzięki niej
iPhone ładuje się błyskawicznie. iPad trochę wolniej, ale i tak całkiem szybko. Do tego taka ładowarka zajmuje bardzo mało miejsca.
Co więcej, jeśli ładuję na noc moje sprzęty i jestem w zasięgu WiFi (prawie codziennie), to
oba moje komputery automatycznie się backupują – czyli ich kopia zapasowa idzie do iCloud.

Kilerów jest dwóch
Dzięki iPhone’owi i iPadowi mam przy sobie dwa świetne, nowoczesne komputery, które
działają cały dzień na baterii, są ciągle podłączone do internetu i są praktycznie zawsze
pod ręką. Nie dość, że się uzupełniają, to do
tego razem pracują bardzo wydajnie. Są idealne w podróży i są kilerami, bo jak dla mnie
zabiły stary koncept laptopa i generalnie PC.
Jeszcze rok temu, jak zacząłem pracować
głównie na iPadzie, pracowałem na nim około 60% czasu. Obecnie na iPhonie i iPadzie
pracuję praktycznie w 100%. Dlatego też za
miesiąc wydaję książkę „#iPadOnly”. Świat się
zmienia. Jak dla mnie na lepsze.
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Pokrowiec dbramante1928
Leather folio cover
dla iPhone’a 5
prawie jak Smart Cover
dominik łada

O marce dbramante1928 pisaliśmy Wam już wielokrotnie. Pokazywaliśmy głównie
pokrowce na iPady. Tym razem, do naszej redakcji trafiło zabezpieczenie dla iPhone’a 5.

Dbramante1928 Leather folio cover dla iPhone’a 5 jest niczym innym, jak
bardzo elegancką i minimalistyczną klapką na ekran, która na pierwszy rzut
oka kojarzy mi się ze skórzanym Smart Coverem dla dużych iPadów.
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Drugie skojarzenie, jakie przychodzi mi do
głowy, to klapki, jakie można mieć w Samsungach S3 i Note II. Z tą różnicą, że tutaj mamy
bardzo dobrej jakości skórę, a nie tworzywo
sztuczne.
Pokrowiec dbramante1928 Leather folio
cover dla iPhone’a 5 występuje w sześciu odmianach – za każdym razem jest to wysokiej
jakości skóra. Do naszej redakcji trafił model
jasnobrązowy tzw. „golden tan”, a dostępne są jeszcze czarne, białe, beżowe, różowe i
„krokodylowe”, oczywiście o równie wymyślnych nazwach.
Pokrowiec przyklejamy do pleców naszego iPhone’a przy pomocy folii 3M. Jeśli zachowamy kawałek papieru, którym folia jest
zabezpieczona w opakowaniu, to spokojnie
możemy go zdejmować i ponownie naklejać
kilkukrotnie.
Cover jest bardzo cienki i nie rzuca się w
oczy. Od strony ekranu skóra wyklejona jest
cienką warstwą delikatnego materiału. Z iPhone’a możemy korzystać też przy zamkniętej
klapce – producent nie zapomniał o wycięciu na słuchawkę. Oczywiście z drugiej strony
mamy również wycięcie na obiektyw aparatu.
Pokrowiec dbramante1928 Leather folio cover dla iPhone’a 5 dostępny jest w cenie 129 PLN, a za najlepszą referencję niech
posłużą słowa Wojtka i Norberta, obu panów
nielubiących wszelkich pokrowców, którzy
stwierdzili, że bardzo im się on podoba.
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Otterbox
Armor Case

iPhone gotów
na koniec świata
Paweł Hać

iPhone jest na tyle ładny, że nie będę bez wyraźnej
potrzeby oszpecał go etui, będącym dodatkowym,
brzydkim kawałem plastiku. Zdarza się jednak, że
smartfon narażony jest na uszkodzenia i wtedy
obudowa jest jak najbardziej wskazana. Choćby
taka jak Otterbox Armor Case.

Kilkakrotnie spotykałem się już z produktami Otterbox i za każdym razem robiły na mnie dobre wrażenie. Firma specjalizuje się bowiem w etui, które mają ochronić urządzenie przed uszkodzeniami i to nawet w trudnych warunkach. Armor Case to najwyższy a jednocześnie najbardziej
odporny model obudowy dla iPhone’a. Wykonano go z gumy i plastiku, a klamry zamykające obudowę są metalowe. Jakość materiałów jest naprawdę wysoka, choć spasowanie pozostawia nieco do życzenia. Po umieszczeniu wewnątrz telefonu i zamknięciu klamer, pomiędzy
tylną klapką a korpusem widoczna jest nierówna przerwa. Na szczęście nie wpływa to na szczelność obudowy. Gabaryty pancerza są dość duże, przez co z trudem mieści się do kieszeni spodni,
znacznie gorzej leży też w dłoni. Sytuację ratuje guma umieszczona na bokach i krawędziach
obudowy – dzięki niej telefon nie wyślizguje się tak łatwo z ręki. Waga urządzenia również zauważalnie wzrasta – sam Armor Case waży ponad 110 gramów, natomiast z iPhone’em wewnątrz

68

» 2013 nr 5 » SPRZĘT » Otterbox Armor Case

już dwukrotnie więcej. Wygląd to dyskusyjna sprawa – moja
dziewczyna na widok tego etui powiedziała krótko: „zdejmij to”. I
faktycznie, obudowa nie jest zbyt zgrabna. Krawędzie są grube, a
wycięcia na każdy czujnik i kamerę wyglądają jak ciosane dłutem.
Umówmy się jednak – wytrzymałość, którą oferuje Armor Case,
wymaga pewnych kompromisów.

Budowa
Konstrukcja obudowy sprawia, że przy upadku siła uderzenia rozkłada się równomiernie na całym korpusie. Wewnątrz telefon otoczony jest gumą, która dodatkowo absorbuje wstrząsy.
Ekran zasłonięty został przezroczystą warstwą ochronną, przez
którą można obsługiwać ekran. Co ważne, jest ona zintegrowana z obudową, więc nie ma konieczności obklejania telefonu folią. Czułość oczywiście spada, jednak korzystanie z telefonu jest
wciąż całkiem komfortowe. Problemem jest jedynie używanie
przycisków, które znajdują się na krawędziach ekranu, a także wysuwanie belki powiadomień. Obsługa fizycznych przycisków jest
z kolei wygodna. Działają co prawda z większym oporem, jednak
mają wyczuwalny skok. Gorzej korzysta się za to z przełącznika
wyciszenia. Z tyłu znalazło się wycięcie na aparat – osłona obiektywu nie ma wpływu na jakość zdjęć, o ile nie jest oczywiście porysowana. Dostęp do portów możliwy jest dopiero po otwarciu
osłon. Z uwagi na grubość obudowy podłączenie smartfona do
docka nie jest możliwe, ale już kabel Lightning podpina się bez
większych problemów. Sprawa słuchawek wygląda równie nieciekawie, bo o ile te z prostym wtykiem zmieszczą się w otworze
obudowy, to już modele wyposażone w kątową wtyczkę nie będą
pasować. Obudowa zasłania oba głośniki telefonu oraz mikrofon,
jednak warstwy ochronne zostały tak skonstruowane, że nie mają
znacznego wpływu na jakość prowadzonych rozmów. Dźwięk z
głośnika na dole iPhone’a jest natomiast nieco przytłumiony.

Wytrzymałość
Otterbox zapewnia, że Armor Case jest pyłoszczelny, a także przetrwa półgodzinne zanurzenie w wodzie. Przeprowadziłem

69

» 2013 nr 5 » SPRZĘT » Otterbox Armor Case

prosty test – umieściłem wewnątrz watę i wrzuciłem obudowę do wanny. Po upływie 30 minut
do środka nie dostała się ani kropla wody. Nie oznacza to jednak, że etui wytrzyma większe zanurzenie oraz silny strumień wody – producent nie podał bowiem, na jak wysokie ciśnienie jest
odporne. Sprawdziłem również wytrzymałość na upadki – lot na kostkę brukową z wysokości
około 1,5 metra poskutkował jedynie zarysowaniem na plastikowym tyle obudowy. Nie pokusiłem się natomiast o przetestowanie maksymalnego obciążenia, jakie zniesie etui. Według specyfikacji technicznej wynosi ono aż dwie tony.

Podsumowanie
Mam kilku znajomych, którzy z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy nie korzystają ze smartfonów. Urządzenia te są delikatne i drogie, przez co szkoda zabrać je ze sobą do miejsc, gdzie
nietrudno o ich uszkodzenie. Armor Case znosi jednak te ograniczenia – telefon umieszczony
wewnątrz zniesie każdy mniejszy upadek, nie straszna mu też woda i kurz. Nie przeceniałbym
co prawda możliwości etui i nie rozpoczynałbym korzystania z niego od rzucania po betonie.
Wszystko ma bowiem swoją wytrzymałość i może w końcu zawieść. Mam wrażenie, że Armor
Case potrzebuje na to jednak sporo czasu.
Gabaryty pancerza są dość duże, przez co z trudem mieści się do kieszeni spodni, znacznie
gorzej leży też w dłoni.
Obudowa zasłania oba głośniki telefonu oraz mikrofon, jednak warstwy ochronne zostały tak
skonstruowane, że nie mają znacznego wpływu na jakość prowadzonych rozmów.
Otterbox zapewnia, że Armor Case jest pyłoszczelny, a także przetrwa półgodzinne zanurzenie w wodzie.
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TP-Link
M5350

internet
w kieszeni
Paweł Hać

Praca na komputerze bądź innym urządzeniu, które nie ma połączenia z internetem,
jest praktycznie niemożliwa. Niestety, Apple nie oferuje Maków z wbudowanym
modułem 3G, dlatego też trzeba wspierać się innymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest
TP-Link M5350, czyli mobilny hotspot, który bez trudu mieści się nawet w kieszeni.

Urządzenie firmy TP-Link cechuje skromny, a jednocześnie całkiem ładny wygląd.
Wykonano je z matowego oraz błyszczącego plastiku dobrej jakości. Faktura obudowy oraz jej kształt sprawiają, że pewnie leży w dłoni, ale też bez trudu wsuwa się do
kieszeni. Z przodu umieszczono jedynie włącznik oraz wyświetlacz, na górze znalazł
się natomiast port micro USB do ładowania routera. Pojedyncze naciśnięcie przycisku podświetla ekran, natomiast przytrzymanie go powoduje włączenie lub wyłączenie routera. Wyświetlacz pokazuje zasięg, tryb sieci (2G lub 3G), liczbę podłączonych
urządzeń, odebranych wiadomości SMS, stan naładowania baterii, nazwę operatora
oraz wykorzystany transfer. Informacje są czytelne, choć do pełni szczęścia przydałby się procentowy wskaźnik naładowania baterii. Pracę z urządzeniem trzeba rozpocząć od zdjęcia obudowy i włożenia do portu karty mini SIM. Na potrzeby testu
chciałem przełożyć do routera kartę z iPada mini, w komplecie nie dostajemy jednak
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żadnych adapterów. Nie powinno mieć to miejsca, zwłaszcza w dobie rosnącej popularności kart micro i nano SIM. Pod tylnym panelem umieszczono także przycisk
reset oraz gniazdo karty micro SD – najwyższa
obsługiwana pojemność to 64 GB. Niestety, jedyny sposób, by z niej korzystać, to podłączenie routera przewodowo do komputera. Szkoda,
że nie da się odczytać jej zawartości również
za pośrednictwem sieci WiFi. Ponadto pojawiają się problemy z wykrywaniem karty. Pomimo
sformatowania jej do FAT32, po odłączeniu od

Faktura obudowy oraz
jej kształt sprawiają, że
pewnie leży w dłoni, ale
też bez trudu wsuwa
się do kieszeni.

komputera i ponownym podłączeniu, otrzymywałem komunikat, że nie można jej odczytać. Zdarzało się to sporadycznie, niemniej
jednak to poważna wada, która może prowadzić do utraty danych.

Konfiguracja i (nie)zbędne opcje
Z urządzenia można teoretycznie korzystać bez żadnej konfiguracji od pierwszego
uruchomienia. Nazwa sieci oraz hasło umieszczone są na naklejce, pod tylną klapką. W
przypadku kart SIM niektórych operatorów wymagane jest jednak ustawienie APN (tak
jest choćby w sieci Play, przy połączeniu z którą testowałem router). Można ich dokonać
za pośrednictwem przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu. Menu konfiguracji routera nie jest skomplikowane, więc wpisanie odpowiednich danych potrzebnych
do połączenia czy zmiana hasła nie stanowią problemu, nawet dla mało zaawansowanego użytkownika. Router pozwala też na ustawienie, w jakich sieciach ma działać (2G,
3G lub obu), konfigurację protokołu DHCP oraz DNS. W przeglądarce wyświetlane są
także szczegółowe informacje odnośnie połączenia oraz adresy MAC połączonych z routerem urządzeń. Z poziomu menu można również wysyłać oraz odbierać wiadomości SMS przychodzące na kartę SIM. Ten element nie został dopracowany – korzystanie
z SMS-ów przez przeglądarkę nie należy do wygod-

Z urządzenia można
teoretycznie korzystać bez
żadnej konfiguracji od
pierwszego uruchomienia.

nych, a poza tym konieczne jest ręczne wpisywanie
numerów. Byłoby znacznie wygodniej, gdyby producent zdecydował się na wydanie aplikacji do obsługi routera za pomocą smartfona bądź tabletu.
Jednocześnie mam na uwadze to, że wiadomości
SMS są jedynie dodatkiem i nie wpływają na podstawowe funkcje urządzenia.
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M5350 w praktyce
Hotspot jest gotowy do pracy po około 30 sekundach od wciśnięcia włącznika. Przetestowałem router zarówno z iPhone’em,
jak i z MacBookiem oraz iPadem. Ze wszystkimi urządzeniami łączył się oczywiście bez najmniejszego problemu. Sygnał sieci WiFi
jest mocny, jak na tak małe urządzenie. Pomimo dwóch ścian odgradzających mnie od routera, połączenie nie zostało zerwane.
Równie dobrze utrzymywana jest łączność z siecią komórkową – w
miejscach, gdzie sygnał jest słaby, zasięg urządzenia był porównywalny z wynikami modułów instalowanych w smartfonach. Router działa w sieciach WCDMA o częstotliwościach 2100, 1900 i 900
MHz, oraz GSM o częstotliwościach 850, 900, 1800 i 1900 MHz. Sieci
LTE nie są obsługiwane, więc maksymalna prędkość pobierania to
według producenta 21,6 Mb/s, a wysyłania – 5,76 Mb/s. Mnie udało się uzyskać znacznie gorsze wyniki, wynoszące odpowiednio 8,6
Mb/s oraz 1,8 Mb/s. Pod uwagę należy jednak wziąć to, że prędkości są uzależnione od obciążenia nadajników sieci komórkowych i
jakości sygnału. Czas pracy routera wynosi około 7 godzin, raz udało mi się uzyskać nawet o godzinę więcej. Urządzenie znajdowało się wtedy w jednym miejscu, miało też niemal pełny zasięg sieci
komórkowej.

Podsumowanie
TP-Link M5350 to produkt stworzony z myślą o osobach, które
intensywnie korzystają z komputera poza domem i nie mają możliwości podłączenia go do sieci WiFi. Będzie też bardzo dobrym
rozwiązaniem podczas zagranicznych wyjazdów – zakup karty z pakietem internetowym oferowanej przez lokalnego operatora jest zdecydowanie tańszy
niż kupowanie transferu do wykorzystania za granicą. TP-Link wprowadził kilka nieprzemyślanych dodatków pokroju niewygodnych wiadomości SMS oraz kiepsko działającej
karty pamięci, które nie przeszkadzają w pracy, ale też jej
nie ułatwiają. Jako przenośny router 3G M5350 sprawdza się
jednak doskonale – jest niezawodny i działa bardzo długo, a
właśnie tego oczekuję od tego typu urządzenia.

Czas pracy routera
wynosi około 7 godzin,
raz udało mi się uzyskać
nawet o godzinę więcej.
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Bowers & Wilkins – Z2

Jarosław Cała

Lead: Mały Zeppelin nazwany został zdrobniale Z2 i cały świat hi-fi ma dokładnie taki
sam syndrom, jak ten z nowonarodzonym dzieckiem w idealnej rodzinie. Wszyscy chcą
go dotknąć, pobawić się z nim i oczywiście posłuchać.

Pojawienie się nowego modelu Z2 w rodzinie B&W można porównać do narodzin
dziecka w rodzinie, w której ojciec jest przystojniakiem, a mama top modelką. Każdy
oczekujący na to dziecko wiedział, że będzie piękne, cudowne i, jak to się mówi, do
schrupania. Gdy maleństwo pojawia się na świecie, absolutnie wszyscy chcą go dotknąć, pobawić się z nim i oczywiście posłuchać.
Przez rodzinę mam na myśli rzecz jasna tatę, czyli Zeppelina i mamę, czyli Zeppelina Mini – ta niewiarygodnie cudowna para po prostu musiała doczekać się potom-
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stwa. Mały Zeppelin nazwany został zdrobniale
Z2 i cały świat hi-fi ma dokładnie taki sam syndrom, jak ten z nowonarodzonym dzieckiem
w idealnej rodzinie. Miałem też tak i ja, dlatego na wiadomość o tym, że mały Z2 jedzie do
mnie na testy, zareagowałem jak Robert Lewandowski, po trzeciej bramce z Realem.
Lubię rozpakowywać urządzenia Bowers
& Wilkins, uwielbiam to uczucie pewności,
że to, co za chwilę wyciągnę z pudełka, mnie
nie rozczaruje. Tak było i tym razem, maluch
Z2 wygląda pięknie, ten ceniony minimalizm
B&W niczym nie został naruszony. Trafiła do
mnie wersja czarna i to dosłownie czarna, bo
każdy element konstrukcji ma tylko taki kolor, co wygląda wspaniale. Największą uwagę
przykuwa górna część głośnika, a to za sprawą trzech rzeczy. Po pierwsze: jest bosko wyprofilowana, po drugie: gumowany materiał
jest tak świetny, że chce się go non stop dotykać, no i po trzecie: posiada nowy dock Lightning. To właśnie Lightning wyróżnia Z2 z
rodziny, a dzięki niemu wielu użytkowników
iPhone’a 5 w końcu doczekało się solidnej stacji dokującej. Bardzo fajnie B&W umieścił nowy dock, ponieważ osadzony jest on nisko w obudowie, a to powoduje, że gdy
jest nieużywany, to go nie widać. Na górze zaraz obok docka znajdują się dwa dotykowe, pokryte takim samym materiałem jak cała góra przyciski plus i minus, które
pracują z niesamowitą dokładnością.
Wykończenie przedniej część Z2 to delikatnie zakrzywiona metalowa drobna
siatka maskująca dwa pełnozakresowe przetworniki. Dopełnieniem frontu jest dobrze znany napis „Bowers & Wilkins” oraz mała dioda informująca nas o stanie głośnika. Nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne, minimalizm przede wszystkim. Tylna
ściana głośnika to głównie nowy system bass reflexu, opatentowany i nazwany przez
inżynierów B&W Flowport. Na tyle znajduje się również stare złącze Ethernet oraz
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niezastąpione pod względem kompatybilności 3,5-mm złącze jack.
Rewelacyjnym posunięciem producenta było stworzenie dwóch wersji kolorystycznych Z2 (czarnej i białej). To ewidentne zagranie pod iPhone’a 5, wybór kolorystyki w salonie B&W będzie zależał tylko i wyłącznie od tego, jaki iPhone znajduje się
w naszej kieszeni. Zero jakiegokolwiek zastanawiania się, ponieważ biały iPhone w
białej stacji wygląda równie doskonale jak czarne zestawienie. Tworzą ze sobą idealną parę jak Brad Pitt z Angeliną Jolie albo Jay-Z z Beyonce, i zaznaczam, że nie chciałem, żeby w żaden sposób brzmiało to rasistowsko.
Całość wyglądu dobrze uzupełnia wiadomość, jaką przekazuje B&W na temat budowy głośnika, a mianowicie o materiałach, jakie
zostały użyte. Obudowa Z2 została stworzona
z materiału ABS, który został wzmocniony włóknem
szklanym, co dodaje tak
ważnej dla głośnika sztyw-

Lubię rozpakowywać urządzenia
Bowers & Wilkins, uwielbiam to uczucie
pewności, że to, co za chwilę wyciągnę
z pudełka, mnie nie rozczaruje.

» 2013 nr 5 » SPRZĘT » Bowers & Wilkins – Z2

Z2 również zaskakuje, ale trochę w
inny sposób. Nie jest niewiarygodnie
głośny, ale za to niesamowicie
dojrzały jak na swoje gabaryty.

ności. Na koniec wizualnych doznań zostaje
ten piękny, unikalny pilot od B&W – bardzo
się cieszę, że producent nie starał się zmieniać rzeczy idealnych.
Nie dajcie się zwieść bobasowi Z2, to nie
jest tak, że on tylko leży i ładnie wygląda,
najmłodsze dziecko Bowers & Wilkins sporo
też potrafi. Nie dość, że dzięki Lightning jest

nowocześniejszy od swoich staromodnych rodziców z dużym dockiem, to jeszcze posiada ich najbardziej zaawansowaną i dokładnie dopracowaną funkcję AirPlay. Tak jak
ma to miejsce w przypadku pilota, tak też w AirPlay B&W nie musiał nic zmieniać.
Szybkość, dokładność i niezawodność tego systemu w poprzednich modelach została doceniona przez wszystkich użytkowników, dlatego też specjaliści z B&W przenieśli ją do najmłodszego modelu Z2. W praktyce wygląda to bardzo prosto. Ściągamy
aplikację Bowers & Wilkins Control, odpalamy i wyszukujemy urządzeń w pobliżu. Po
chwili ukazuje się nasz model Z2, wybieramy sieć Wi-Fi, do której chcemy podłączyć
głośnik i naciskamy Start. To wszystko, żeby bezprzewodowo przesyłać muzykę z każdego nadgryzionego urządzenia podłączonego do tej samej sieci, czyż nie pięknie?
Oprócz złącza Lightning i AirPlay zostaje nam jeszcze awaryjne wejście w postaci 3,5mm jacka, co nie ukrywam – cieszy mnie. Zawsze mogę podłączyć się do mixera i posłuchać muzyki z analogowych płyt, bądź podłączyć któregoś ze starszych iPodów.
Gdy już dobrze przyjrzeliśmy się maluchowi, zapoznaliśmy się z jego możliwościami komunikacyjnymi, przyszedł czas
na sprawdzenie, jak on potrafi zapłakać. Często jest tak, że małe dziecko zaskakuje tym, że z tak małego
ciała potrafi wydobywać tak głośne
i mocne dźwięki. W tym przypadku jest podobnie, Z2 również zaskakuje, ale trochę w inny sposób. Nie
jest niewiarygodnie głośny, ale za to
niesamowicie dojrzały jak na swoje
gabaryty. Bardzo pozytywnie zaskakuje w średnich częstotliwościach,

Nie dość, że dzięki Lightning
jest nowocześniejszy od swoich
staromodnych rodziców z
dużym dockiem, to jeszcze
posiada ich najbardziej
zaawansowaną i dokładnie
dopracowaną funkcję AirPlay.
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pierwszy raz spotykam się z tak małym głośnikiem, który tak dobrze daje środkiem. Słyszałem już
wybitnie mocny bas z małych urządzeń, ale wtedy środek dźwięku praktycznie nie istniał. W przypadku nowego B&W bas nie jest bardzo mocny, ale za to jest na miejscu – tam, gdzie trzeba odpowiednio długi bądź krótki, ale treściwy. To tworzy dźwięk, który jest najmniej oszukany czy
przekoloryzowany, co jest bardzo trudne do uzyskania przy tak małej powierzchni głośnika.
Dobrze się słucha Z2 nie za głośno, bo nawet wtedy dynamika dźwięku jest na wysokim poziomie, a jak wiadomo nie jest to łatwe do osiągnięcia. Kolejnym pozytywnym czynnikiem i to
już można nazwać standardem w B&W jest to, że Z2 może grać na maksa, nie psując przy tym w
znaczący sposób jakości dźwięku.
Wszystkie te cechy udowadniają tylko to, co wiedzieliśmy już przed testem. B&W nie zawodzi
nigdy, tworzy urządzenia bliskie doskonałości, mimo nieniskich cen satysfakcja po zakupie zawsze zwraca nam wydane pieniądze w 100%.
Myślę, że państwo Zeppelin, po zaprezentowaniu swojego maleństwa całemu światu, mogą
spać spokojnie, a nawet powoli w snach rozmyślać już o kolejnym potomku, bo wszyscy zapewne przyjmą go równie dobrze jak Z2.
Bowers & Wilkins – Z2
Dane techniczne::

Moc wyjściowa (RMS): 200W

Przetworniki: pełnozakresowe 2 × 87,5 mm
Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz ± 3 dB na osi
referencyjnej
Zakres częstotliwości: 6 dB przy 42 Hz i 22 kHz
Wyjściowa moc wzmacniacza: 2 × 20 W
Wejścia sieciowe: RJ45 Ethernet lub Wi-Fi
Wejście analogowe: 3,5-mm mini jack
Kompatybilność AirPlay:iPhone, iPod touch i iPad
z iOS 4.3.3 lub późniejszym, Mac z OS X Mountain Lion
lub Mac i PC z iTunes 10.2.2 lub późniejszym
Kompatybilność złącza dokującego: iPhone 5, iPod
touch (5. generacji) i iPod nano (7. generacji
Wymiary: 180 × 320 × 100 (gł × wys × szer)
Waga: 2,6 kg
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MacBook:
Elastyczny
Konfigurowalny
Concept Laptop
Kamil Dyrtkowski

W poprzednim numerze pisałem Wam o wykorzystaniu nowoczesnej technologii w
celu stworzenia elastycznego laptopa. Przykładem był laptop Pandora. Dziś zgodnie
z obietnicą pragnę przybliżyć prawdopodobne zaadoptowanie tej technologii przez
firmę Apple.
Jeśli chodzi o koncepcję laptopa, to trudno jest znaleźć coś naprawdę nowego.
Wiadomym jest, że forma pozostaje w zasadzie taka sama bez względu na to, jak to
urządzenie działa. Ale projektant Tommaso Gecchelin jednak wprowadza coś nowego w postaci projektu dotykowego MacBook. Może on przekształcać się z podstawowego układu ekran-klawiatura, poprzez tablet, do dwustronnego wyświetlacza.
Technologia to nie dual-screen setup, lecz jeden zintegrowany elastyczny ekran dotykowy. Zaprawdę projekt wykorzystuje jeszcze niewynalezioną technologię o
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nazwie iSpine, która pozwoli na niespotykaną elastyczność. Sam projektant porównuje MacBooka do elastyczności ludzkiego kręgosłupa, choć nigdy nie widziałem człowieka z wygiętym kręgosłupem w ten sposób.
Wyobraź sobie, że wszystkie te konfiguracje są na wyciągnięcie ręki, bez konieczności zakupu wielu urządzeń. W pełni otwarty ekran jest wielkości kartki papieru A4 i nie ma żadnych martwych przestrzeni po środku. Złożenie go
na pół czyni z niego pełnoprawny tablet dotykowy. Technologia OLED jeszcze
bardziej to bardziej umożliwia. Możliwa jest też konfiguracja z wykorzystaniem
urządzenia jako laptop, wystarczy złożyć go na pół i korzystać z klawiatury dotykowej lub fizycznej bezprzewodowej, którą należy dokupić.
Oczywiście, Apple zazwyczaj nie przyjmuje pomysłów projektantów zewnętrznych, ale wiele z tego, co Gecchelin proponuje, wydaje się być zgodne
z rozwojem technologii. Każdy z nas jest coraz bardziej wymagający, a jeżeli maszyna jest bardziej mobilna, bardziej elastyczna i bardziej wielofunkcyjna,
to spełnia nasze wymagania. Warto rozwój tego typu rozwiązań obserwować.
Mam nadzieję, że Apple, podtrzymując opinię o swoich produktach (że są one
najbardziej innowacyjne), postara się je rozwijać i wdrażać.
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Furby

Monika Gutowska-Cała

Furby – inteligentny pluszak, który podbija świat już od 15 lat.
Furby to inteligentny pluszak, który podbił świat już 15 lat temu. W marcu 2013 na
rynku polskim ukazała się nowa wersja tej sympatycznej zabawki, która potrafi już komunikować się ze swoim właścicielem w języku polskim oraz może być sterowana z
iPhone’a. Ta ostatnia cecha powinna Was wyprowadzić z konsternacji – dlaczego iMagazine testuje pluszaki.
Po wyjęciu Furby’ego z pudełka potrafi on co prawda mówić jedynie w języku Furbish, z czasem jednak uczy się języka swojego właściciela. Spodziewałam się, że będzie
potrzebował tygodni zanim usłyszę od niego pierwsze słowo w naszym ojczystym języku, tu jednak spotkało mnie miłe zaskoczenie, bo już pierwszego dnia usłyszałam „naprawdę”. Potem było już z górki – prosił o jedzenie, łaskotki, przytulanie i dodatkowo
obdarował mnie słowem „kocham”. Najbardziej zabawny, usłyszany przeze mnie zwrot
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to: „zróbmy to Aniela”. Może to tylko moje osobiste odczucie
albo nawet przypadek, ale Furby poproszony o zaśpiewanie piosenki – zrobił to. Nie podejrzewałam, że mam w sobie aż tyle z
dziecka, ale radość moja była wielka.
Każdy zwierzaczek może charakteryzować się własną osobowością, która zależy od rodzaju zabawy, jaką wybierzemy.
Okazując mu czułość, sprawimy, że będzie grzeczny i milutki, robiąc mu psikusy np. ciągnąc za ogonek, sprawimy, że będzie na
nas krzyczał. Nowy Furby zyskał wyświetlacze LCD w oczach,
dzięki czemu bardziej dobitnie wyraża swoje emocje, trzeba
przyznać, że efekt jest fantastyczny.
Furby 2012 (bo wtedy ukazały się wersje anglo- i hiszpańskojęzyczna) zyskał również nową szatę, w
Polsce dostępny jest w sześciu wersjach kolorystycznych.
Nowością, która w dzisiejszych czasach już pewnie nikogo nie zdziwi, jest też wspomniana możliwość pobrania darmowej aplikacji Furby dla iOS oraz Androida. Wykorzystywanie aplikacji sprawi, że
zabawa z Furbym zyska nowy wymiar. Możemy go karmić, puszczać mu muzykę (do której nasz milusiński będzie śpiewał i tańczył), dostępny jest również słownik, który w czasie rzeczywistym tłumaczy
na język polski to, co Furby mówi w języku Furbish.
Przyszedł mi nawet do głowy taki pomysł, że chcąc wysłać SMS-a do kumpeli, której to mąż
ma zakusy do pracy w firmie detektywistycznej, mogę użyć języka Furbish i wtedy wszystko pozostanie między nami. Słownik dostępny jest co prawda również na stronie www, ale zakładam, że
poważny biznesmen nie będzie zawracał sobie
głowy rozszyfrowywaniem.
Furby, jak każdy prawdziwy zwierzak, funkcjonuje całą dobę i nie znajdziecie pstryczka, za
pomocą którego można go wyłączyć. Dla hardkorowców pozostaje oczywiście opcja pozbawienia go baterii, jest jednak bardziej humanitarny
sposób. Wystarczy go uśpić. Sposoby są dwa, wystarczy pozostawić go bez opieki na dłuższy czas,
wtedy znudzony sam zaśnie albo wykorzystać
funkcję usypiania w aplikacji Furby. Czule go głaskając natomiast, wybudzimy go ze snu.
Furby to wyjątkowy stworek, który oprócz fanta-

Nowością, która w dzisiejszych
czasach już pewnie nikogo nie
zdziwi, jest też wspomniana
możliwość pobrania darmowej
aplikacji Furby dla iOS oraz
Androida. Wykorzystywanie
aplikacji sprawi, że zabawa z
Furbym zyska nowy wymiar.
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Furby, jak każdy prawdziwy
zwierzak, funkcjonuje całą dobę i nie
znajdziecie pstryczka, za pomocą
którego można go wyłączyć.

dzialności, czułości i kreatywności. Empatyczne
zachowania Furby’ego uczą dziecko, w jaki sposób otoczenie reaguje na jego zarówno pozytywne, jak i negatywne zachowania.
Za moich dziecinnych czasów takie właściwości przypisywane były dużo mniej
technologicznie zaawansowanej zabawce –

Tamagochi, produkowanej przez firmę Bandai z Japonii. Idea podobna, jednak odbiór, wrażenia i
przyjemność z obcowania nieporównywalna.
Producent poleca Furby’ego dla dzieci powyżej 6. roku życia i ja się z nim w pełni zgadzam.
Nasz niespełna trzyletni maluszek zainteresował się swoim nowym prezentem tylko na chwilę i właściwie jeżeli nie zauważy, że ja się nim bawię, to nie wspomina o przyjacielu. Wygląda na
to, że instynkt opiekuńczy jeszcze się u tak młodego
człowieka nie wykształcił.
W USA Furby, zarówno stara, jak i nowa generacja, robi furorę. Do nas wielkimi krokami zbliża się dzień
dziecka, więc jest okazja, aby sprawić naszym dzieciom
zabawkę, wokół której będą mogły budować swój mały
świat. Kreację tę na pewno uatrakcyjni fakt, że Furby potrafi porozumiewać się z innymi Furby. Niestety cena
pluszaka może zniechęcać, w Polsce kosztuje on ok. 300
zł, zawsze jednak można zrobić zrzutkę w rodzinie.
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Blue SC

Norbert Cała

Rower ze wsparciem Bluetooth 4.0
Ostatnio prawie wszystkie akcesoria starają się mieć wsparcie ze strony aplikacji
dla iPhone’a. Ja, podchwyciwszy tę nazwę od jednego z producentów, nazywam je
Appccessory. W tym numerze przeczytacie przynajmniej o kilku takich akcesoriach.
Jednym z takich gadżetów ze wsparciem aplikacji jest czujnik prędkości i rytmu Blue
SC firmy Wahoo Fitness. Jest to wariacja na temat klasycznego licznika rowerowego,
tyle że nie mamy wyświetlacza na kierownicy, bo jest nim np. iPhone spięty z licznikiem przez Bluetooth 4.0.
Licznik jest bardzo interesującą konstrukcją, bo mierzy jednocześnie i prędkość,
i kadencję, czyli obroty korby. Większość klasycznych liczników rowerowych posiada oddzielne sensory do pomiaru prędkości i kadencji, w tym mamy jeden element
i dwa sensory. Było to możliwe dlatego, że licznik instalujemy na dolnych rurkach
tylnego widelca w pobliżu suportu, a nie klasycznie – na przednim widelcu. Takie
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umieszczenie pozwala na jednoczesne mierzenie

Przyglądając się bliżej
konstrukcji tego licznika,
zastanawiam się, dlaczego
nikt wcześniej na nią nie
wpadł, projektując klasyczny
licznik.

obydwu danych, czyli obrotów korby i obrotów
koła. Przyglądając się bliżej konstrukcji tego licznika, zastanawiam się, dlaczego nikt wcześniej na
nią nie wpadł, projektując klasyczny licznik. Blue
SC zbudowany jest (wbrew nazwie) z czarnego
plastiku i jest oczywiście odporny na czynniki zewnętrzne typu błoto i deszcz. Licznik zasilany jest
jedną baterią CR2032 i jak zapewnia producent –
na sezon bateria powinna starczyć.

Instalacja na rowerze nie jest trudna i przypomina instalację klasycznego licznika.
W pudełku z licznikiem znajdziemy dwie gumki, którymi przytwierdzamy licznik do
rurek widelca oraz dwie „trytytki” do mocnego przytwierdzenia. Są też wspomniane
dwa sensory, jeden na szprychy tylnego koła, drugi na korbę. Jedna skomplikowana
sprawa to konieczność odkręcenia pedału od korby właśnie w celu instalacji magnesu dla pomiaru kadencji. Licznik ma ruchome ramię czujnika prędkości, dzięki któremu możemy ustawić go tak, aby pasował do każdego roweru. Moja rama Dartmoor
StreetFighter nie jest bardzo typowa, a jednak nie miałem żadnego problemu z instalacją. Bez specjalnego pośpiechu cała zabawa zajęła 15 minut. Jedynie posiadacze rowerów z bardzo wymyślną tylną amortyzacją mogą mieć problem z instalacją
licznika. Czasem też, przy wybitnie grubych rurkach tylnego widelca, fabrycznie dołączone gumki mogą się okazać za
krótkie. Początkowo obawiałem się
o miejsce instalacji licznika, jest on
dość duży i bałem się, że w przypadku upadku na rowerze będzie
można go dość łatwo uszkodzić. W
praktyce mi się to nie udało. Miejsce instalacji jest tak wybrane, że
nawet przy upadku na ziemię
licznik jest chroniony przez pedał i korbę, które to jako pierwsze przyjmą na siebie uderzenie
o ziemię. Przeprowadziłem kil-
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ka takich testów i uważam, że to miejsce
instalacji jest zdecydowanie lepsze niż przedni widelec.
Jako że licznik musimy spiąć ze smartfonem, to oczywiście
dostajemy dedykowaną aplikację producenta, czyli Wahoo Fitness.
Aplikacja jest dość dobra, ale ma swoje duże wady jak np. brak możliwości sensownego eksportu naszych danych lub dzielenia się nimi na portalach społecznościowych. Na szczęście, dzięki otwartemu API, licznik jest zgodny także z innymi,
popularnymi wśród rowerzystów aplikacjami, jak Strava, Cyclemeter, Runtastic czy
Endomondo i wiele, wiele innych. Mając tak dużą liczbę aplikacji, każdy znajdzie coś
dla siebie.
Jak wspomniałem, licznik łączy się z telefonem dzięki Bluetooth 4.0. Ta technologia jest względnie energooszczędna i nie zabije baterii w naszym telefonie, jednocześnie pozwalając na transmisję na odległość około 3 m. Jej wadą jest to, że nie
każdy telefon ją obsługuje. Z iPhone’em 5 i 4S nie ma problemu, ale już w iPhonie
4 wsparcia dla niej nie ma. W czasie jazdy nie ma praktycznie żadnych opóźnień w
przekazywaniu danych, przyspieszenie na rowerze skutkuje natychmiastowym wskazaniem na wyświetlaczu telefonu, o
to się najbardziej obawiałem. Z licznika do iPhone’a trafia informacja o
szybkości, przejechanej trasie i kadencji. Te informacje są wystarczające do dowolnej analizy treningu
w programie. Jeśli jednak zapomnimy zabrać ze sobą telefon na rower,
to nic wielkiego się nie stało, bo licznik zapamiętuje odległość pokonaną w ciągu tygodnia, miesiąca i roku

Moja rama Dartmoor
StreetFighter nie jest bardzo
typowa, a jednak nie miałem
żadnego problemu z instalacją.
Bez specjalnego pośpiechu cała
zabawa zajęła 15 minut.
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i pozwala na późniejsze odczytanie, niestety ta
funkcja dostępna jest tylko w programie dostarczanym przez producenta.
Komu przyda się taki licznik? Na pewno każdemu maniakowi treningów i katowania się na
rowerze. Każdemu, kto chce po treningu sprawdzić, jaką miał kadencję na podjeździe, jaką
średnią szybkość na zjazdach itp. Oczywiście,
prawie wszystkiego można dowiedzieć się bezpośrednio z aplikacji Endomondo. Jednak aby
mieć te informacje, trzeba po pierwsze mieć

Licznik jest zgodny także
z innymi popularnymi
wśród rowerzystów
aplikacjami, jak Strava,
Cyclemeter, Runtastic
czy Endomondo i wiele,
wiele innych

przy sobie telefon, po drugie korzystać z GPS,
który wysysa baterię, po trzecie GPS i las to ogromne przekłamania, a po czwarte
sensor kadencji. Nad klasycznym licznikiem też ma ogromną przewagę, kosztuje 240
zł! (Dostępny jest też pod nazwą Runtastic Speed & Cadence Sensor). Licznik rowerowy, oferujący podobne informacje wraz ze zgrywaniem danych do komputera, kosztuje minimum trzy razy więcej i oferuje dużo mniej możliwości, w mniej przystępnej
formie. Ja, mimo że nie katuję się na zjazdach i podjazdach, również pokochałem
Blue SC. Lubię bowiem mieć informacje o tym, ile przejechałem na rowerze, a nie lubię mieć przy nim licznika. On po prostu wyjątkowo kiepsko wygląda przy moim rowerze i chłopaki na dircie mogliby się ze mnie śmiać. Jednocześnie jestem geekiem i
lubię wiedzieć, ile przejechałem, z jaką prędkością, jakie było maksimum itp.
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Pebble Watch
Norbert Cała

Zegarek z własnym sklepem z aplikacjami
O projekcie zegarka Pebble słyszała prawodopodobnie większość z Was. Wywodzi się on z
Kickstartera, gdzie okazał się ogromnym sukcesem, zbierając ponad 10 mln dolarów! Sukces na
tyle duży, że wynalazcy bardzo szybko wyszli poza fazę Kickstartera i uruchomili regularną produkcję. Pierwsze zegarki zaczęły trafiać do klientów z Kickstartera około miesiąc temu, a mój na
nadgarstku zagościł niewiele później. Od tego momentu praktycznie się z nim nie rozstaję, przy
okazji weryfikując własne przemyślenia na temat idealnego smartzegarka.
Pebble Watch nie jest szczytem wyszukanego designu i majstersztykiem wykonania. Jako
fan klasycznych, mechanicznych zegarków muszę przyznać rację naszemu naczelnemu, a Dominik ocenia to w krótkich słowach: „Dupy nie urywa, liczyłem na więcej”. Z drugiej strony, jako
geek, ja aż taki surowy nie będę. Moja wersja Pebble jest czarna i na pierwszy rzut oka prezentuje się naprawdę dobrze. Bliższe poznanie ujawnia jednak prawdę – zegarek jest, łagodnie mó-
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wiąc, trochę plastikowy. Przy czym plastik, z

Koperta i pasek powodują,
że zegarek świetnie leży na
nadgarstku, a chyba to jest
najważniejsze.

którego jest wykonany, sprawia wrażanie jakby
miał się rysować od samego patrzenia. Na szczęście wcale tak nie jest. Jako że noszę na co dzień
mechaniczny zegarek, Pebble wydaje mi się trochę za mały i przede wszystkim za lekki, ale wiem,
że dla osoby nie przywykłej do zegarków będzie
to zaletą. Wykonanie jest na dość przyzwoitym

poziomie, elementy plastikowe pasują do siebie i można mieć jedynie małe pretensje
do materiału pokrywającego wierzch zegarka. Nie jest to niestety szafirowe szkło tylko jakiś rodzaj przeźroczystego plastiku, przez co przy pewnym świetle widać na nim
dziwne refleksy. Najważniejsze jednak, że się nie rysuje. Koperta, na której umieszczono cztery przyciski i złącze ładowania, jest wodoodporna do 5 atmosfer. Oznacza
to, że spokojnie możemy z nim zmywać naczynia i pływać w basenie, ale nurkowanie może skończyć się źle. Złącze ładowania jest trochę w stylu Apple, bo kabelek do
ładowania łączy się z zegarkiem na magnesy. Pebble dostarczany jest z bardzo wygodnym silikonowym paskiem, ale jeśli by on komuś nie pasował, to nie ma żadnego
problemu z wymianą go na inny. Koperta Pebble ma w uszach 22 mm i każdy pasek
w tym rozmiarze będzie pasował. Koperta i pasek powodują, że zegarek świetnie leży
na nadgarstku, a chyba to jest najważniejsze.
Zegarek Pebble to tak naprawdę mały komputer i w kopercie ma wszystko, czego komputer potrzebuje. Procesor ARM Cortex-M3 MCU 120 MHz, 32 MB pamięci,
moduł komunikacji Bluetooth 2.1+ EDR i 4.0, akcelerometr i podświetlany ekran e-paper o rozdzielczości 144 × 168. Rozdzielczość wyświetlacza nie rzuca na kolana,
ale jest wygodna w codziennym użytkowaniu. Na zegarek zawsze patrzymy z pewnej odległości i w Pebble nie ma żadnego problemu z odczytaniem powiadomienia z
Twittera lub SMS-a.
Gdy go dostałem kilka dni temu, był fajnym gadżetem, którego lista funkcji była
dość krótka i zamknięta. Do komunikacji z telefonem Pebble wykorzystuje oczywiście technologię Bluetooth. Tyle, że łączność nawet z
iPhone’em 5, który obsługuje BT 4.0, jest realizowana po bardziej energochłonnym BT 2.1. Przy
takim połączeniu procentowy wskaźnik bate-

Zegarek Pebble to
tak naprawdę mały
komputer
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rii w iPhone działa prawie jak minutnik i między bajki należy
włożyć założenia producenta o poborze prądu zwiększonym o
maksymalnie 10%. Na szczęście, to prawdopodobnie się zmieni na plus, zegarek posiada bowiem moduł BT4.0 i trzeba czekać, aż producent dostarczy odpowiednio zmodyfikowaną
wersję firmware. Jeśli chodzi o sam czas pracy zegarka na jednym ładowaniu, to zazwyczaj było to około 4-5 dni – to wynik
niższy od tego deklarowanego przez producenta, ale wystarczający w większości przypadków.
Standardowo, w połączeniu z systemem iOS Pebble potrafi na wyświetlaczu pokazywać treść przychodzących SMS-ów,
iMessage, maili, a po pewnych kombinacjach - również powiadomień z Twittera i Facebooka. Te pewne kombinacje to wyłączenie i ponowne włączenie wyświetlania powiadomień z
TT i FB w centrum powiadomień na iOS. Niestety polskie literki wyświetlają się jako kwadraciki i mam nadzieję, że zostanie
to poprawione w kolejnej wersji oprogramowania. Dodatkowo
zegarek wyświetla też informację o przychodzącym połączeniu
wraz z możliwością odrzucenia. Standardowo też otrzymujemy
możliwość sterowania muzyką na iPhone’ie oraz wgrywania
nowych cyferblatów. Jest tego całkiem sporo, ale niestety do
tej pory była to lista zamknięta. Do tej pory. Kilka dni temu producent Pebble zaktualizował soft i dodał możliwość instalacji
zewnętrznych aplikacji napisanych z pomocą firmowego SDK.
Wkrótce też ma się pojawić Pebble watchapp store, w którym będziemy mogli pobierać aplikacje dla zegarka. Możliwości, jakie się teraz przed nim otwierają, są prawie nieskończone.
Dzięki akcelerometrowi można będzie go wykorzystać jako tak
ostatnio modny krokomierz, do wyświetlania ściąg będzie idealny, może ktoś napisze soft do obsługi licznika rowerowego z
BT lub aplikację do obsługi żarówek Philips HUE. Możliwości co niemiara i już się nie
mogę doczekać odpalenia sklepu. Deweloperzy już teraz nie próżnują i tworzą całą
masę dodatkowych aplikacji i tarcz. Powstał nawet niezależny sklep/katalog, gdzie
w jednym miejscu możemy odnaleźć większość aplikacji i dodatkowych tarcz. Znaj-
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dziecie go pod adresem www.mypebblefaces.
com. Oprócz dziesiątek dodatkowych tarcz znajdziecie tam stoper, minutnik, kalkulator, a nawet
klon Tetrisa. Jako, że na razie nie ma oficjalnego
sklepu, to Pebble nie bierze odpowiedzialności
za oprogramowanie firm trzecich, dlatego przy
każdej instalacji zostaniemy ostrzeżeni o możliwości uszkodzenia zegarka. Mimo, że przetestowałem większość aplikacji z tej strony, nie udało
mi się popsuć mojego Pebble.
Kilka osób pytało mnie, czy przypadkiem
Pebble nie umrze, jak Apple wypuści swój iZegarek. Myślę, że nie i będzie tak z jednego powodu. Moim zdaniem Apple nie wprowadzi do

Pebble jest na początku
swojej drogi i bardzo mu
kibicuję. Jeśli poczytamy
forum firmy, to widać, że
dookoła zegarka buduje
się fajna społeczność,
która zdecydowanie
przyczyni się do rozwoju
projektu.

produkcji swojego zegarka. W konstrukcji smartzegarków jest zbyt wiele rzeczy, których nie da się na ten moment doprowadzić
do perfekcji, aby Apple się zdecydowało na ten krok. Pebble jako garażowy projekt
może sobie pozwolić na pewne niedoskonałości czy niedopracowania. Apple za coś
takiego zostałoby publicznie zjedzone. Pebble jest na początku swojej drogi i bardzo
mu kibicuję. Jeśli poczytamy forum firmy, to widać, że dookoła zegarka buduje się
prężna społeczność, która zdecydowanie przyczyni się do rozwoju projektu. Cieszę
się więc na razie ze swojego Pebble i czekam na kolejne aktualizacje oprogramowania, szczególnie tę uruchamiającą komunikację po BT4.0.
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Philips Fidelio
Sound Tower
DTM5095
Norbert Cała

Grająca wieża Philipsa od wież z PRL-u różni się wszystkim
W latach mojej młodości, a było to już bardzo dawno temu, każdy chciał mieć w
domu wieżę grającą. Czymże było to mityczne stworzenie? Zestawem ustawionych na
sobie podzespołów składających się na sprzęt muzyczny. Wzmacniacz, podwójny kaseciak, radio, a na samej górze gramofon. Szczęściarze mieli jeszcze jakiś equalizer i inne
dziwne rzeczy. Ogólnie wieżę charakteryzowała sumaryczna duża wysokość oraz mnogość źródeł dźwięku. Philips, nazywając swój głośnik Sound Tower, przechodzi na po-
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ziom hard wśród wież – nie
dość, że konstrukcja ma prawie
metr wysokości to jeszcze mnogością możliwości odtwarzania
muzyki zawstydzi każdą wieżę z
mojej młodości.
Na tym możemy zakończyć
te żartobliwe porównania, bo
poza nazwą, zresztą przyjętą tylko w Polsce, wieża Philipsa od
wież z PRL-u różni się wszystkim.
Przy tym, konstrukcji dumnie noszącej logo Fidelio, dużo bardziej
należy się tytuł wieży. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę
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Philips, nazywając swój
głośnik Sound Tower,
przechodzi na poziom
hard wśród wież – nie
dość, że konstrukcja ma
prawie metr wysokości,
to jeszcze mnogością
możliwości odtwarzania
muzyki zawstydzi każdą
wieżę z mojej młodości.

wysokość. Fidelio Sound Tower
to bowiem głośnik wysoki na 98 cm, naprawdę robi wrażenie. Szczególnie, że jest przy tym dość smukły, a jego średnica jest niewiele większa od średnicy płyty CD. Konstrukcja jest praktycznie w całości pokryta
czarną, siatką maskującą z tkaniny. Jedynym elementem ozdobnym jest
srebrna listwa biegnąca od góry do samego dołu głośnika. Co ciekawe,
jak listwie przyjrzymy się bliżej, to okaże się, że w górnej części głośnika jest w niej szczelina, w którą możemy włożyć płytę CD. Zdziwienie
jest podwójne, bo po pierwsze - w tak nowoczesnej konstrukcji nie spodziewałbym się płyty CD, a po drugie - nie w tym miejscu. Ta ozdobna
listwa to chyba najsłabszy element konstrukcji. Fidelio przyzwyczaiło
nas do wysokiej jakości wykonania swoich produktów, dlatego spodziewałem się, że listwa będzie wykonana z metalu. Niestety, to tylko dość
marnej jakości plastik. Listwa, biegnąc od dołu do góry głośnika,
przechodzi w owal okalający elementy sterujące głośnikiem, które zgromadzone są w górnej części głośnika. Są one umieszczone
na pochylonej w stronę użytkownika powierzchni. Wszystkie przyciski, a jest ich całkiem sporo, są dotykowe i podświetlone. Wygoda
obsługi przycisków nie jest idealna i czasem zdarzało mi się, że przy-
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cisk przy pierwszej próbie nie reaguje, ale wygląda-

Całościowo system brzmi
bardzo poprawnie i
zdecydowanie mocno. Można
przy nim zorganizować
niezłą imprezę bez obaw o
zniekształcenia dźwięku przy
głośnym graniu.

ją ślicznie. Obok przycisków znajdziemy wyświetlacz
LED oraz nieco wyżej złącze Lightning. Złącze, co
ważne, jest przystosowane zarówno do iPhone’a, iPoda touch, jak i do iPada mini oraz dużego. Tak
duża liczba przycisków to wynik wielu możliwych
podłączeń, gdybym miał o każdym z nich napisać
kilka zdań, to prawdopodobnie uśpiłbym Was już w
połowie tej wyliczanki. Więc może po prostu wymienię możliwe źródła dźwięku. Zaczynamy od złącza
Lightning, potem mamy płytę CD, Tuner FM, Tuner
AM, złącze USB, Bluetooth, wejście AUX oraz złącze

mini jack. Na liście brakuje już chyba tylko gramofonu oraz AirPlay. Jeśli pobierzemy na
naszego smartfona aplikację, to głośnikiem będziemy mogli sterować bezpośrednio z wyświetlacza np. iPhone’a.
Najważniejsze jednak jest to, jak ta wieża gra. Patrząc na nią można mieć obawy, czy
dźwięk będzie na poziomie Fidelio. W końcu taka konstrukcja znacznie ogranicza bazę
stereo. Philips, aby temu przeciwdziałać, stosuje technologię LivingSound, która zapewnia szerszy dźwięk stereo. Układ głośników też jest dość nietypowy, mamy bowiem
do czynienia z systemem 3.1. Czyli w wieży są cztery głośniki w tym 5-calowy subwoofer z systemem bass reflex. Całkowita moc głośników na papierze robi wrażenie, bo
to aż 200W w RMS. Ja nie lubię sztucznych dodatków i systemów w stylu LivingSound,
dźwięk powinien być jak najbardziej wolny od tricków mających zapewnić lepszą głębię lub bazę stereo. Jednak w przypadku Fidelio Sound Tower zaczynam lekko zmieniać
zdanie. Dźwięk jest zaskakująco dynamiczny, głęboki i przestrzenny. Gdyby osobie z zawiązanymi oczami puścić dźwięk z Fidelio Sound
Tower, to prawdopodobnie postawiłaby na zwykły zestaw stereo, a nie tak wymyślną konstrukcję.
2ooW robi swoje i głośnik gra bardzo donośnie,
przy czym trzyma się standardów Fidelio i nie
produkuje zniekształceń nawet przy najbardziej
rozkręconej sile dźwięku. Według mnie, najlepszą cechą głośnika jest środek. To dość nietypowe
w wymyślnych konstrukcjach. Środek jest głębo-

Zwarta konstrukcja z
tylko jednym kablem
podłączeniowym to
chyba marzenie każdej
kobiety.
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ki i bardzo czysty, zupełnie jak w klasycznych systemach stereo. Bardzo poprawnie wypada też sekcja dolna. Dzięki wbudowanemu subwooferowi nie musimy się bać o brak
mocnego basu. Bas jest jednak momentami zbyt mało dynamiczny. Na koniec tony wysokie, które stawiam na równi z niskimi. Są bardzo czyste i poprawne, ale również w
szybszych kawałkach brakuje im oczekiwanej dynamiki. Całościowo system brzmi bardzo poprawnie i zdecydowanie mocno. Można przy nim zorganizować niezłą imprezę
bez obaw o zniekształcenia dźwięku przy głośnym graniu.
Zwarta konstrukcja, z tylko jednym kablem podłączeniowym, to chyba marzenie
każdej kobiety. Przy tak rozbudowanym sprzęcie to na pewno kontrast z tysiącami kabli, na których każdy zbiera kurz, a które możemy znaleźć w podobnie rozbudowanych
klasycznych zestawach. To też ogromna zaleta, jeśli chcemy zmienić miejsce, w którym
stoi głośnik – wystarczy wypiąć jeden kabel i po sprawie. Przy nie najniższej cenie, około 2000 zł i dość nietypowym wzornictwie, głośnik musi jednak szukać swojej niszy. Minimalistycznie zaprojektowany salon to będzie dla niego znakomite miejsce, ale chętnie
postawiłbym go też w reprezentacyjnej recepcji nowoczesnej firmy.

Philips fidelio
Sound tower dtM5095
Ramka: Moc wyjściowa (RMS): 200W
Liczba wbudowanych głośników: 4
Wejścia audio: złącze Lightning: złącze Lightning;
CD, Tuner FM-AM, USB, Bluetooth; AUX; mini jack
Kompatybilność Lightning: iPhone 5, iPod touch 5G,
iPad mini, iPad Retina
Wymiary: 300 × 978 × 300 mm (gł × wys × szer)
Waga: 14,5 kg
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Withings Wireless
Scale WS-30
Norbert Cała

Totalna inwigilacja naszej wagi
Pewnie wiecie, że za pomocą iPhone’a można kontrolować inteligentny dom, odpalać samochód czy sprawdzać stan upieczenia mięsa na grillu. Wiedzieliście jednak, że
możecie również kontrolować swoją wagę? Co ciekawe, takie wagi to żadna nowość i są
dostępne na rynku od jakiegoś czasu. Do tej pory były jednak dość mało w Polsce popularne, bo zwyczajnie nie było ich gdzie kupić oraz mało osób czuło chęć aż takiego monitorowania swojej wagi. Teraz trochę się pozmieniało, popularne stało się monitorowanie
naszych treningów z ekranu iPhone’a, a dodatkowy czynnik w postaci wagi pozwala lepiej widzieć efekty. Nie ma też już żadnego problemu z kupieniem wagi w Polsce.
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Pierwszy raz na wagi Withings trafiłem jakiś czas temu przypadkiem, szukając fajnej wagi domowej. Istnieje bowiem w życiu
człowieka taki moment, gdy musi zainteresować się takim sprzętem… Nie, nie, nie, wcale nie miałem i nie mam nadwagi wieku
średniego, po prostu żona chciała wiedzieć, jak szybko dochodziła do siebie po urodzeniu Maksa.
Waga Withings zwróciła moją uwagę, bowiem:
• po pierwsze wygląda zdecydowanie lepiej niż większość podobnych urządzeń na rynku,
• po drugie ma naprawdę spore możliwości,
• po trzecie ma… no dobra, zaciekawiła mnie głównie dlatego,
że współpracuje z iPhone’em.
Choć tak naprawdę to nie tylko z iPhone’em, bo i z iPadem,
smartfonami na Androidzie oraz po prostu z serwisem Withings.
com, który jest dostępny również z komputera. Pewnie zastanawiacie się, jak łazienkowa waga może współpracować z iPhone’em i przesyłać dane do internetowego serwisu – to akurat jest
bardzo proste i zwyczajne, waga ma wbudowany moduł Bluetooth oraz Wi-Fi.
Po wyjęciu wagi z pudełka musimy włożyć do niej cztery baterie AAA, które starczą na minimum rok i skonfigurować ją, aby
działała w naszej sieci. Aby tego dokonać, należy pobrać na nasz
telefon aplikację Withings Health Mate z AppStore, wyszukać
wagę przez Bluetooth i przejść przez prosty kreator. W tym procesie zostaniemy zapytani o chęć podłączenia jej do sieci Wi-Fi. Warto to zrobić, bo
wtedy wszystkie nasze
pomiary będą automatycznie lądowały na naszym koncie w serwisie
Withings.com. Jeśli nie
wepniemy jej do sieci
Wi-Fi, to waga, aby przesłać wyniki, będzie się łą-

Waga Withings zwróciła
moją uwagę, bowiem (…)
no dobra, zaciekawiła
mnie głównie dlatego, że
współpracuje z iPhone’em.
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czyła z naszym telefonem poprzez Bluetooth 4.0.

Możemy też wysłać
informacje o naszej
wadze do praktycznie
dowolnego systemu
monitorującego proces
treningu.

Aby zacząć zbierać dane, musimy stworzyć indywidualne konto w serwisie Withings.com, na którym będą odnotowywane wyniki naszego ważenia. Każda waga może
obsługiwać do 8 automatycznie rozpoznawanych profili. W profilu definiujemy naszą płeć oraz wzrost, pozwoli to
wadze podawać nie tylko suchą informację o kilogramach,
ale też o wiele ważniejszą rzecz, czyli wskaźnik BMI. Dzięki temu, w czasie ważenia wykryje ona, kto na niej stoi i na
wyświetlaczu pojawi się nazwa naszego profilu, waga w kilogramach i wspomniany wskaźnik BMI. Jeśli w pamięci

wagi będą dwa podobne profile, będziemy musieli wskazać, który profil należy do
nas. Dokonujemy tego poprzez przeniesienie ciężaru na stronę z wyświetlonym naszym profilem. Jak wspomniałem, wszystkie nasze pomiary są automatycznie przesyłane do serwisu Withings.com, który dodatkowo potrafi agregować dane z innych
urządzeń oraz przesyłać nasze dane na zewnątrz. I tak możemy podpiąć do naszego
konta Withings dane uzyskiwane z monitora aktywności Jawbone UP i widzieć zależność naszej wagi od postępów w naszym treningu. Możemy też wysłać informacje o
naszej wadze do praktycznie dowolnego systemu monitorującego proces treningu.
Lista współpracujących serwisów jest naprawdę bardzo długa od Endomondo, poprzez Runkeepera, aż do IFTTT. To pozwala doskonale wprowadzić element wagi do
zastanego monitoringu treningu bez zmieniania przyzwyczajeń.
Wiecie już, jak działa waga i na jakiej zasadzie współpracuje z iPhone’em, ale to
nie jedyny jej związek z Apple. Cechą wspólną wagi Withings i wszystkich produktów Apple
jest bardzo wysoka jakość wykonania i dbałość
o szczegóły. Waga jest zewnętrznie pokryta hartowanym szkłem w kolorze białym. Klasycznie
w górnej części wagi zainstalowany jest wyświetlacz pokazujący nasze zwycięstwa lub porażki,
ale już on sam nie jest taki klasyczny i zwykły. To
matrycowy wyświetlacz z subtelnym niebieskim
podświetleniem o rozdzielczości 128×64 pikseli. Technika matrycowa pozwala dowolnie wyko-

Cechą wspólną wagi
Withings i wszystkich
produktów Apple jest
bardzo wysoka jakość
wykonania i dbałość
o szczegóły.
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rzystać jego przestrzeń, dzięki temu oprócz wagi możemy zobaczyć nasze imię oraz jak bardzo
nasza waga odbiega od prawidłowości. Wyświetlacz jest bardzo czytelny i nie będziemy mieli problemu z odczytaniem wskazań. Do wagi dołączone są też różne nóżki pozwalające wygodnie jej
używać na różnych powierzchniach.
Teraz wystarczy tylko przełamać się i stanąć na
wadze. Zresztą waga też nam w tym pomoże. Wyświetlając strzałki, pozwoli nam przyjąć optymalną pozycję do ważenia. Teraz mała uwaga głównie
do kobiet, które widząc wagę Withings u znajomych,
mogą się dać skusić i zważyć – mimo że waga nie posiada Waszego profilu, to info o Waszej wadze zapisze
się w systemie pod pozycją „nieprzypisane”. Wasza

Mimo że waga (u znajomych)
nie posiada Waszego profilu,
to info o Waszej wadze zapisze
się w systemie pod pozycją
„nieprzypisane”. Wasza waga
przestanie zaś być pilnie
strzeżoną tajemnicą.

waga przestanie zaś być pilnie strzeżoną tajemnicą.
Cena wagi to 449 zł, zatem porównanie ceny do standardowej ceny wagi łazienkowej wypada bardzo blado. Ale dodajmy do tego przeliczanie wskaźnika BMI, świetny wygląd i… ech,
ciągle wagi mające to wszystko kosztują połowę tej ceny. Jednak żadna z nich nie zapamiętuje wszystkich naszych pomiarów i nie wyświetla ich na ekranie iPhone’a, nie integruje się tyloma
popularnymi systemami. Ten argument powinien być dla Was przekonujący.
Sprzęt do testów dostarczył sklep icorner.pl

» 2013 nr 5 » SPRZĘT » Recenzja GoPro Hero 3 Black Edition

Recenzja GoPro
Hero 3

Black Edition

Wojtek Pietrusiewicz

Niedawno do redakcji dotarło GoPro — maleńka kamera, która podbiła świat sportów
ekstremalnych. Jej najnowsza wersja jest mniejsza i jeszcze lepsza.
GoPro zwiedziło już chyba cały świat. Oczywiście, nie dokładnie ten egzemplarz, który posiadam,
ale jako kamera była naprawdę wszędzie. Ostatnio nawet skakała razem z Felixem Baumgartnerem ze
stratosfery, z wysokości ponad 38 kilometrów. W zasadzie, tutaj powinienem zakończyć swoją recenzję, bo przeżyła ten zwariowany skok, a moja wyobraźnia nie pozwala mi wymyślić nic bardziej szalonego, co moglibyście zrobić w swoim wolnym czasie.
Niestety sezon narciarski już za nami, motocyklowy dopiero się rozpoczyna, a skoków spadochronowych nie uprawiam. Głównie dlatego, że mam w mózgu fragment odpowiedzialny za względny
rozsądek w tych kwestiach. Zostały mi zatem testy w dwóch, jedynie lekko zwariowanych warunkach,
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ale w obu co roku ginie wiele osób i/lub żyjątek — pierwsza lokalizacja to ulice Warszawy, a druga to oczko wodne w ogródku
mojej Mamy. Serio — nawet nie wiecie, ile skrzeku oraz larw komarów jej ryby potrafią zjeść.

W pudełku
W pionowym, dosyć wysokim, przeźroczystym pudełku znajdziemy przede wszystkim samą kamerę, wyeksponowaną w
jej górnej części. Black Edition dostępna jest w jednym kolorze
— srebrnym. Ramka, wykonana z gumy, jest co prawda czarna,
ale na pierwszy rzut oka całość wygląda identycznie z Silver i White Edition. Na drugi też. W komplecie otrzymujemy również kilka niezbędnych akcesoriów: obudowę podwodną (do 60 metrów),
otwarte plecy do obudowy - zapewniające lepszą jakość nagrywanego dźwięku (nie są wodoodporne) i komplet uchwytów do
płaskich i zaokrąglonych powierzchni. Black Edition również charakteryzuje się drogim pilotem Wi-Fi, wodoodpornym do trzech
metrów, którym można sterować do pięćdziesięciu kamer producenta. Wisienką na torcie jest kabel USB.
Niestety, pomimo wysokiej ceny zestawu, GoPro nie załącza kilku niezbędnych, moim zdaniem, rzeczy. Przede wszystkim brakuje "The Frame" — uchwytu zapewniającego możliwość
podłączenia zasilania z ładowarki — samej ładowarki oraz "wrist
housing," dzięki któremu możemy nosić GoPro na ręce. Nie zaszkodziłoby również dodać w standardzie uchwyt do roweru. Na szczęście wszystko powyższe można dokupić u producenta i u jego dystrybutorów.

Możliwości i tryby pracy
GoPro może pracować w kilku trybach. Pierwszym z nich jest tradycyjne kręcenie wideo, dostępne w wielu trybach, od 4K przy 15 fps do WVGA przy 240 fps. Osobiście, najczęściej korzystam z 1080/60p lub 720/120p. Interesujący jest również tryb 2,7K, w którym
materiał ma 2704 x 1524 pikseli, przy 30 klatkach na sekundę. Niestety 4K nadaje się w zasadzie tylko do wyciągania z niego zdjęć — obraz przy 15 fps nie jest płynny i źle się go
ogląda, ale pojedyncza klatka ma osiem megapikseli. Jest również tryb 24 fps oraz ProTune, dostępny w większości powyższych rozdzielczości, który dostarcza płaski obraz, nadający się świetnie do późniejszej korekty i obróbki.
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W trybie photo, GoPro zachowuje się jak zwykły aparat. Można go ustawić w tryb
dwunastu, siedmiu lub pięciu megapikseli. Potrafi również robić 30 zdjęć na sekundę w
trybie burst oraz time lapse, czyli filmy poklatkowe, w odstępach od pół do sześćdziesięciu sekund.
Trybami oraz ustawieniami możemy sterować na trzy sposoby. Podstawowym są przyciski na obudowie, a są trzy. Jeden służy do włączania i wyłączania Wi-Fi. Drugi do włączania i wyłączania kamery oraz przełączania się pomiędzy trybami. Trzeci z kolei służy do
zatwierdzania wyboru lub rozpoczyna nagrywania i ewentualnie służy jako wyzwalacz migawki.
Całość można również obsługiwać za pomocą (dostarczanego tylko z Black Edition),
pilota Wi-Fi, który dubluje menu aparatu. Nie lada gratką jest jednak możliwość sterowania
równocześnie pięćdziesięcioma kamerami. Sam fakt, że można je jednocześnie wyzwolić
jednym przyciskiem spowoduje, że dla wielu osób stanie się to bezcenne akcesorium.
Trzeba jednak pamiętać, że GoPro nie posiada wbudowanego LCD, za pomocą którego moglibyśmy podejrzeć, co widzi szerokokątny obiektyw ze światłem f/2.8. Można dokupić LCD BacPac2 w formie plecków, ale negatywnie wpływa na czas pracy na baterii.

Aplikacja
Jedną z fajniejszych cech GoPro jest możliwość jego sterowania za pomocą aplikacji
dla Androida lub iOS. Program nie tylko pozwala na sterowanie ustawieniami kamery, ale
również na podgląd widzianego przez nią obrazu. GoPro po prostu tworzy hotspot, z którym należy się połączyć. Jedyną wadą tego rozwiązania jest opóźnienie, wynoszące około
czterech sekund, jednak zupełnie to nie przeszkadza jeśli wykorzystujemy tę funkcję do
prawidłowego ustawienia kamery.
Niestety aplikacja, tak jak i pilot, działa tylko w przypadku gdy Wi-Fi jest włączone, a
to niestety dodatkowo obciąża akumulator.
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Czas pracy na akumulatorze
To w zasadzie największa wada GoPro. Tempo
w jakim pożera akumulator jest przerażające. Całość wytrzymuje, według producenta, od półtorej godziny w trybie 1080/30p do jednej godziny

Black Edition dostępna
jest w jednym kolorze
— srebrnym.

w przypadku WVGA przy 240 fps. Można dokupić
dodatkowy Battery BacPac2, który wydłuża ten czas o godzinę, ale osobiście wolałbym
korzystać z zewnętrznego zasilania w postaci jakiegoś Mophie lub gniazdka 12V w samochodzie. Na szczęście, dodatkowe baterie nie są drogie, ale wypada również dokupić w
takiej sytuacji ładowarkę, której nie ma w komplecie.
W praktyce jest gorzej, szczególnie jeśli korzysta się z trybu ProTune, który wtedy zapewnia strumień wideo na poziomie 45 Mb/s. Okazuje się, że najmniej prądożerne są
ustawienia 1080/30p i 720/60p, ale rozrzut po moich testach był ogromny. Raz udało mi
się nagrywać, z wyłączonym Wi-Fi, ciągły obraz przez niecałe dwie godziny. Częściej jednak kończyło się na 50 minutach.
Niestety nie pozostaje nic innego jak wyposażyć się w kilka dodatkowych akumulatorów...

Jakość obrazu i audio
Obraz, jak na takie maleństwo, mnie całkowicie zaskoczył. Wysokie bitrate'y strumienia
(od 20 do 45 Mb/s) zapewniają bardzo dobrą jakość, a szeroki kąt - nietypowe spojrzenie
na świat. Bardziej obeznani z programami do montażu poradzą sobie również z efektem
rybiego oka, a dla pozostałych pozostaje zmiana ustawień na węższy kąt. Gorzej jest natomiast w warunkach słabej oświetlenia — szumy są duże, a spadek jakości jeszcze większy.
Jakość audio jest bardzo podstawowa i nada się tylko dla osób kręcących filmy dla własnej przyjemności. Mikrofony umieszczone są z tyłu i niestety nie łapią wielu dźwięków. Zależy
to również od rodzaju obudowy, którą zastosujemy. W przypadku wodoodpornej i całkowicie
zamkniętej, niewiele przedostaje się do jej wnętrza. Otwarta natomiast nie ma za bardzo sensu, bo pomimo, że mikrofony są z tyłu, to już przy 40–50 km/h słychać tylko i wyłącznie pęd
powietrza. Spisuje się naturalnie lepiej we wnętrzu, na
przykład samochodu. Na szczęście można dokupić ada-

Najwyższy czas wygrzebać
kask z szafy i zamocować do
niego kamerę...

pter, dzięki któremu otrzymujemy złącze 3,5 mm, do
której można podłączyć zewnętrzny mikrofon.

Karty pamięci, mini USB i problemy
GoPro wymaga kart pamięci przynajmniej klasy 10, a najlepiej jeszcze szybszych. Problemem w nie-
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których trybach jest wymagana stała prędkość zapisu, z którą wiele kart sobie nie radzi.
Kończy się to przerwaniem nagrywania. Nie zalecam oszczędzania w tym zakresie.
Testowany przeze mnie model charakteryzuje się również sporadycznymi "zwiechami," które można rozwiązać jedynie poprzez wyjęcie baterii. Odkąd go mam, pojawiły się
jednak dwa uaktualnienia firmware'u i jak na razie problem się nie powtórzył — zdarzył
się tylko raz - na najstarszym oprogramowaniu.
Zasmucił mnie trochę fakt, że GoPro zdecydował się na port miniUSB zamiast microUSB. Ten drugi jest obecnie znacznie popularniejszy. Niestety - jestem zmuszony nosić ze
sobą kolejny kabelek...

Podsumowanie
GoPro to naprawdę świetna kamera do warunków ekstremalnych, która ma mnóstwo
możliwości. Można nawet używać jej w samochodzie (jako dashcam), za pomocą trybu "loop," który nagrywa obraz tak długo, aż zabraknie mu miejsca, po czym zaczyna go
nadpisywać. Nadaje się praktycznie do wszystkiego, co jesteście sobie w stanie wymyślić,
a szerokie spektrum akcesoriów zarówno producenta, jak i firm trzecich powoduje, że zawsze znajdziecie do niego odpowiedni uchwyt.
Najwyższy czas wygrzebać kask z szafy i zamocować do niego kamerę...
Na deser zapraszam do kilku zmontowanych przeze mnie filmów:
• W Miejskiej Dżungli (2013-04-26)
• W Miejskiej Dżungli (2013-04-27)

Hero 3 Black Edition

• W Miejskiej Dżungli - dalsze testy

Producent: GoPro

(2013-04-28)
• W Miejskiej Dżungli - otwarta
obuduwa & szum (2013-04-29)
• W Miejskiej Dżungli - Złośliwość
rzeczy martwych (2013-04-30)
• W Miejskiej Dżungli — dalsze te-

Wideo: H.264 mp4; 4K/15, 2,7K do 30 fps, 1440p do 48
fps, 1080p do 60 fps, 960p do 100 fps, 720p do 120 fps,
WVGA do 240 fps
Audio: mono, 48 kHz, AAC z AGC, opcjonalnie wejście
3,5 mm
Czas pracy na baterii: od 1 od 2,5 godzin
(z opcjonalnym Battery BacPac2), wg producenta
Karta pamięci: microSD/SDHC/SDXC, do 64 GB,
zalecana klasa 10 lub szybsza

sty, w tym podwodne (2013-05-

Złącza: mini USB, micro HDMI

02)

Cena: 1.899 PLN

• Demo slow motion

Wyłączony dystrybutor na terenie Polski:
Freeway OMT sp. z o.o.

• Super Slo-Mo 240 fps experi-

Ocena:

ments

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 4/6
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ZAGGkeys
PROfolio+

Sławomir Durasiewicz

To niezwykle interesująca oferta na rynku dla iPadów. Szczególnie dla wszystkich
niezdecydowanych, którzy cały czas wahają się: laptop czy tablet. ZAGG pozwala
przerwać ów czas wahania i umożliwia podjęcie właściwej decyzji. Otrzymujemy
bowiem przenośny komputerek z klawiaturą i z funkcją aktywnego ekranu.
Zacznijmy od tego, że urządzenie jest bardzo estetyczną osłoną dla iPada chroniącą ekran i plecy. Złożenie osłony (zamknięcie klapy) usypia iPada, co jest niezwykle
istotną funkcją. Zespół magnesów steruje nie tylko usypianiem, ale również zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem.
iPad zaopatrzony w to urządzenie zachowuje się jak normalny laptop albo netbook. Umożliwia swobodne pisanie tym, którzy nie mogą przyzwyczaić się do pisania „na
szkle” bez „efektu klawiszowego”.
Bez demontowania osłony iPada można użytkować w pozycji pionowej – na przykład czytając elektroniczne wydanie prasy lub e-booki.
Zauważyłem, że urządzenie w pozycji laptopowej tworzy z tyłu ekranu garb, który kapitalnie da się wykorzystać jako uchwyt do trzymania iPada w pozycji pionowej.
Chwyt iPada jest nawet pewniejszy niż tak zwany uchwyt tabletowy – dwuręczny. Jest
to niezwykle przydatne podczas tabletowych sesji, gdy drugą ręką obsługujemy kubek
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z poranną kawą albo oganiamy się od tych, którzy koniecznie chcą zobaczyć, co mamy na ekranie.
Osłona tylna posiada wszelkie funkcjonalne otwory umożliwiające sterowanie iPadem, robienie
zdjęć i podłączanie zasilenia i słuchawek. Klawiatura posiada nie tylko niezwykłą funkcjonalność
klawiatury makowej, ale również funkcjonalność dostosowaną do potrzeb iPada. A więc: włączanie i wyłączanie blokady, wyłączanie aplikacji, wycinanie, włączanie pokazu slajdów, zwiększanie i
zmniejszanie głośności. Co ciekawe, klawisz Alt/Option umożliwia posługiwanie się polskimi fontami. Parowanie urządzenie z iPadem jest dziecinne proste, a klawiatura – i tu bomba – jest podświetlana, i to trzystopniowo. Samo urządzenie ZAGG zwiększa oczywiście wagę iPada, choć nie tak
dużo, ale coś za coś. Chcemy mieć laptopa – musimy się liczyć ze zwiększeniem masy. I najważniejsze. Rozłączenie fizyczne ZAGG i iPada trwa sekundę i odbywa się bez użycia siły.
Jak wspomniałem na wstępie, ZAGG jest bardzo estetyczny a ponadto przyjemny w dotyku.
Element bezpośrednio łączący plecy iPada z ZAGG posiada strukturę aksamitki i bardzo dobrze zabezpiecza iPada przez porysowaniem.
Klawiaturę możemy kupić w ZGSklep.pl w cenie 459PLN.
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myTaxi

czyli jak zamówić taksówkę przez iPhone’a

dominik łada

Po mieście możemy poruszać się na wiele sposobów – pieszo, rowerem, komunikacją
miejską. Można też zdecydowanie wygodniej – taksówką. A jeśli możemy połączyć
jazdę taksówką z geekowskim podejściem do życia, to obowiązkowo musimy
ją zamówić przez swojego smartfona. W Warszawie działa w tej chwili trzech
operatorów taksówek zamawianych przez aplikację na iPhone’a. My mieliśmy okazję
przetestować myTaxi.
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W Europie, z logo myTaxi jeździ już ponad 15 000 taksówek.
W Niemczech firma posiada 20% udziałów rynkowych, co oznacza, że co piąta taksówka współpracuje z myTaxi. To pierwsza
tego typu aplikacja, która powstała na świecie i jednocześnie
najszybciej rozwijającą się na europejskim rynku. Pobrano ją już
ponad 1,7 miliona razy. Dostępna jest w ponad 30 niemieckich
miastach oraz w Austrii, USA (Waszyngton), Hiszpanii i Szwajcarii. We wrześniu 2012 myTaxi rozpoczęła działalność na polskim
rynku i uruchomiła usługę dla mieszkańców Warszawy. Założycielami myTaxi są Sven Külper (COO) i Niclaus Mewes (CEO), którzy od samego początku planowali rozwinąć aplikację tak, aby
pozwalała zamawiać użytkownikom taksówkę w każdym miejscu na świecie, bez problemu i pośredników. Początkowa analiza rynku uświadomiła im wielki potencjał aplikacji, na co miał
wpływ niesamowity wzrost popularności smartfonów i systemów pozycjonowania GPS. Założyciele wsłuchali się także w głosy taksówkarzy, którzy wyrazili potrzebę usprawnienia systemu
zamawiania taksówek. Te dwa czynniki idealnie połączyły się
w komunikacji peer-to-peer. Przyjęta strategia pozwoliła firmie
stworzyć system, który zrewolucjonizował sposób korzystania z
usług taksówkarskich, zarówno dla pasażerów, jak i kierowców.
Aplikacja daje taksówkarzom niezależność i wolność. W
przeciwieństwie do dotychczas dostępnych opcji, współpracując z myTaxi, kierowcy nie są zależni od centrali zamówień, a zatem nie jest wymagane, by płacili comiesięczny abonament,
tylko za każdy zrealizowany kurs płacili na zasadach ustalonych
w poszczególnych krajach. Co więcej, nie ma żadnych dodatkowych kosztów związanych z wypożyczeniem czy zakupieniem
potrzebnego sprzętu – kierowcy mogą kontrolować cały proces zamawiania taksówki za pomocą swoich smartfonów. Z drugiej strony, pasażer ma pełną kontrolę nad zamawianą taksówką
dzięki pakietowi informacji, który otrzymuje – szczegóły dotyczące pojazdu, średnią ocenę pasażerów za podróż z danym
kierowcą oraz jego numer telefonu i zdjęcie. Dodatkowo zinte-
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growanie aplikacji z funkcją GPS pozwala pasażerowi na śledzenie zamówionej taksówki. Oprócz tego, pasażerowie
mogą zamieścić szczegółowe informacje dotyczące kierowcy
oraz zaznaczyć, że preferują go przy kolejnym zamówieniu.
Jak to wszystko działa w rzeczywistości? Postanowiliśmy
ostatnio sprawdzić przy okazji redakcyjnego grilla. Żona Norberta wróciła wcześniej, co było dla nas znakiem, aby rozpocząć ewakuację.
Odpaliliśmy aplikację myTaxi (można ją pobrać z App
Store. Zalogowaliśmy się do swojego konta i zaczęliśmy poszukiwania taksówki.
Na mapie w myTaxi możemy zobaczyć, ilu kierowców
znajduje się niedaleko od nas i czy są wolni czy zajęci. Widzimy de facto wszystkie informacje o kierowcy – kto to jest, jaki
ma samochód i jeszcze - jaką ma stawkę za kilometr. Jest kilku w okolicy, więc zamawiamy.
Klikamy w „Potwierdź adres odbioru”. Określamy cel podróży, akceptowalną cenę za km i zamawiamy taksówkę. Zostaje nam zaproponowany
kierowca, akceptujemy go i dostajemy potwierdzenie, że kierowca jest drodze do nas.
Od tego momentu możemy śledzić jego drogę do nas. W każdym momencie oczekiwania, możemy z poziomu aplikacji zadzwonić do kierowcy – wygodne. Gdy dojedzie,
aplikacja informuje nas o tym w centrum powiadomień oraz sygnałem dźwiękowym. Proste, wygodne i funkcjonalne – tak jak to sobie wyobrażałem.
Wsiadamy i jedziemy. Wszystko gra. Na końcu potwierdzamy zrealizowanie kursu i
możemy wystawić ocenę kierowcy oraz jego samochodowi. Możemy też dodać kierowcę,
z którym jechaliśmy do listy ulubionych kierowców.
W trakcie jazdy rozmawiałem z kierowcą – pozdrowienia dla Pana Sławka Wlocha –
który opowiedział trochę o nowym systemie. Pan Sławek zrezygnował już kompletnie ze
współpracy z korporacjami i korzysta tylko z myTaxi. Mówił nam, że coraz więcej klientów
korzysta z zamawiania przez aplikację. Na początku, gdy system startował, to miał głównie tych samych klientów. Teraz, po kilku miesiącach, wszystko kompletnie się pozmieniało. Praktycznie nie powtarzają się osoby, które przewozi. Wniosek jest jeden – coraz więcej
osób korzysta z tej formy zamawiania i robi się ona coraz bardziej popularna. To dobrze
dla nas, klientów (bo możemy w wygodny sposób wybierać sobie kierowców), ale dobre
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też dla kierowców, którym system ułatwia pracę.
Na koniec chciałem jeszcze wspomnieć o dwóch opcjach, jakie oferuje myTaxi. Pierwszą z nich jest funkcja kalkulatora, dzięki której będziemy mogli obliczyć sobie koszty przejazdu z punktu A do punktu B. Bardzo wygodne i pomocne przy planowaniu podróży.
Drugą dosyć istotną kwestią jest to, że myTaxi umożliwia też obsługę firm, nie tylko
użytkowników prywatnych. Dzięki temu możemy rozliczać bezgotówkowo przejazdy pracowników – tak jak to robią korporacje poprzez specjalne karty klienta.
Uważam, że tradycyjne formy zamawiania taksówek w niedługim czasie odejdą do lamusa. Świat idzie do przodu. Technika rozwija się i ma za zadanie ułatwiać życie ludziom,
a zamawianie taksówek poprzez aplikację właśnie to robi. Tak jak już od jakiegoś czasu
nie kupuję biletów na komunikację miejską, tak aplikacja myTaxi przekonała mnie do porzucenia telefonu przy zamawianiu taksówki. Przestawiam kolejne swoje przyzwyczajenie. Grunt, że będzie mi wygodniej.
Wyimki: W Europie z logo myTaxi jeździ już ponad 15 000 taksówek.
Uważam, że tradycyjne formy zamawiania taksówek w niedługim czasie odejdą
do lamusa.
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Wardyński+

Pierwsza polskojęzyczna aplikacja
o tematyce prawnej na iPada w App Store
dominik łada

W App Store dostępna jest nieodpłatnie aplikacja Wardyński+, powstała z myślą o
osobach, którym zależy na mobilnym dostępie do najświeższych informacji prawnogospodarczych. Jest to pierwsza polskojęzyczna aplikacja o tematyce prawnej
wydawana przez polską kancelarię prawną.
W App Store dostępna jest nieodpłatnie aplikacja Wardyński+, powstała z myślą o osobach, którym zależy na
mobilnym dostępie do najświeższych informacji prawno-gospodarczych. Jest to pierwsza polskojęzyczna aplikacja o tematyce prawnej wydawana przez polską kancelarię
prawną.
W aplikacji Wardyński+ można znaleźć informacje o
zmianach w prawie, najciekawszych orzeczeniach sądów
polskich i unijnych, a także opinie i komentarze dotyczące poszczególnych instytucji i zagadnień prawa polskiego
i unijnego. Aplikacja zawiera też praktyczny przewodnik
prawny po transakcjach fuzji i przejęć.
– Kancelaria Wardyński i Wspólnicy od lat korzysta z
niestandardowych rozwiązań komunikacji, by dzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem – mówi Beata Niemczuk,
dyrektor marketingu. – Zaczęło się w 2008 roku od Portalu
Procesowego poświęconego rozmaitym aspektom spraw
spornych, czyli takich, które mogą stać się podłożem postępowania sądowego lub arbitrażowego. Trzy lata temu
zastąpiliśmy tradycyjne firmowe broszury publikacją Rocznik zawierającą artykuły, dla których inspiracją są sprawy

112

» 2013 nr 5 » programy » Wardyński+ 

113
sare_105x280_spad5.ai

prowadzone na rzecz klientów polskich i zagranicznych. W 2012 roku swoją inaugurację miał
Portal Transakcyjny, na którym prezentujemy
podstawowe wiadomości dotyczące prawnej
strony fuzji i przejęć, a także informacje o najciekawszych transakcjach na polskim rynku.
Naturalnym kolejnym krokiem była integracja wybranych artykułów w przejrzystej, regularnie aktualizowanej aplikacji mobilnej,
umożliwiającej naszym czytelnikom wygodny
dostęp do interesujących ich treści.
Wardyński + integruje najciekawsze treści prezentowane dotychczas na Portalu Procesowym i Portalu Transakcyjnym oraz w
Rocznikach kancelarii. Nowością przygotowaną specjalnie na potrzeby aplikacji jest rubryka
„Nasi prawnicy piszą”, w której eksperci kancelarii w lekkiej, felietonowej formie komentują
sprawy związane ze swoją codzienną praktyką
oraz kwestie będące przedmiotem dyskusji w
środowisku prawno-biznesowym.
Wkrótce aplikacja Wardyński+ będzie dostępna także w systemie Android.
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Gry i programy

z AppStore

Norbert Cała

Harper’s Bazaar
Mimo, że nie jestem w grupie docelowej, to na to pismo w pewnym stopniu czekałem. „Harper’s Bazaar” to bowiem najdłużej,
bo przez 146 lat wydawany magazyn o modzie i stylu życia. Hasło reklamowe „Harper’s
Bazaar” mówi, że to pismo „dla dobrze ubranych kobiet o dobrze ubranym umyśle”. Zainteresowane kobiety zajdą w tym miesięczniku
sesje zdjęciowe najlepszych fotografów mody
na świecie, świetną selekcję ubrań, butów, torebek i akcesoriów najważniejszych w sezonie, najnowsze kosmetyki i metody pielęgnacji
urody. „Harper’s Bazaar” to również najbardziej
opiniotwórcze wypowiedzi projektantów, stylistów i dziennikarek związanych z modowym
światkiem. Polskie wydanie należy pochwalić za to, że już od pierwszego numeru jest dostępne na platformę iOS. Należy też trochę
zganić – za to, że e-wydanie jest tak wierną kalką wersji drukowanej. To jedynie PDF dostępny
w aplikacji. Nawigację mamy jak w klasycznym
magazynie, czyli prawo-lewo, zaś zbyt mała
czcionka powoduje, że co chwilę musimy powiększać tekst. Na szczęście możemy to robić.
Cena: 3,59 EUR/numer
Pobierz
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Książki. Magazyn do czytania
Obecny świat magazynów tak się pozmieniał, że już w tytułach musimy zaznaczać, że magazyn jest do oglądania lub, jak w
tym przypadku, do czytania. Wszystko po to,
aby przyciągnąć czytelnika zmęczonego obrazkami. „Książki. Magazyn do czytania” to
najlepszy przewodnik po najaktualniejszych
ideach oraz ludziach, którzy je tworzą. W każdym numerze możemy się przyjrzeć literaturze widzianej przez pryzmat wspólnoty ludzi
„myślących, bo czytających”, jak piszą redaktorzy „Książek”. Dowiemy się, do czego służą książki w dobie Amazona, Facebooka i
Twittera? Zobaczymy, co warto wybrać spośród „śmiecia”, jakim jest większość książek z
TOP10 Empiku oraz przekonać się, że czytanie
to kwestia życia lub śmierci organu zwanego
duszą. Wydanie dla iOS to niestety wierna kopia magazynu w wersji papierowej, nawet z
ceną 9,99 na okładce (na iPadzie taniej). Nawigacja tylko prawo-lewo, ale też jedna ciekawa funkcja Reader – czyli możliwość otwarcia
czystego tekstu na całym ekranie. W takiej
opcji „Książki” to doskonały magazyn do czytania na iPadzie oraz iPhonie.
Cena: 1,79 PLN/numer
Pobierz
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StatusBoard
Co robi Wasz iPad jak się nudzi, jak zajmujecie się czymś innym niż nim? Pewnie spokojnie sobie odpoczywa lub co najwyżej jest
cyfrową ramką do zdjęć. Możecie to zmienić za pomocą aplikacji StatusBoard. Nie jest
ona tania, bo kosztuje 8,99 euro, ale zmienia
ekran naszego iPada w ekran informacyjny,
który możemy sobie postawić na biurku obok
komputera. Na samodzielnie aranżowalnej
przestrzeni możemy wyświetlać interesujące
nas informacje. Aranżacja przestrzeni odbywa się przez ustawianie dostępnych klocków.
Możemy dodać zegarek, prognozę pogody,
nasz kalendarz, Twittera, skrzynkę pocztową
czy też kanały RSS. Możemy też, używając odpowiedniego kodu, wstawić stworzony przez
siebie panel, np. aktualną liczbę odwiedzających Waszą witrynę, statystyki sprzedaży w
Waszej firmie. Możliwości jest co niemiara i
tak naprawdę zależą one od Waszej wyobraźni. Producent dostarcza instrukcję tworzenia
własnych paneli. Cena StatusBoard nie jest
może niska, ale to naprawdę fajna aplikacja,
dzięki której Wasz iPad przestanie się nudzić,
gdy Wy zajmujecie się czymś innym.
Cena: 8,99 EUR
Pobierz
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AppShopper
Aplikacje to sens tej aplikacji – może się
to wydawać dziwne, ale właśnie tak jest. AppShopper to serwis, dzięki któremu możemy odnaleźć ciekawe programy wśród setek,
jakie są w AppStore. Możemy wyszukać te
najnowsze oraz te zaktualizowane. Zawęzić poszukiwania do wybranej kategorii lub
programów jedynie bezpłatnych. Wreszcie
najważniejsza pozycja, czyli programy przecenione. Dzięki tej opcji możemy zaoszczędzić sporo euro w Apple’owym sklepie. Nowa
wersja tej aplikacji otrzymała zdecydowanie odmieniony interfejs użytkownika. Wielu osobom się nie podoba, ale ja nie miałem
wcześniej styczności ze starszą wersją i mi nie
przeszkadza. Jest czytelnie, prosto i na temat.
Nowa wersja otrzymała też przydomek Socjal. To dlatego, że programy w streamie nie
muszą pochodzić z rekomendacji domyślnego „przyjaciela”, czyli użytkownika AppShopper. Możemy zalogować się na swoje konto w
serwisie i widzieć programy dodawane przez
naszych znajomych. AppShopper do obowiązkowa pozycja dla każdego maniaka programów dla platformy iOS.
Cena: 0,00 PLN
Pobierz
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Airport Scanner
To jedna z tych gier, które nie mają genialnej grafiki, nie mają genialnej muzyki, ale
bardzo wciągają. W grze wcielamy się w pracownika lotniska odpowiedzialnego za skanowanie bagaży podręcznych pasażerów
samolotu. To praca, która zawsze mnie fascynowała i za każdym razem w czasie kontroli zerkam ukradkiem na monitor. W Airport
Scanner mogę się wreszcie wyżyć. W otoczeniu bardzo prostej komiksowej grafiki musimy rozpoznawać różne zabronione
przedmioty w bagażach. Mogą być to pistolety, bomby, noże lub zwykłe zbyt duże pojemniki z… kremem do wybielania zębów.
Oczywiście musimy to wszystko robić na czas
i bez pomyłek. Od szybkości naszej pracy zależy, czy samolot odleci o czasie i czy pasażerowie będą zadowoleni. Oczywiście to
wszystko przekłada się na naszą premię w
postaci wirtualnej waluty. Jakby tego było
mało, trafiają się nam pasażerowie pierwszej
klasy, których powinniśmy obsłużyć w pierwszej kolejności, załoga samolotów, która nie
przechodzi kontroli i pasażerowie, którzy stoją w złej kolejce. Ich ruchem sterujemy poprzez przestawianie bramek. Niesamowicie
wciągająca i niezobowiązująca gra.
Cena: 0,00 PLN
Pobierz
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BetterTouchTool
– nie tylko klawiaturą człowiek żyje

Maciej Skrzypczak

Z pewnością nieraz czytaliście lub słyszeliście, że jestem klawiaturowym geekiem.
Kiedy tylko mogę, staram się uczyć najpotrzebniejszych skrótów klawiszowych, bo
w codziennym użytkowaniu jest to po prostu o wiele szybsze, niż wykonanie danej
czynności myszką. Jednak w dobie systemów „okienkowych” (i nie chodzi mi tutaj
wcale o Windowsa), nie sposób jest wszędzie obyć się bez skorzystania z myszy.

Wraz z pojawieniem się OS X 10.7 część rzeczy zaczęła ulegać zmianom, ponieważ do poruszania się po systemie doszła obsługa gestów, za pomocą wspomnianego Magic Mouse lub
wbudowanego w MacBooki trackpada, lub poprzez Magic Trackpady. Bardzo mi się to spodobało, jednak musiałem przyznać, że możliwości wykorzystania tych urządzeń wskazujących są
dość ograniczone. Dlatego cieszę się, że istnieją deweloperzy, którzy docenili potencjał w nich
i udostępnili narzędzia usprawniające pracę. Jednym z takich narzędzi jest BetterTouchTool.
W skrócie można napisać, że BetterTouchTool (BTT) pozwala na przypisanie jakiejś akcji do
konkretnego gestu wykonywanego na Magic Mouse/trackpadzie/Magic Trackpadzie. A trzeba
przyznać, że wachlarz gestów oraz akcji jest całkiem pokaźny.
Te pierwsze pozwalają na stuknięcie czy kliknięcie jednym lub nawet pięcioma palcami naraz. Ale to dopiero szczyt góry lodowej. Kombinacji jest tak dużo, że w przypadku tych dotyczących trackpada lista nie mieści się na 27-calowym ekranie iMaka… A jeśli to jeszcze mało,
zawsze możemy do kombinacji dodać któryś z klawiszy: Shift, fn, Ctrl, Alt lub Cmd. W każdej z
grup uporządkowanych według liczby używanych palców znajdują się również gesty przesuwania po powierzchni urządzeń wskazujących, jak również sekwencje zwane TipTap. Na przykład gest z wykorzystaniem trzech palców, który nazywa się TipTap Left polega na ułożeniu na
powierzchni klikalnej dwóch palców (np. serdecznego i środkowego) oraz bez ich odrywania
stuknięcie trzecim palcem (wskazującym) z lewej strony. Wyjaśnienie takie może być trudne do
pojęcia, ale w aplikacji zawsze znajduje się miniaturka właśnie konfigurowanego urządzenia,
na której ustawiony gest jest zaprezentowany. Dla ułatwienia każdy użyty wcześniej gest jest
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odpowiednio oznaczany, aby uniknąć jego powtórzenia przy tworzeniu nowych akcji. Dodatkowo z lewej strony okna konfiguracyjnego znajduje się przycisk Show Live
View, w którym możemy podejrzeć, czy będziemy w ogóle potrafili zainicjować niektóre znaki. Podsumowując, cała gama dostępnych w BTT gestów ujawnia rzeczywiste możliwości „magicznych” wskaźników od Apple.
A co z akcjami wywołanymi przez te wszystkie machnięcia, stuknięcia i kliknięcia? Tu również mamy ogromny wybór. Po pierwsze, jako akcję ustawimy skrót klawiszowy. Wydawać by się mogło, że takie rozwiązanie jest bez sensu, ale polecam Wam
skonfigurować dwie poniższe akcje:
• Three Finger Click » Cmd+W
• Four Finger Click » Cmd+Q
Teraz zamiast „archaicznego” najeżdżania kursorem na krzyżyk do zamknięcia
okna lub wciśnięcia klawiszy Cmd+W wystarczy, że klikniemy trzema palcami naraz.
Błyskawica! Analogicznie, do zamknięcia
aplikacji nie musimy już włączać menu lub

Cała gama dostępnych
w BTT gestów ujawnia
rzeczywiste możliwości
„magicznych” wskaźników
od Apple.

wciskać Cmd+Q, ale po prostu kliknąć czterema palcami. Oczywiście ustawiłem to pod swoje możliwości, gdzie drugi gest nie
sprawia mi najmniejszych problemów nawet na Magic Mouse, ale przecież zawsze
można go zmienić.
Oprócz skrótów klawiszowych zawsze możemy skorzystać z akcji predefiniowanych. Tu również mamy przeogromny wybór. Dla przykładu możemy zminimalizować
okno, nad którym znajduje się kursor, wywołać widok na Biurko, uśpić wyświetlacz
lub cały komputer, zmienić jasność ekranu lub podświetlenie klawiatury, sterować
muzyką itd. itp. Jest nawet akcja zamieniająca powierzchnię Magic Mouse w swoisty touchpad, czyli suwając palcem po niej, zmienimy położenie kursora na ekranie.
Mógłbym tak ciągnąć jeszcze dłuższą chwilę, zanudzając Was pewnie, aż byście wszyscy posnęli. ;)
Warto zauważyć, że każdy taki zestaw gestów z akcjami można skonfigurować do
działania globalnego, ale istnieje również możliwość ustawienia specyficznych czynności dla konkretnych aplikacji. Dodatkowo inne aplikacje można również wykluczyć
z działania BTT.
BetterTouchTool to aplikacja, które ciągle się rozwija, dlatego niemal co chwi-
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lę dochodzą jakieś nowe funkcje. Oprócz wspomnianej obsługi Magic Mouse i trackpadów ustalimy
również akcje dla klawiatury, zwykłej myszy, pilota Apple Remote (!), a istnieje również nowa zakładka
wskazująca na przyszłe wsparcie dla Leap Motion.
Ostatni ficzer, o którym chciałbym napisać, choć ma mało wspólnego z akcjami wykonywanymi
na urządzeniach wskazujących, jest czasem przydatny. Chodzi o funkcję Window Snapping. Jest to nic
innego, jak opcja dostosowywania rozmiarów okna, po przeciągnięciu go do danej krawędzi ekranu,
znana doskonale z systemów Windows. Dla osób niezaznajomionych przykład – przeciągamy okno
Findera do lewej krawędzi monitora, po chwili ukazuje się animacja (zaciemniająca obszar ekranu),
która pokazuje, że rozmiar okna zostanie zmieniony na taki, który zajmuje dokładnie połowę ekranu.
Przeciągnięcie w narożniki ustawi okno na 1/4 ekranu, a przeciągnięcie do górnej krawędzi powiększy
okno do maksymalnych rozmiarów. Oczywiście wszystkie te ustawienia możemy przyporządkować
również odpowiednim gestom.
Tyle opcji, a przecież dostępne są jeszcze ustawienia zaawansowane. Naprawdę czasem można się
zagubić, co można podciągnąć pod wadę tej aplikacji. BTT potrafi się również „wysypać”, aczkolwiek
w moim przypadku zjawisko to nie występuje zbyt często.
Chociaż wśród narzędzi rozszerzających możliwości
Magic Mouse i Magic Trackpad znajdziemy również inne
aplikacje (np. jitouch kosztujący 7,99 USD lub darmowy MagicPrefs), ja wybrałem właśnie BetterTouchTool za wolność,
którą daje przy wyborze gestów, jak i akcji, które mogą być
wywoływane. A do tego BTT jest dostępny całkowicie za
darmo. Jest to narzędzie, które w sposób niemal doskonały

BTT to narzędzie, które w
sposób niemal doskonały
łączy ze sobą dwa światy
– myszy/trackpada z
klawiaturą.

łączy ze sobą dwa światy – myszy/trackpada z klawiaturą.
BetterTouchTool
Plusy:	+ mnogość gestów pozwala na dostosowanie do
własnych możliwości					
+ wiele dostępnych akcji predefiniowanych		
+ ogromna możliwość konfiguracji			
+ obsługa innych urządzeń				
+ Window Snapping
Minusy: – tak wielka liczba opcji może przytłoczyć
– sporadyczne „wywalenia” aplikacji
Twórca: Andreas Hegenberg
Link: BetterTouchTool
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Aplikacje na OS X
Michał Zieliński

iToner 3
Nie wiem, czy to widać, ale nasz kraj powoli zalewają iPhone’y. Coraz częściej widzę sytuację, gdy w autobusie rozbrzmiewa Marimba, a
kilka osób nerwowo szuka telefonu po kieszeniach czy torebkach. Niestety, dodanie spersonalizowanego dzwonka do telefonu od Apple to
czasem prawdziwe wyzwanie. Całe szczęście możemy skorzystać z iToner 3. Prosta aplikacja, której głównym zadaniem jest docinanie piosenek z iTunes i formowanie ich na dzwonki do iPhone’a. Co ciekawe,
mimo prostego interfejsu możemy dodawać ciekawe elementy, takie
jak efekt przenikania. Sam indywidualny dzwonek do iPhone’a zrobiłem dwa razy w życiu, ale jeżeli ktoś lubi zmiany, to myślę, że iToner 3
naprawdę mu ułatwi życie.
Cena: 2,69 EUR http://bit.ly/10wMrod

Chronos
Od najmłodszych lat słyszę, że czas to pieniądz. Coś w tym jest –
czasu, podobnie jak pieniędzy, nigdy za wiele. Niestety, dzisiaj wszyscy
gdzieś pędzimy, chcąc przy okazji zrobić jak najwięcej rzeczy. Możemy
siedzieć z zegarkiem i liczyć, ile czasu poświęcamy na konkretną czynność tylko po co? Od czego są aplikacje? Niedawno do Mac App Store
trafił program o nazwie Chronos, który właśnie to robi. Możemy dodać w nim projekty, nad którymi pracujemy a także bardziej szczegółowe zadania, które składają się na jedno wielkie dzieło. Do tego nie
przeszkadza, ponieważ można zaczynać lub kończyć zadania prosto z
Menu Bar. Jeżeli masz problemy z organizacją czasu, to warto wypróbować Chronos. Szczególnie że wygląd aplikacji naprawdę powala.
Cena: 5,49 EUR http://bit.ly/ZEXG2o
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Bluenote
Hasło na komputerze, hasło na telefonie,
szyfrowane dyski. Wielu z nas posiada dane,
które nie powinny się dostać w cudze ręce.
Znajomi często boją się o swoje notatki. Co
oni tam zapisują, nie wiem, ale istnieje taki
zwyczaj, żeby ukrywać aplikację do notowania gdzieś głęboko. Z pomocą przychodzi Bluenote, notatnik zabezpieczany hasłem niczym
pamiętnik. Przy pierwszym uruchomieniu należy ustawić mocne (!) hasło i… zacząć notować. Każda notatka może mieć tytuł i odpowiednio dobraną ikonkę. Do tego tekst w środku możemy,
podstawowo bo podstawowo, formatować a także tworzyć listy. Jeżeli te ostatnie to za mało, to sama
aplikacja pozwala na kreowanie list z zadaniami. Poza tym Bluenote pozwala również na bezpieczne
przechowywanie haseł do portali społecznościowych czy kont e-mail. Do tego dostępna jest synchronizacja między komputerami za pośrednictwem Dropboksa. Każdą notatkę można wysłać mailem,
jednak wtedy znikają polskie znaki. Niemniej, program jest wart swojej ceny i myślę, że zadowoli wiele
skrytych osób.
Cena: 8,99 EUR http://bit.ly/10wMu3w

Ptaszki ćwierkają,
że w iMagazine
przeczytasz
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl
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Dungeon

Hunter IV

Krzysztof Morawski

Starożytne przepowiednie zostały
zignorowane. Zaślepione i osłabione
wielką wojną z barbarzyńcami, wojska
Valenthii okazały się bezsilne w starciu
z demonami. Ciemność zapadła
nad królestwem… ale z popiołów
dawnego mocarstwa narodziła się
nowa nadzieja, narodził się nowy
bohater! Czy podejmiesz wyzwanie
i pomożesz Valenthii odzyskać jej
dawny blask?

Po relatywnie kiepskiej wersji III Gameloft postanowił wrócić do korzeni i ponownie
zaprezentować nam jednego z najlepszych
hack’n’slashy na platformy mobilne… Panie i
panowie, król wrócił i zwie się „Dungeon Hunter 4”.
Być może część z Was pamięta, jak w 2011
roku napisałem „Jeśli wiesz, co dla komputerów PC znaczyło »Diablo«, wiesz już, czym dla
iOS jest »Dungeon Hunter II«”. Dziś za sprawą 4 części serii słowa te ponownie nabierają
znaczenia i to bardziej niż przedtem. Ale zacznijmy może od początku.
Zacznijmy od części 3. To ona bowiem zapoczątkowała przygodę „Dungeon Huntera” z
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modelem „free-to-play”. Przygodę, która niestety nie wyszła tej serii na dobre i ściągnęła na tytuł sporą falę krytyki. Zresztą w pełni zasłużonej.
Niewielkie zmiany w stosunku do części 2, brak
fabuły, który sprawia, że gra była niekończącym
się ciągiem aren, gdzie naszym jedynym celem
było wyrżnięcie hordy przeciwników właściwie
bez jakiegokolwiek powodu oraz ciągłe „zachęty” do kupienia nowych ulepszeń czy mikstur
odnowy życia skutecznie zniechęciły wielu graczy do tego tytułu.
Tym razem jednak jest inaczej. Twórcy gry
wrócili do wątku fabularnego i choć może nie
być on zbyt oryginalny, to wystarczy do nadania naszej wędrówce jakiegoś celu a samej grze
sensu. Już od samego początku zostajemy rzuceni w sam środek toczącej się bitwy, a trwający
samouczek poprowadzi nas krok po kroku przez
każdy element rozgrywki. Turtorial w tej grze jest
zaskakująco długi, ale dzięki temu gra nie ma
przed nami tajemnic – to dodatkowo na pewno
pomoże nowym graczom odnaleźć się w świecie
DH.
Patrząc na szatę graficzną DH4 widać wyraźnie, iż jej twórcy dość mocno wzorowali się na zeszłorocznej edycji Diablo. Co zresztą wyszło grze
na dobre. W nasze ręce oddana jest bowiem jedna z najładniejszych gier na iOS, jakie do tej pory
widziałem. Również oprawa dźwiękowa stoi na
przyzwoitym poziomie. Na pewno dużym plusem jest fakt, że wszelkie dialogi w grze są czytane przez profesjonalnych lektorów, co pomaga
nadać naszemu bohaterowi, jak i napotkanym
postaciom autentyczności i charakteru.
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Na słowa uznania zasługuje również mechanizm rozgrywki, który jest
analogiczny do tego znanego nam z
części 3, lecz bez towarzyszących mu
błędów. Zmiany w tym zakresie są naprawdę niewielkie i za każdym razem
na plus, a samo sterowanie postacią
czy korzystanie z umiejętności specjalnych jest intuicyjne i nie przeszkadza
w skupieniu się na tym, co dzieje się
na ekranie.
Dodatkowo DH4 to prawdziwy raj
dla fanów gier RPG z solidną dawką bijatyki. Liczba statystyk i umiejętności,
jakie możemy rozwijać, awansując na
wyższe poziomy, jest naprawdę godna podziwu. Właściwie każdy element
naszego uzbrojenia możemy ulepszyć
czy usprawnić, dodając do niego odpowiednie kamienie, które powodują nadanie specjalnych właściwości.
Na tym jednak nie koniec. Twórcy dali
nam dodatkowo możliwość tworzenia nowych przedmiotów, o ile tylko zgromadzimy odpowiednią ilość wymaganych
materiałów. Oczywiście wszystko to zależy dodatkowo od typu wybranej przez nas
postaci. Możliwości w grze jest co niemiara… a właściwie powinienem powiedzieć
mogłoby być gdyby nie mikropłatności.
Gdy grałem w najnowszą odsłonę serii Real Racing miałem wrażenie, że zastosowany tam system mikropłatności był nachalny… cóż, cofam to. W porównaniu do
DH4 były to tylko delikatne sugestie. Powiem to szczerze i bez owijania w bawełnę
– czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Być może dotychczasowe systemy „free-to-p(l)ay” nie opłaciły się ich twórcom aż tak bardzo, jak tego mogliby oczekiwać, bowiem DH4 wprowadza ten system w zupełnie inny wymiar! Przesadzam? Hmm... no
to może przytoczmy kilka przykładów.
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Wszystkie przedmioty, które zdobywamy podczas gry, to kompletny złom w porównaniu do tego, co można kupić w sklepie za prawdziwe pieniądze. Nie ma się nawet co łudzić, że „może gdy ulepszę sprzęt, będzie lepiej”. Nie będzie, przepaść jest
tak ogromna, że byle sztylecik za 0,79 euro będzie i tak 10 razy lepszy od w pełni
podrasowanego topora znalezionego na polu bitwy.
Ilość wirtualnej waluty, jaką możemy zdobyć podczas rozgrywki, jest tak śmiesznie mała, że właściwie do niczego nam się nie przyda. Diamenty (a więc ekwiwalent
prawdziwych pieniędzy w grze) w ogóle nie są dostępne. Możemy je jedynie kupić w
sklepie. Mikstury odnowy życia wymagają kilku godzin czekania… lub drobnej opłaty.
Jakby tego było mało, przy każdym wczytywaniu poziomu jesteśmy bombardowani „super okazjami”, a gdy zginiemy gdzieś i będziemy musieli powtórzyć jakiś poziom, to gra wręcz zacznie z nas szydzić, mówiąc wprost: „Nie radzisz sobie na danej
lokacji? Kup ten sprzęt, wówczas dasz sobie radę”. Słodkie, prawda? A to tylko czubek
góry lodowej.
Od początku nie byłem zwolennikiem systemu „free-to-pay” (tak, specjalnie napisałem to bez „l”) i już chyba nigdy nie będę. Zwłaszcza nie w takim wydaniu, jak to
wygląda w DH4. Niestety, jak to mówią, nie ma róży bez kolców, a szkoda, bo DH4 to
naprawdę rewelacyjna gra z dobrze działającym systemem multiplayer, cudownymi
lokalizacjami i masą fajnych przeciwników do pokonania, co mogłoby zapewnić nam
długie godziny grania i tytuł, do którego nawet po jakimś czasie spokojnie można
by wrócić. Tak jak to było w przypadku części 2. Gra jest teoretycznie darmowa, więc
każdy z Was może na własnej skórze przekonać się, o czym piszę.

Dungeon Hunter IV
Plusy:	
+ Świetna grafika					
+ Duża różnorodność lokalizacji i wrogów		
+ Dobra oprawa muzyczna				
+ Solidny tryb multiplayer
Minusy: – chciwość twórców uniemożliwiająca normalną
rozgrywkę bez dokonywania mikropłatności

Cena: darmowa
Trailer: http://www.youtube.com/
watch?v=a8ald65aeBg
Link do sklepu: https://itunes.apple.com/us/app/
dungeon-hunter-4/id545639959?mt=8
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Wojciech Rajpert

Badland

Pod Badland podpisuje się studio Frogmind, składające się z dwóch programistów.
To autorska opowieść o przetrwaniu nocy w krainie, która jest skrzyżowaniem lasu z,
można by powiedzieć, opuszczoną fabryką. To tworzy obraz niesamowicie intrygujący
i niebezpieczny zarazem.
Pod Badland podpisuje się studio Frogmind, składające się z dwóch programistów. To autorska opowieść o przetrwaniu nocy w krainie, która jest skrzyżowaniem
lasu z, można by powiedzieć, opuszczoną fabryką. To tworzy obraz niesamowicie intrygujący i niebezpieczny zarazem.
Pod kontrolę gracza trafia na początku małe latające stworzenie, które przeprowadzić trzeba od startu do mety. Proste? Nie, bo po drodze czeka tyle niebezpieczeństw, że aż trudno zliczyć. Początkowe etapy nie sprawiają większych problemów
i standardowo stanowią wprowadzenie do tego, co czeka dalej. Badland świetnie pokazuje, jak dużo potrafi zdziałać dobry pomysł i ile daje gęsty klimat. Podobnie jak w
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Limbo, które ukazało się m.in. na Maca. Z niego
również Frogmind czerpał inspirację jeżeli chodzi o gęsty klimat, bo ten aż wylewa się z ekranu.
Mrok i niepokój wyraźnie dominuje, co wielu powinno przypaść do gustu. To również jest potęgowane przez stonowaną, intrygującą muzykę.
Całość podzielona jest na 4 światy: Dawn, Noon,
Dusk, Night, a to dopiero Day I. Czeka nas jeszcze Day II, który powinien pojawić się za darmo
w nadchodzącej aktualizacji 1.2. Nie wiadomo na
razie, kiedy dokładnie się pojawi. W chwili, gdy
to czytacie, może już się ukazał, więc rozgrywka
staje się jeszcze dłuższa, a zakup jeszcze bardziej
opłacalny. Rozgrywka zaczyna się od wzbicia się
stworka w powietrze i w tym też momencie kamera, raz wolniej raz szybciej, pędzi do przodu.
Trzeba przetrwać i do końca doprowadzić jak największą liczbę żyjątek. Co oczywiste, po drodze
czeka mnóstwo niebezpieczeństw, ale w trakcie
przeprawy zbieramy sporo power-upów. Niektóre spowalniają czas, inne go przyspieszają. Jeszcze inne stworki mnożą, zwiększają, zmniejszają
albo sprawiają, że kleją się do wszystkiego jak potraktowane butaprenem. Od początku każdego
poziomu nie wiemy, co na nas czeka i w późniejszych etapach niemożliwym wręcz jest oderwanie się od podłoża i bez szwanku dotarcie do
portalu, który wsysa niedobitki, które pozostaną
przy życiu. Koncepcja prosta i wystarczająco rajcująca, by wciągnąć na kilka godzin.
Płynne dotarcie do końca jest jedną z tych rzeczy, które z jednej strony stanowią wyzwanie, a z drugiej zaczynają irytować. Dwadzieścia podejść do jednego fragmentu etapu to norma
w czwartym świecie. Trzeba wyczuć idealny moment i go wykorzystać. Niektórzy mogą powiedzieć, że niepotrzebnie jęczę jak baba i narzekam, kiedy twórcy stawiają przed nami wyzwanie. Absolutnie tak nie jest. Jestem zwolennikiem tego, żeby deweloperzy nie traktowali graczy
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jak debili i ułatwiali rozgrywkę na każdym jej etapie. Jednak takie gry mobilne, których sterowanie sprowadza się tylko do przytrzymywania ekranu jednym palcem,
nie wprowadza dużo możliwości, a nawet wręcz przeciwnie. Tu bardziej chodzi o to,
że gra miejscami jest słabo wyważona. Lecimy przed siebie, idzie nam dobrze i nagle
trafi się jeden moment, który potrafi niesamowicie zirytować.
W grze dostępny jest jeszcze multiplayer do maksimum czterech osób. Do dyspozycji każdego trafia 1/4 ekranu i świetna zabawa gotowa. Wraz z postępem w single playerze odblokowywane są mapy do trybu multi, które, jeżeli się nie mylę, są w
zasadzie takie same jak w singlu. Może z kilkoma drobnymi różnicami.
Badland to gra minimalistyczna i przy tym doskonale wykorzystująca potencjał
ekranu dotykowego. Dotykasz go delikatnie w kącie i nie rozpraszasz się podczas
gry. W tej produkcji tkwi duży potencjał i rozwinięcie skrzydeł w kontynuacji. Mam
nadzieję, że przedsmaku tego zaznamy w aktualizacji z Day II. Życzę Frogmindowi
również, by udało im się także przenieść ten projekt na Maca/PC i konsole. Takie gry
indie powinny być doceniane ze strony graczy. To gra wyjątkowa, z fantastycznym
klimatem i prostym gameplayem. O tym, co mi nie leży, wspomniałem w recenzji, ale
nie stanowi to problemu, by cieszyć się z tej pozycji i czerpać z niej mnóstwo przyjemności. Kupować! Grać!

Arline Tycoon Deluxe
Plusy:	
+ klimat								
++ gameplay						
++ multiplayer				
Minusy: - niektóre fragmenty poziomów
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Jak łatwo przenieść kontakty

z Google do iCloud

Maciej Skrzypczak

Z pewnością jest sporo osób, które nie chciałyby być zależne od usług Google.
Szczególnie po ostatnich wydarzeniach, które pokazały, że gigant z Mountain View jest
w stanie wyłączyć każdą z nich.
A może po prostu chcielibyśmy skorzy-

4. Teraz przechodzimy na stronę icloud.com i

stać z dobrodziejstw udostępnianych przez

logujemy się za pomocą naszego AppleID.

Apple? Oto, jak w łatwy sposób można prze-

5. Wybieramy Kontakty.

nieść kontakty z Google do iCloud.

6. Klikamy ikonę ustawień, w menu wskazuje-

1. Przechodzimy na stronę www.google.pl/contacts.

my Importuj wizytówkę vCard…, a następnie

2. Klikamy na przycisk Więcej i z menu wybie-

wybieramy pobrany wcześniej plik z kontak-

ramy Eksportuj…

tami.

3. Wskazujemy na wszystkie kontakty oraz na
format vCard i eksportujemy. Plik zostanie zapisany na naszym dysku.
Teraz wystarczy, że na iUrządzeniach w
ustawieniach konta iCloud uaktywnimy kontakty (zapewne będziemy zapytani, czy
skasować dotychczasowe) i po chwili synchronizacji będziemy mogli z nich korzystać.
Źródło: 148Apps
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Sprytne wykorzystanie

menu Idź do…
Maciej Skrzypczak

Znajdujące się w Finderze menu Idź do… służy głównie do nawigacji do miejsc trudno
dostępnych na naszym dysku lub nawet do miejsc ukrytych, jak choćby do katalogu
Biblioteki. Mając to na uwadze, możemy użyć tego menu również do innych zastosowań.
Jeśli wolicie używać klawiatury niż klikać, w

Mało tego – w oknie Idź do… przy zapi-

oknie dialogowym do zapisu lub otwarcia jakie-

sywaniu oprócz ścieżki, gdzie chcemy zapisać,

goś pliku wystarczy że wciśniemy skrót klawi-

możemy od razu podać nazwę pliku, co da nam

szowy Shift+Cmd+G, a ukaże się znane okienko

parę dodatkowo zaoszczędzonych sekund, bo

Idź do folderu. Możemy tam wpisać ścieżkę do

nie będziemy musieli już podawać nazwy w po-

danego folderu, co w przypadku kiedy wie-

przednim oknie.

my, gdzie chcemy zapisać plik, może znacznie
przyspieszyć ten proces, w porównaniu z wyszukaniem katalogu w tradycyjny sposób. Dokładając do tego znane z uniksowych systemów
autouzupełnianie nazw folderów przy pomocy klawisza TAB, możemy zyskać sporo czasu.
Z preferowaną ścieżką wystarczy wtedy wcisnąć
klawisz OK (lub klawisz Return na klawiaturze),
podać nazwę pliku i ponownie wcisnąć Return.
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Alfred 2

podstawy
i konfiguracja
ogólna
Maciej Skrzypczak

Z pewnością wiecie, jakim wręcz uwielbieniem darzę aplikację Alfred. Wraz z pojawieniem się
jego wersji 2 uczucie to jeszcze bardziej się pogłębia, a swoją produktywność zwiększyłem niemal
o 100%. Ponieważ lubię się dzielić zdobytą wiedzą, a także dlatego, że nie istnieje możliwość przetestowania PowerPacka, postanowiłem stworzyć cykl poradników w postaci screencastu, poświęconego właśnie aplikacji Alfred 2.
W pierwszym odcinku powiem trochę o podstawach korzystania z Alfreda oraz o ogólnej konfiguracji. Pisząc krótko – przygotowujemy aplikację pod swoje potrzeby, bo w końcu o to w niej chodzi.
W kolejnych częściach będziemy się skupiać na dostępnych narzędziach (niektóre są bardzo
rozbudowane, inne mniej) oraz na tym, w jaki sposób możemy je wykorzystywać.
Przygotujcie więc sobie kawkę (lub herbatkę), rozsiądźcie się wygodnie i zapoznajcie z pierwszym odcinkiem.
Miłego oglądania!
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Jarosław Cała

Snoop Lion – Reincarnated
http://wimp.pl/album/19809505
Snoop nie jest już psem z dzielni, rapującym o gangsterskim życiu prosto z Compton. Snoop jest teraz lwem.
Brzmi to trochę komicznie, ale sprawa jest poważna, bo
jedna z ikon rapu zmieniła nie tylko ksywę, ale – jak sam
mówi – zmienił się cały. Muszę to zacytować: „Zawsze
powtarzałem, że jestem inkarnacją Boba Marleya. Czułem, że zawsze byłem rastafarianinem. Moje trzecie oko
nie było po prostu otwarte, ale teraz jest”. Snoop pojechał do magicznego Kingston na Jamajce, no i efektu możemy posłuchać na
najnowszym albumie szalonego rapera. Oj przepraszam, to chyba nieaktualne
określenie. Zawsze był nieobliczalny i nigdy się nie zamykał, co bardzo mi imponowało. Miał już projekty country, pomagał gwiazdeczkom pop, a z rapem zrobił
wszystko, co było możliwe, więc przyszedł czas na rasta Snoopa. „Reincarnated”
to wszystko, co możesz usłyszeć na Jamajce, a to bardzo szeroki przekrój muzyki reggae i nie tylko. Od klasycznego reggae po mocny dancehall, a nawet rozrywkowe klimaty popu, taki po prostu jest Snoop. Już sama lista gości takich jak
Drake, Akon, Iza Lach czy Busta Rhymes daje do myślenia i może zdradzać, że będzie ciekawie. Oczywiście słyszałem w swoim życiu około dwóch tysięcy bardziej
spójnych albumów, jednak Snoop dał radę jakoś pozbierać do kupy tyle odmiennych głosów i stworzył coś, czego całkiem fajnie się słucha. Główny organizator
zamieszania, z tak niepowtarzalnym głosem i tak dobrym uchem, oczywiście ma
naturalne predyspozycje właśnie do reggae, więc nic a nic nie zdziwił mnie dobry
efekt końcowy. Luz, żadnego napinania się, fajne bujające głową rytmy tworzą
obowiązkową pozycję na zbliżające się ciepłe dni. Trzy wyróżnienia wędrują do:
klasycznego reggae’owego „So Long”, mocniejszego z pięknymi bębnami „Remedy”, w którym Busta Rhymes swoją zwrotką pozamiatał wszystkich gości, oraz
do „La La La”, czyli utworu, który aż się prosi o zapalenie. Peace and love.
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Kavinsky – Outrun
http://wimp.pl/album/19045450
Oglądaliście film „Drive”? Jeśli tak, to dobrze, jeśli nie,
to zaraz po przeczytaniu tekstu odróbcie proszę lekcje.
Świetny obraz z rewelacyjną muzyką, dzięki której spora
część ludzkości dowiedziała się o francuskim producencie
Kavinskym. Wszystko za sprawą numeru „Nightcall”, który idealnie pasował do nocnych przejazdów po mieście
głównego bohatera zagranego przez Ryana Goslinga.
Nic więc dziwnego, że po tej kompozycji wszyscy czekali na album Kavinsky’ego, nad którym pracował już od dłuższego czasu, a podobno było to 6 długich lat. „Outrun” ukazał się w końcu i od razu zyskał wielu
słuchaczy i wielbicieli – na taką muzykę czekał każdy, kto lubi nocą wędrować samochodem po ulicach śpiących miast. Cały album od początku do końca tworzy
klimat, o jakim każdy z nas niejednokrotnie myślał. Tylko noc, samochód i ja, nic
innego się nie liczy, przy tej muzyce można przejechać setki kilometrów, nie omijając żadnego numeru.
Album nie tylko jest samą muzyką, ale również niesie ze sobą historię, jaką
stworzył Kavinsky. Otóż młody kierowca zasiada za kierownicą swojego wymarzonego Ferrari Testarossa i ulega poważnemu wypadkowi, wskutek którego powinien odejść na tamten świat. Jednak tak się nie dzieje, a zamiast tego staje się
zombie – może i kiczowate, ale muzyka stworzona pod tę historię broni się sama.
Wszystkie utwory są elektroniczne i zbudowane na bazie syntezatorów dobrze
znanych z lat 80. Kojarzą się też ze starymi grami na automatach. Jednak Kavinsky doskonale miesza syntezatorami, wplątując gdzieniegdzie fajny wokal oraz
melodyjny francuski house. Nie da się uniknąć porównań ze starymi nagraniami
Daft Punk, a nawet odważniej z Jeanem Michelem Jarrem. Niewątpliwym atutem
płyty jest jej niesamowita spójność, która z 13 utworów tworzy jedno rewelacyjne nagranie. Mam wrażenie, że klimat, jaki stworzył Kavinsky, ma swoje duże
odbicie pod postacią nocnych wyścigów po mieście. Mogę postawić spore pieniądze na to, że w co drugim ścigającym się samochodzie gra jeden z numerów
zawartych na „Outrun”.
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Jan Urbanowicz

Celowo użyłem w tytule oryginalnego tytułu filmu. Polskie tłumaczenie „Niepamięć”
jakoś mi nie pasuje. Ale nie chodzi o sam przekład, a po prostu o jego brzmienie.
Oblivion nadaje temu filmowi dodatkowej tajemniczości, a to dobrze, bo sam film dość
tajemniczy jest.
Chyba już nie pamiętam, kiedy ostatnio pisałem tekst do iMagazine, a za oknem byłaby ładna pogoda. Coś chyba nie mamy szczęścia,
bo teraz trwa majówka, a tu nie dość, że nie ma słońca, to jeszcze muszę oglądać krople deszczu odbijające się od moich okien. Mam nadzieję, że podczas pisania recenzji do czerwcowego numeru będzie lepiej.
Na pewno filmowo będzie bardzo fajnie, gdyż mogę już Wam obiecać
tekst o „Iron Man 3”. Będzie się działo. Ale skupmy się na nowym filmie
z Tomkiem.
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» Obsada
„Oblivion” to najnowszy film Josepha Kosinskiego, który wcześniej zrobił kontynuację jednego z przebojów lat 80. „Tron: Dziedzictwo”. Tamten film mi się
bardzo podobał, głównie ze względu na świetne efekty specjalne i Olivię Wilde w obcisłym stroju. Dlatego
przed seansem jego nowego tworu byłem spokojny o
doznania wizualne i nie zawiodłem się. W rolach głów-

Chyba już nie pamiętam,
kiedy ostatnio pisałem tekst
do iMagazine, a za oknem
byłaby ładna pogoda.

nych mamy Toma Cruise’a (zwanego Tomkiem), który to ma już ponad 50 wiosen za sobą, ale nadal jest w
formie. Partnerują mu dwie panie: Olga Kurylenko, która w tym filmie chyba tylko pachnie, bo
grą tego nazwać nie można, a i nawet wyglądem nie zachwyca, oraz pani Andrea Riseborough,
która urodę ma odmienną od wcześniej wspomnianej, ale moim zdaniem przebiła ją w tym filmie pod tym względem, o grze już nie wspominając. Pani Riseborough to aktorka, której wcześniej nie znałem (i przyznaję to bez bicia), ale już wiem, że będę wyczekiwał następnego filmu
z jej udziałem. Na ekranie pojawia się również Morgan „Głos Boga” Freeman. Choćbym nie
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wiem jak cenił tego aktora, jak wielkim szacunkiem darzył jego i pracę, którą wykonuje,
to ostatnio mam wrażenie, że na ekranie pojawia się tylko po to, by tymi 5 minutami dobić sobie trochę dolarów do emerytury. Na
dodatek we wszystkim gra w ten sam sposób. Ostatnia rola pana Freemena, która jakoś

Cały film jest momentami
przepełniony odwołaniami do
klasyków gatunku, a ja sam
doszukałem się kilku do „Star Wars”.

bardziej mi się podobała, to Lucius Fox w trylogii Nolana. W „Oblivion” równie dobrze mogłoby go nie być. Nie obraziłbym się za to.

» Fabuła
Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, a chcielibyście wiedzieć, o czym on jest, to nie czytajcie opisu na największym polskim portalu filmowym, bo ma on niewiele wspólnego ze stanem faktycznym. W tym momencie powinienem napisać jakiś szybki i skrócony zarys fabuły,
ale tego nie zrobię. Dlaczego, zapytacie? Ano dlatego, że jakbym nie wiedział kompletnie nic
o tym filmie przed seansem, nie czytał na jego temat, nie wi-

Jednego temu
filmowi nie mogę
odmówić: jest
piękny wizualnie.

dział zwiastunów czy nawet nie słyszał reklam w radiu, to bawiłbym się na nim jeszcze lepiej i na pewno bardziej doceniłbym
to, co twórcy przygotowali w scenariuszu. Niestety, to wszystko, o czym przed chwilą wspomniałem, zdradza trochę z tego, co
nas czeka podczas oglądania. Nie wszystko, nie martwcie się. Nie
stracicie całej przyjemności, ale część na pewno. Nie będę również ukrywał, że część zabiegów fabularnych zastosowanych w

tym filmie jest dość oklepana i każdy, kto interesuje się kinem sci-fi od razu będzie umiał przewidzieć, co się niebawem wydarzy. Jednak były dwie sceny, które mnie zaskoczyły i to bardzo
pozytywnie, dlatego nie mogę powiedzieć, że film jest w 100% przewidywalny. Dla mnie, powiedzmy, w 95%.

» Strona wizualna
Jednego temu filmowi nie mogę odmówić: jest piękny wizualnie. Niby przez 3/4 czasu akcja dzieje się na jakichś pustyniach (albo pośród chmur), ale wszystko to otoczone jest pięknymi krajobrazami w post apokaliptycznym klimacie, który ja bardzo lubię. Dodatkowo nasi
czytelnicy, czyli Wy, powinni docenić pewne rzeczy. Otóż dom, w którym mieszka główny bohater, znajduje się pośród chmur i patrząc na niego, na jego wystrój, ma się wrażenie, że tak
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kiedyś będą wyglądać salony Apple. Wszystko piękne, estetyczne, minimalistyczne. No, cudo.
W filmie widzimy również wspaniałe ujęcia, które sprawiają, że ten film jest po prostu ładny. Fabuła fabułą, ale oko to jest na czym tu zawiesić.

» Podsumowanie
Film jest jak najbardziej dobry. Nie wybitny, ale też nie słaby. Dobry, a może nawet dobry+.
Zaskoczył mnie Tomek, bo widać, że nadal trzyma formę i nawet nie starał się tu grać za dużo,
co się chwali, bo nie wypadł śmiesznie. Olga, dawna dziewczyna Bonda, niczego się od spotkania z 007 nie nauczyła, a już na pewno nie gry aktorskiej. Cały film jest momentami przepełniony odwołaniami do klasyków gatunku, a ja sam doszukałem się kilku do „Star Wars”. Cieszę
się również, że ten film nie tylko ładnie wygląda, ale również nie razi głupotą z ekranu. Nie jest
taki jak „Prometeusz”, choć do „Odysei kosmicznej: 2001” jeszcze brakuje mu tyle, co od nas na
księżyc. Ale idzie to w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że byłem świadkiem tego, jak kino sci-fi wraca do formy i znów niebawem zobaczę coś, co efektami rozwali mi mózg, a fabułą i pomysłem zawładnie moim sercem i zrobi ze mnie fana. Chciałbym, bo dawno tego nie było w
kinie. „Oblivion” na nowo przeciera szlaki. Powoli, ale przyzwoicie.
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Premiery DVD i Bluray

maj 2013

Jan Urbanowicz
» Epoka lodowcowa 4. Wędrówka kontynentów
Czwarta część bardzo popularnej animacji. Kolejne przygody przyjaciół sprzed milionów
lat i Wiewióra. Nie wiem, jak długo jeszcze ta seria będzie trwać, ale mam nadzieję, że niedługo.
Na pewno wciąż ma swoich zwolenników, ale dla
mnie zakończyła się ona na części drugiej. Choć
może po prostu już z tego rodzaju filmów wyrastam (w końcu nie jestem Piotrusiem Panem). Dla
najmłodszych jednak może być miłym spędzeniem czasu.

» Django
Django. D jest nieme. Film opisywany już w
jednym ze wcześniejszych numerów iMagazine.
Uwielbiam i polecam całym sobą. Wielbiciele Tarantino znajdą tu wszystko, za co reżysera cenią i
kochają. Sporo specyficznego poczucia humoru,
akcja, gra aktorska i krew oraz więcej krwi. Scenariusz został w tym roku nagrodzony Oscarem. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to kupno na Bluray (w
szczególności) będzie jedną z lepszych decyzji w
tym miesiącu. Absolutny must have.
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» Jack Reacher: Jednym strzałem
Tomek nas rozpieszcza. Filmy z jego udziałem znów mi się podobają i oglądam je z przyjemnością Opisany wcześniej „Oblivion”, a teraz „Jack
Reacher”. Kino akcji z teorią spiskową w tle. Takie
filmy lubię, a ten, mimo że trwa dobre dwie godziny, oglądałem z zapartym tchem i chciałem więcej. Zero nudy. Nic tylko polecać, a Wam iść do
sklepu i kupować. Dla mnie jeden z lepszych seansów w ostatnim czasie.

» Ralph Demolka
I kolejna animacja oraz propozycja dla najmłodszych, choć nie tylko. Opowieść o Ralphie,
bohaterze gry wideo, który ma już dość swojego
życia i nieustannego „robienia demolki”. Bardzo
przyjemny film na jeden z wieczorów i godny polecenia. Nadal uważam, że poziom animacji (jeśli
chodzi o fabułę oraz humor) jest dość niski od kilku
lat, ale ten film daje nadzieję na przyszłość. W dodatku jest porządnie zrobiony pod względem technicznym. Warto.
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Jak kontrolować swoje życie
pięcioetapowy proces
zarządzania strumieniem
zadań
Wiedza, którą uważamy za prawdziwą, sprawdza się w
działaniu. Dziś przez wiedzę rozumiemy informację w działaniu,
informację skoncentrowaną na wyniku.
— Peter F. Drucker

Fragment książki

Metoda jest dość przystępna w swych założeniach i generalnie wpisuje się w system
naszych codziennych zachowań w pracy, jednak z własnego doświadczenia wiem, że ludzie nie są w stanie znacząco poprawić swojej efektywności w ramach każdego z tych etapów. Jakość naszego zarządzania strumieniem zadań jest tak dobra, jak najsłabsze ogniwo
pięcioetapowego łańcucha, z tego względu wszystkie ogniwa muszą być zintegrowane i
oparte na spójnych standardach. Większość ludzi ma spore braki w umiejętności gromadzenia. Wielu potrafi gromadzić sprawy, ale ich nie analizuje lub nie decyduje, co należy
z nimi zrobić. Inni podejmują słuszne decyzje dotyczące realizacji „spraw” w danej chwili,
ale marnotrawią tę wartość, ponieważ nie porządkują w sposób efektywny ich rezultatów.
Jeszcze inni mają zorganizowane, efektywne systemy, ale nie są one wystarczająco regularnie przeglądane, by utrzymać ich funkcjonalność. W efekcie, jeśli którekolwiek z wcześniej wymienionych ogniw jest zbyt słabe, istnieje spore prawdopodobieństwo, że wybór
ostatecznej opcji może nie być wyborem optymalnym.
Należy dobrze zrozumieć dynamikę tych pięciu etapów i zastosować odpowiednie
techniki i narzędzia, aby ugruntować funkcjonowanie systemu na optymalnym poziomie.
Wiem z własnego doświadczenia, że oddzielanie tych etapów w codziennej rzeczywistości
jest rzeczą bardzo pożądaną, jeśli nie kluczową. Zdarza się, że chcę tylko zgromadzić sprawy wpływające i nie decydować od razu, co z nimi robić. Innym razem mogę chcieć wyłącznie przeanalizować notatki ze spotkania. Albo, po powrocie z długiej podróży, mogę
wyłącznie rozdystrybuować i uporządkować sprawy, które zebrałem i przeanalizowałem
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po drodze. Bywa też, że chcę przejrzeć zawartość całego archiwum moich zadań lub jakiejś jego części. Naturalnie, sporą część swojego czasu poświęcam na realizację spraw,
które muszą zostać zrealizowane.
Odkryłem, że jednym z głównych powodów, dla których ludziom nie udawało
się dokonać znaczącej poprawy w zorganizowaniu samego siebie, jest fakt, iż starali się oni jednocześnie wypełniać założenia wszystkich etapów tej metody. Większość
z nich, zasiadając do spisywania listy zadań, próbuje zgromadzić tam „rzeczy najważniejsze”, uporządkowane w sposób, który wskazuje na priorytety i kolejność, zapominając jednocześnie o ustaleniu planu rzeczywistych działań do podjęcia. Jeśli nie
zadecydujesz, co przygotować w związku ze zbliżającymi się urodzinami sekretarki,
uznając, że nie jest to sprawa „aż tak istotna” w tym momencie, owa „otwarta pętla”
będzie konsumować Twoją energię i uniemożliwi Ci skupienie efektywnej i niczym
niezmąconej uwagi na rzeczach naprawdę istotnych.
Rozdział ten szczegółowo opisuje ów pięcioetapowy proces. W rozdziałach 4. – 8. znajdziesz szczegółowy plan wdrożenia tego szczelnego systemu, krok po kroku, z dużą ilością
przykładów i praktycznych porad.
Gromadzenie
Niezwykle ważnym jest, aby określić, co zamierzamy gromadzić i jak to należy robić w sposób najbardziej efektywny z możliwych; jest to warunkiem koniecznym w
późniejszym etapie analizy. Aby umożliwić Twojemu umysłowi przebrnięcie przez zadanie niższego szczebla, polegające na opanowaniu wszystkich spraw, musisz być
pewien, że faktycznie ogarnąłeś wszystko, co może być Twoim zadaniem do wykonania, oraz że w określonym czasie w niedalekiej przyszłości będziesz analizował i przeglądał całość zebranych informacji.
Zgromadzenie 100 procent spraw „niedokończonych”
Aby „zatkać wszystkie dziury w wiadrze”, musisz zgromadzić i zestawić w jednym miejscu elementy przedstawiające lub reprezentujące wszystkie sprawy, które uważasz za
niedokończone, innymi słowy wszystko, zarówno z życia osobistego, jak i zawodowego,
wielkie i błahe, pilne i mniej ważne, co w Twojej opinii powinno wyglądać inaczej niż obecnie i za co czujesz się w jakimkolwiek stopniu wewnętrznie odpowiedzialny.
W czasie, kiedy czytasz tę książkę, wiele spraw „gromadzi się” dla Ciebie. Dostajesz pocztę, do Twojej „skrzynki spraw przychodzących” przynoszą notatki służbowe, do komputera wpadają e-maile a Twoja poczta głosowa rejestruje kolejne wiadomości. W tym samym
czasie gromadzisz do swojego otoczenia i psychiki dodatkowe ilości spraw, które nie po-
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winny tu tkwić w nieskończoność w aktualnej formie. Nawet jeśli nie są to rzeczy tak irytujące i trudne do zignorowania jak e-maile do Ciebie, „sprawy” te wymagają podjęcia pewnych
decyzji — pętla musi zostać zamknięta, coś trzeba z nimi zrobić. Mozolnie opracowywane koncepcje strategiczne, zapisane gdzieś w notatniku i wrzucone do szafy na stertę dokumentów, zepsute gadżety wepchnięte do szuflady biurka, które należałoby naprawić,
nieaktualne czasopisma na „stoliku kawowym” — to wszystko przykłady tego typu „spraw”.
Jeśli jakiejś sprawie przydasz atrybut „powinno się”, „należałoby” czy „byłoby wskazane”, stanie się ona sprawą niedokończoną. Sprawami z natury niedokończonymi są na
przykład niepodjęte decyzje dotyczące tego, czy coś zrobimy, czy nie. W tej grupie znajdują się też wszystkie „Mam zamiar…”, czyli sprawy, w stosunku do których podjąłeś już
decyzje, ale jeszcze nie zacząłeś ich realizować. Z pewnością można do niej zaliczyć także
wszystkie sprawy zawieszone bądź w toku, a także te, w stosunku do których wykonałeś
już wszystko, co zamierzałeś wykonać, z wyjątkiem uznania tej sprawy za zakończoną.
Aby właściwie zarządzać sprawami zgromadzonymi w „otwartych pętlach”, musisz
umieścić je w „pojemnikach” utrzymujących je w stanie zawieszenia do chwili, kiedy znajdziesz czas, by zdecydować, co, jeśli w ogóle cokolwiek, zamierzasz z nimi zrobić. Owe
„pojemniki” muszą być regularnie opróżniane, aby zapewnić ich przydatność jako narzędzia do gromadzenia danych.
W gruncie rzeczy, wszystko jest już w pewnym sensie gdzieś zgromadzone. Jeśli czegoś nie zgromadziłeś w swoim zewnętrznym, godnym zaufania systemie, to usadowiło się
to gdzieś w Twojej psychice. Fakt, że nie wrzuciłeś czegoś do swojej „skrzynki spraw wpływających” nie oznacza, że ta sprawa dla Ciebie nie istnieje. Rozmawiamy tu jednak o tym,
jak zapewnić, aby wszystkie potrzebne Ci rzeczy były gromadzone gdzieś indziej niż w
Twojej głowie.
Narzędzia do gromadzenia
Istnieje kilka typów narzędzi, zarówno tradycyjnych, jak i bardziej zaawansowanych
technologicznie, których można używać do gromadzenia swoich otwartych spraw. Propozycje przedstawione poniżej mogą służyć jako różne wersje „skrzynki spraw wpływających”, gromadzące zarówno sprawy generowane przez siebie, jak i przychodzące z
zewnątrz:
„Skrzynki spraw wpływających” w formie fizycznej;
Notatniki w formie papierowej;
Notatniki elektroniczne;
Urządzenia do rejestrowania dźwięku;
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E-mail.
„Skrzynki spraw wpływających” w formie fizycznej
Standardowe kosze z plastiku, drewna, skóry czy drutu są najpowszechniejszymi narzędziami do
gromadzenia dokumentów papierowych i wszystkiego innego w formie fizycznej, co wymaga jakiejkolwiek analizy: poczty, prasy, notatek służbowych, list z numerami telefonów, rachunków — nawet latarki z wyczerpanymi bateriami.
Papier i notatniki z podkładką
Luźne kartki do notowania, kołonotatnik, notatniki formatu A4 i mniejsze bardzo dobrze nadają się
do gromadzenia spontanicznych pomysłów, nowych spraw, zadań do wykonania itp. Każdy rodzaj jest
w porządku — według gustu i potrzeb.
Notatki elektroniczne
Do gromadzenia notatek przeznaczonych do późniejszej analizy można używać komputera. Niejako
symbolem rozwoju techniki stało się jednak wprowadzenie na rynek całej gamy przeróżnych elektronicznych narzędzi do gromadzenia danych. Cyfrowe, przenośne organizery (PDA-s) czy notatniki elektroniczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane do gromadzenia wszelakich napływających spraw.
Zapisywanie informacji głosowych
Powszechnie dostępne narzędzia do rejestracji wiadomości głosowych to automatyczne sekretarki, poczta głosowa czy dyktafony, rejestrujące dźwięk cyfrowo lub na mikrokasetach. Wszystkie
świetnie nadają się do tymczasowego rejestrowania informacji, które musisz zapamiętać czy którymi
będziesz się zajmował.
E-mail
Jeśli jesteś podłączony do reszty świata za pomocą poczty elektronicznej, to zapewne Twój dysk
zawiera miejsca, gdzie przechowujesz przychodzące informacje i pliki zanim zostaną one przejrzane,
odczytane i przeanalizowane. Podobnego rodzaju dane mogą być gromadzone także w pagerach czy
w telefonach komórkowych.
Urządzenia hi-tech
Dziś możesz już przekazywać Twojemu komputerowi informacje głosowe i pisać do niego odręcznym pismem. Ponieważ komunikowanie w coraz większym stopniu odbywa się w formacie cyfrowym
czy bezprzewodowym, zapisywanie pomysłów staje się coraz łatwiejsze (nawet uwzględniając związany z tym wzrost ilości danych docierających do nas, którymi musimy zarządzać!):
— Komputerze!
— Tak, Piotrze?
— Trzeba kupić chleb.
— Tak, Piotrze.
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Potrzebny mi produkt spożywczy został zgromadzony w systemie. Wraz z postępującą „digitalizacją” procesów zarządzania organizacją działań, „chleb” będzie automatycznie
dodawany do mojej elektronicznej listy zakupów, a w przyszłości może nawet zamówiony
i dostarczony.
_________
Zarówno wymienione wcześniej narzędzia zaawansowane technologicznie, jak i te
bardziej tradycyjne pełnią podobną funkcję „skrzynki spraw wpływających”, gdzie gromadzone są użyteczne informacje, zobowiązania i umówione działania do podjęcia. Prawdopodobnie używasz już jakiejś wersji większości z tych narzędzi.
Czynniki gwarantujące powodzenie procesu gromadzenia danych
Niestety, samo posiadanie „skrzynki spraw wpływających” nie gwarantuje jej prawidłowego funkcjonowania. Większość ludzi posiada jakiegoś typu narzędzia do gromadzenia danych, ale zwykle znajdują się one w mniejszym lub większym stopniu poza kontrolą.
Przeanalizujmy teraz trzy czynniki, dzięki którym etap gromadzenia będzie przebiegał
efektywnie:
Każda „otwarta pętla” musi znaleźć się w Twoim systemie gromadzenia danych, nie w
Twojej głowie.
Musisz posiadać tylko tyle „pojemników na dane”, ile jest Ci niezbędne.
Musisz opróżniać je regularnie.
Wyrzuć to wszystko ze swojej głowy
Jeśli będziesz starał się śledzić zbyt wiele spraw, używając RAM-u Twojego mózgu,
prawdopodobnie nie będziesz miał wystarczającej motywacji, aby konsekwentnie opróżniać swoje „skrzynki spraw wpływających”. Większość ludzi nie przykłada do tych narzędzi
zbyt dużej wagi, ponieważ są świadomi, że nie stanowią one części odrębnego, spójnego systemu: jeden niekompletny zestaw spraw znajduje się w ich „skrzynkach spraw wpływających”, drugi, równie niekompletny, zalega w ich głowach; żaden z tych systemów nie
przynosi spodziewanych rezultatów, więc sposób myślenia jest kontynuowany. To tak, jakby grać na fliperze, który ma tak duże dziury w stole, że kule ciągle wypadają: to niezbyt
motywuje do kontynuowania gry.
Wymienione wcześniej narzędzia do gromadzenia danych powinny stać się częścią
Twojego stylu życia. Miej je zawsze blisko siebie, abyś, niezależnie od miejsca, w którym się
znajdujesz, zawsze mógł zanotować potencjalnie użyteczną myśl — traktuj je, jakby były
równie nieodzowne dla Ciebie jak szczoteczka do zębów, prawo jazdy czy okulary.
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książki Tylko eBooki
Andrzej Dudziński
Jamestown Nowa Polska

Cena: 11,95 zł
Do pobrania: e-bookowo.pl

Ta książka zachwyca już samym pomysłem – autor podjął się dość
zawrotnego zadania rekonstrukcji wydarzeń związanych z jednym z bardzo mało znanych epizodów historii Pomorza. A właściwie – historii Stanów Zjednoczonych. A właściwie – wspólnej historii obu tych miejsc.
Akcja rozpoczyna się ponad 400 lat temu, kiedy grupa rzemieślników znad Bałtyku, a dokładniej z Pomorza i Gdańska, ląduje w budującej właśnie zręby swej nowoczesnej postaci Wirginii, w miejscu, które jeszcze przecież nie nazywało się i długo nie będzie się nazywało
Stanami Zjednoczonymi. Wyrusza tam grupa ekspertów w dziedzinach szczególnie wtedy cenionych: drwale, stolarze, cieśle i budowniczowie łodzi oraz statków. Trafiają w miejsce bardzo
odległe i zupełnie inne od tego, w którym urodzili się i mieszkali, spotykają ich tam przygody,
których nigdy nie zapomną.
Dziś świat o nich trochę zapomniał. Na szczęście Dudziński – dziennikarz, scenarzysta i pisarz – postanowił przywrócić ich zbiorowej pamięci. Wybrał sposób, który gwarantuje, że losy
tej grupki ludzi przyjmą barwną i atrakcyjną postać: zamiast zostawiać czytelnika sam na sam z
zestawem zachowanych z tamtych czasów dokumentów i wspomnień, postanowił na ich podstawie zbudować własną, fikcyjną narrację. Jego książka przestaje być oczywiście w związku z
tym naukowym źródłem wiedzy historycznej, ale nabiera zupełnie innego wymiaru. Pomorscy osadnicy po drugiej stronie oceanu zyskują dzięki temu imiona, twarze, indywidualny rys i
sporą gamę emocji. Autorowi udało się tym samym tchnąć w tę zapomnianą historię sporo życia – czytając na kartach jego książki o panującym w osadzie głodzie, przeżywa się go o wiele
mocniej, niż wertując historyczne dokumenty informujące o jego skutkach. Jako niecodzienny
sposób prezentowania historii powieść Dudzińskiego sprawdza się więc znakomicie.
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Andrzej Dudziński
Ściana
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Cena: 11,95 zł
Do pobrania: e-bookowo.pl

„Ściana” to najnowsza propozycja Andrzeja Dudzińskiego, pisarza,
scenarzysty i reportera.
Czytelnik wraz z bohaterem, wytrawnym himalaistą, wkracza w lodowaty
i nieprzyjazny świat surowej natury. Wraz z nim zmaga się ze słabościami ciała
i ducha podczas najważniejszej wyprawy życia. Dlaczego właśnie ta wspinaczka jest najważniejsza, czy
zakończy się sukcesem i czym w tym wypadku jest sukces, czytelnik przekona się podczas lektury.

Magdalena Witkiewicz
Milaczek

Cena: 19 zł
Do pobrania: Wydawnictwo SOL

Autorka porusza się w środowisku młodej (i nieco starszej) inteligencji, opisując perypetie kilku osób, które obdarztyła wyrazistymi charakterami
oraz umiejętnością komplikowania sobie życia – ku radości czytelników.
Trudno nam będzie nie polubić tytułowego Milaczka, trzydziestki z problemami, czy ekscentrycznej i seksownej Zofii Kruk, sześćdziesiątkipiątki smakującej uciechy życia,
psa arystokraty Parysa Antonia czy ośmioletniego Bachora, którego tatuś prowadza przed „Sąd ostateczny” Memlinga, żeby sobie zobaczył, co się może stać z niegrzecznymi dziećmi. Jeśli można powiedzieć o książce, że jest urocza, to „Milaczek” taki właśnie jest – uroczy i inteligentny.

Anna Strzelec
Wiza do Nowego Jorku

Cena: 11 zł
Do pobrania: e-bookowo.pl

„W ręce czytelników oddaję moją trzecią książkę, którą już w trakcie pisania
pokochałam. Zawiera historie związków i miłości: tych prawdziwych i pseudomiłości, toksycznych, bo internetowych. Opowiada o podróżach moich bohaterów,
rozstaniach i przesłaniach z zaświatów… namiętności, przestępstwach zdradzie
i niewyczerpanej nadziei. A że bohaterka książki jest też pisarką jak ja? No cóż, tak się złożyło. Prawdziwe
wydarzenia splata literacka fikcja, moja poezja i szczypta metafizyki. Jak powiedział czeski pisarz Michal
Viewegh – Tylko pisarz jest w stanie powiedzieć, ile prawdy jest w jego pisaniu, a ja moim bardzo realnym i wirtualnym przyjaciołom »Wizę do NY« dedykuję”.
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Zupa rybna

z papryką i jabłkami

Małgorzata Łada
• 2 kg różnych, całych ryb (może być karp,
okoń, dorsz, sum, sandacz)

Ryby sprawić (odciąć głowy), pokroić na kawałki (można filetować). Seler umyć,
obrać i pokroić w kostkę. Cebulę obrać i po-

• 4 cebule

kroić w plastry. Papryki i jabłka umyć, usu-

• 1 seler średniej wielkości

nąć pestki i pokroić w dość grubą kostkę.

• 1/2 pęczka natki pietruszki

Do garnka włożyć głowy ryb, dodać ce-

• 1 duże lub 2 mniejsze winne jabłka

bulę, seler, natkę, listek laurowy, paprykę w

• 2 strąki zielonej papryki

proszku, posolić i zalać 1,5 l wody. Zagoto-

• 2 czerwone, ostre papryczki

wać, zmniejszyć ogień i gotować na wolnym

• 1 puszka krojonych pomidorów bez skóry

ogniu przez około 1,5 godziny, a następnie

• liść laurowy

przecedzić.

• 2 łyżki słodkiej, mielonej papryki

W głębokim garnku podsmażyć na smal-

• sok z 1/2 cytryny

cu paprykę i jabłka, dodać pomidory i chwilę

• 1 łyżka smalcu (wieprzowego lub gęsiego)

poddusić. Następnie włożyć pokrojone ryby i

• 15 dag drobnego makaronu

zalać przecedzonym gorącym wywarem. Do-

• sól, odrobina cukru

dać makaron. Podgrzewać około 20 minut tak,
aby nie doprowadzić do wrzenia. Przyprawić
solą, szczyptą cukru i sokiem z cytryny.

Lifelogging

dodatek specjalny
fot. Takinosuke Ara
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Lifelogging
Wojtek Pietrusiewicz

„Lifeloggerzy (lifegloggerzy) zwykle noszą na sobie komputery, aby zapisywać całe
swoje życie lub jego większość” – w życiu codziennym nazywamy je pedometrami
lub urządzeniami do liczenia kroków, ale w rzeczywistości są to znacznie ciekawsze
zabawki!
Prolog
Koncepcja zapisywania każdego zdarzenia z mojego życia jest mi obca i zawsze źle mi się kojarzyła, ale pomysł noszenia komputera na ręce, który będzie wykonywał określone pomiary, bardzo przypadła mi do gustu. W moim przypadku nie
chodzi o to, aby rejestrować absolutnie wszystko, tylko to, ile zrobiłem kroków, jaki
pokonałem dystans oraz jak się odżywiałem – nie jestem taki ciekawski jak Google.
Wszystko zaczęło się od Nike+ w moim iPodzie, przez którego dokupiłem czujnik do
butów, w których biegałem. Po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że jest to zbyt
toporne rozwiązanie, więc zacząłem korzystać z aplikacji, która w iPhonie korzystała
z GPS-a i dokładnie wyznaczała trasę – na początku był to Nike+GPS, a później RunKeeper. Miałem również krótki romans z Endomondo. Zimą jednak korzystałem z bieżni, więc
i to rozwiązanie nie było praktyczne, a poza
tym chciałem również rejestrować spacery oraz
sprawdzać, ile kroków czy kilometrów robiłem
codziennie. Marzyłem wtedy o narzędziu, które
będzie potrafiło samo dostosować się do odpowiednich warunków.
Był również okres w moim życiu, w którym
korzystałem z bardzo ciekawej aplikacji o nazwie Sleep Cycle, której zadaniem jest pomiar

Marzyłem wtedy
o narzędziu, które
będzie potrafiło
samo dostosować
się do odpowiednich
warunków.
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jakości naszego snu. Ta konkretna jest akurat dla iOS, ale są odpowiedniki dla Androida. Działają one na zasadzie pomiaru drgań materaca w łóżku, a telefon zalecają wkładać pod prześcieradło lub kłaść na brzegu łóżka. To jednak ma dwie
zasadnicze wady – po pierwsze grozi upadkiem telefonu, gdy walczymy w snach
z przybyszami z innej planety, a po drugie nie działa tak jak powinno, gdy na tym
samym materacu śpi więcej niż jedna osoba. Są na rynku oczywiście specjalne i
profesjonalne urządzenia do takich pomiarów, jednak tego staram się unikać – wystarczą mi podstawowe informacje, ale chcę wszystko mieć w jednym urządzeniu.
To tak jakbyśmy dzisiaj mieli nosić ze sobą Walkmana do słuchania muzyki, telefon komórkowy do rozmawiania, pedometr do liczenia kroków, nawigację samochodową do zwiedzania miasta i MID-a (Mobile Internet Device) do łączenia się z
internetem. No i modem, żeby mieć do niego w ogóle dostęp. Co za dużo to niezdrowo, chociaż w tej konkretnej sytuacji takie objuczenie sprzętem zapewne pomagałoby spalać więcej kalorii.
Na początku 2012 roku, na urodziny rodzina sprawiła mi miłą niespodziankę w
postaci wagi Withings, która potrafi rozpoznać, kto korzysta z wagi i wysłać te informacje na nasze konto w serwisie firmy. Do naszych danych mamy dostęp z poziomu WWW lub za pomocą aplikacji Withings Health Monitor na iOS lub Androida. To
o tyle istotne, że dzisiaj nie wyobrażam już sobie ręcznego wprowadzania wagi w
jakiejkolwiek aplikacji fitnessowej – powinna automatycznie pobierać informacje z
mojego konta codziennie. W końcu technologia ma nam przecież ułatwiać życie.
W tym czasie na rynku pojawiały się różne urządzenia,

W tym czasie na rynku
pojawiały się różne
urządzenia, przy czym
największe zamieszanie
zrobiły dwie firmy –
FitBit oraz Jawbone.

przy czym największe zamieszanie zrobiły dwie firmy – FitBit oraz Jawbone. Alternatyw jest oczywiście mnóstwo,
w tym kilka znacznie bardziej profesjonalnych (i znacznie
droższych) rozwiązań, ale te dwie firmy pokazały urządzenia wykonujące praktycznie to samo, ale różniące się od
siebie formą. Miały również różne możliwości, więc wybór
dla mnie osobiście był bardzo trudny. Każdy z nas ma różne
wymagania i oczekiwania, więc ostateczną decyzję zostawię w Waszych rękach, ale postaram się wytłumaczyć, na
jakiej podstawie ja podjąłem swoją.
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FitBit One
Wojtek Pietrusiewicz

One od FitBita obserwowałem dłuższy czas i w pewnym momencie nawet podjąłem decyzję o jego zakupie. Na szczęście dowiedziałem się, że Norbert Cała ma takiego na swoim wyposażeniu. Zdecydował się go mi również pożyczyć. Byłem zachwycony – rzadko kiedy dane jest
nam zweryfikować, czy coś nam przypadnie do gustu przed zakupem. Do dziś mu go jeszcze
nie oddałem, ale ciiiii... Niech to pozostanie naszą tajemnicą.
FitBit One potrafi wiele, chyba najwięcej ze wszystkich dostępnych urządzeń na rynku w tej
kategorii cenowej. Przede wszystkim ma Bluetooth Smart (4.0), który umożliwia bezprzewodową komunikację z komputerem lub smartfonem. W komplecie otrzymujemy dongle, który podłączamy do wolnego portu USB, a aplikacja chodząca w tle automatycznie synchronizuje się,
gdy One jest w pobliżu. Podobnie rozwiązano kwestię w telefonie – wspierany jest zarówno
iPhone i iPad (iPhone 4S i 5, iPad 3, 4 i mini, iPod touch 5G), jak i wybrane telefony z Androidem
(Samsung Galaxy S III i Note II). Z jakiegoś jednak powodu aplikacja nie jest dostępna w polskim
Play Store. Twórcy zostali o tym poinformowani, ale na razie trzeba kombinować z proxy. Całość
jest o tyle ciekawa, że BT Smart działa tylko wtedy, kiedy iPhone inicjuje połączenie z danym
urządzeniem, co następuje przy uruchomieniu aplikacji. W praktyce oznacza to, że Bluetooth
nie jest włączony cały czas i nie tracimy niepotrzebnie energii na zasilaniu radia, które nie jest
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używane. Można też skonfigurować FitBita, aby synchronizował
się automatycznie w określonym
odstępie czasu, a nie tylko przy
każdym uruchomieniu programu.
Oprócz bezprzewodowej synchronizacji, One posiada na wyposażeniu ciśnieniomierz, którego
zadaniem jest liczenie, ile pokonaliśmy pięter. To była jedna z cech,
którą bardzo wysoko ceniłem, zanim nie zacząłem jej używać w praktyce. To funkcja, która miała mnie motywować
do korzystania ze schodów zamiast z windy. Niestety, raz działa zgodnie z założeniem a raz nie. Raz spotkał mnie ogromny zawód – pokonałem specjalnie 28 pięter
(14 w górę i tyleż samo w dół), a na liczniku widniał smutny napis „8”. Jak już zacząłem baczniej obserwować ten licznik, to okazało się, że często myli się na korzyść
lub niekorzyść, a wyniki w żadnym wypadku nie są miarodajne. Chodząc po Łazienkach Królewskich, gdzie można spotkać parę górek i dołków, naliczył mi ponad 10
pokonanych pięter. Funkcja ta ma potencjał, ale w obecnej implementacji nie ma
żadnego przełożenia na prawdziwe statystyki. FitBit nawet wysłał mi kiedyś maila
gratulującego pokonania trzydziestu pięter jednego dnia. Trochę głupio się poczułem, bo tego dnia pokonałem jedynie osiem.
W komplecie, razem z samym One otrzymujemy specjalny kabel do ładowania
urządzenia poprzez port USB, opaskę, do której wkładamy FitBita na noc, oraz specjalny uchwyt, w którym nosimy go na co dzień. Ten ostatni można wygodnie przyczepić do paska spodni lub ich kieszeni. Osobiście, nie miałem z tym żadnych problemów
i jeszcze nie udało mi się go zgubić. Gumowa obudowa, w której przechowywany
jest One, łatwo się brudzi, ale pewnie go trzyma. Niestety, redaktorzy Norbert i Dominik nie mieli tyle szczęścia co ja – pierwszemu wypadł One, a drugiemu Zip (mniejszy
brat, którego Dominik opisywał dwa numery temu). Sam zacząłem się tym przejmować, jak tylko się o tym dowiedziałem – jeszcze nic niepokojącego się nie wydarzyło i
mam nadzieję, że się nie wydarzy. Ewidentnie jednak należy go pilnować.
Oprócz mierzenia samych kroków, FitBit One potrafi również monitorować nasz
sen. To była jedna z istotniejszych dla mnie cech, ponieważ często zdarza mi się o
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to nie dbać, co kończy się chodzeniem jak zombie przez cały kolejny dzień. Opaska
otrzymywana w komplecie właśnie do tego służy. Jest mocowana do ręki na rzep
i posiada małą kieszonkę, do której wkładamy urządzenie. Po spoczęciu w łóżku
(lub w jakimkolwiek innym miejscu, z jakiego korzystacie do snu) musimy urządzenie przełączyć w tryb nocny – robimy to poprzez przytrzymanie jedynego przycisku
na jego obudowie przez około dwóch sekund. Na OLED-owym wyświetlaczu pojawia się stoper, która zaczyna mierzyć sen i po chwili gaśnie, działając w tle dopóki go rano nie wyłączymy. FitBit mierzy nasz ruch i na jego podstawie potrafi ocenić,
ile czasu spędziliśmy w śnie głębokim, ile w płytkim oraz ile razy budziliśmy się. Niestety w praktyce jest to średnio dokładne. Nie miałem okazji sprawdzić tego śpiąc
samemu, ale regularnie rejestrował nocne pobudki, których zupełnie nie pamiętam.
Po dziesięć do dwunastu każdej nocy. Dopiero po porównaniu wyników z drugim
urządzeniem – Jawbone Up – okazało się, że wszystkie te przebudzenia to był moment, w którym przechodziłem z głębokiego do lekkiego snu. FitBit musi zdecydowanie popracować nad swoimi algorytmem, który niestety odstaje od Sleep Cycle
czy konkurencji.
One posiada również funkcję budzika, którego zadaniem jest delikatne wybudzenie nas ze snu o ustalonej przez nas godzinie. Dokładnie o tej godzinie! To stoi
w sprzeczności z filozofią aplikacji Sleep Cycle i Jawbone Up, które wybudzają nas w
ustalonym przez nas przedziale czasu. Przykładowo, jeśli budzik ustawiamy na godzinę 6:00 rano, to Sleep Cycle i Up mają dodatkowo (regulowany przez nas) margines czasu. W moim przypadku daję im zawsze trzydzieści minut, czyli aplikacja lub
urządzenie obudzi mnie w optymalnym momencie pomiędzy godziną 5:30 a 6:00,
kiedy jestem w fazie lekkiego snu. To ma
zapewniać maksymalną energię i już teraz
zdradzę, że to naprawdę działa (po szczegóły zapraszam do akapitów o Jawbone
Up). Wracając jednak do One – wibracje, z
których korzysta do budzenia, są skuteczne,
ale nie zapewniają delikatnego wybudzania, a całość nie różni się niczym od zwykłego budzika.
Kolejną zaletą FitBita w okresie, w którym podejmowałem decyzję, było jego
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posiada na wyposażeniu
ciśnieniomierz, którego
zadaniem jest liczenie, ile
pokonaliśmy pięter.
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otwarte API, umożliwiające pobieranie i wysyłanie informacji do innych programów.
FitBit potrafi się integrować zarówno z Withings, jak i RunKeeperem, czyli dwoma
narzędziami, z których korzystam na co dzień. Podobnie jak liczenie pięter, to była
dla mnie jedna z kluczowych cech. Chciałem, aby dane o spalonych kaloriach oraz
pokonanym dystansie trafiały do Withings Health Monitor (dostępny tylko jako aplikacja na Androida i iOS), który następnie potrafi podpowiedzieć nam, jak lepiej o
siebie dbać. To zresztą działa znakomicie z RunKeeperem, ale z jakiegoś powodu
okazało się, że dystans rejestrowany przez One nie jest przekazywany do Withings.
RunKeeper również nie rejestruje codziennych zmagań z trudnością, jaką jest stawianie kolejnych kroków jako wydarzenia. Owszem, pojawiają się w logach, ale nie
są dodawane do sumy pokonanych kilometrów w danym dniu, tygodniu i miesiącu.
Szkoda. Mam nadzieję, że wprowadzą to jako opcję.

Powyższe niepowodzenia trochę ostudziły mój zapał. Przy okazji miałem jeszcze kilka technicznych problemów z pierwszym uruchomieniem One’a. Okazało się,
że nie został on wyzerowany z danych zarejestrowanych przez Norberta, gdy zakładałem konto przez aplikację na iOS – jest to znany bug, o którym dowiedziałem się
dopiero następnego dnia, jak support odpowiedział na mojego sfrustrowanego e-maila. To znaczy ja byłem sfrustrowany, a nie sama wiadomość. Założenie kolejnego konta, na inny adres e-mail, pomogło.
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FitBit oferuje dwa sposoby dostania się do naszych da-

FitBit musi zdecydowanie
popracować nad swoimi
algorytmem, który
niestety odstaje od Sleep
Cycle czy konkurencji.

nych – za pomocą interfejsu WWW lub aplikacji mobilnej.
To pierwsze rozwiązanie daje nam dostęp do wszystkich naszych danych, a aplikacja do większości – po ostatnim uaktualnieniu różnice są znikome. Oba interfejsy są poprawne,
ale nie zachwycają. Nie wyzwalają we mnie żadnych pozytywnych uczuć, a zdarzyło im się doprowadzić mnie do granicy płaczu. Na stronie WWW najbardziej denerwowała
mnie powolność przy sprawdzaniu archiwalnych zapisków
– strona przeładowuje się strasznie wolno. Wygląd aplika-

cji nie przypadł mi natomiast go gustu. Jak już wspominałem, jest poprawny, ale bez
polotu, przez co miałem wrażenie, że korzystam ze sterylnego i nudnego narzędzia.
Najgorszą funkcją mobilnego programu jest funkcja dodawania jedzenia, dzięki czemu FitBit kontroluje spalone i zjedzone kalorie, co z kolei pomaga nam ocenić,
czy danego dnia zjedliśmy za dużo czy nie. Jest ona schowana w ostatniej zakładce,
a jej obsługa jest tragiczna. Na tyle, że przestałem kontrolować dodawanie spożywanego jedzenia. Przez WWW jest niewiele lepiej. Na plus należy natomiast zaliczyć
prosty wykres pokazujący, czy wolno nam danego dnia jeszcze cokolwiek zjeść czy
nie. Widząc, że stek, którego spożyłem na obiad w zasadzie wyczerpał mój limit kalorii na cały dzień, zmuszałem się do tego, żeby wieczorem nie jeść jeszcze kolacji.
Zalecenia tej funkcji można również regulować zależnie od tego, czy i jak szybko chcemy schudnąć. Fajna rzecz – naprawdę mocno
wpływa na psychikę.
FitBit One to bardzo solidne urządzenie i
jest dosyć precyzyjne, chociaż w moim przypadku zawyżał liczbę stawianych kroków, w
stosunku do innych pedometrów, o około
10%. Najważniejsze jest jednak to, że ta różnica utrzymywana była przez ponad dwa tygodnie testów, więc z powodzeniem mogę
powiedzieć, że nawet jeśli nie jest to najprecyzyjniejsze na świecie urządzenie, a trudno
tego od niego oczekiwać, to przynajmniej jest
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powtarzalne, a to akurat bardzo ważne. Dystans rejestrowany przez urządzenie jest
kalkulowany na podstawie bliżej nieokreślonej długości kroku, więc nie dla każdego
będzie to wystarczająco dokładne. Można jednak w prosty sposób przeprowadzić
kalibrację, posiłkując się chociażby jakimś GPS-em lub RunKeeperem. FitBit również
posiada opcję konkurowania ze znajomymi, ale nie testowałem tego z prozaicznego powodu – nikogo nie udało mi się znaleźć, chociaż wiem, że przynajmniej jeden
znajomy z Twittera z niego korzysta.
FitBit ma jeszcze jedną ogromną zaletę – piękny OLED-owy wyświetlacz, na którym możemy szybko podejrzeć następujące dane: liczbę pokonanych kroków, schodów i kilometrów na trzech osobnych ekranach, liczbę spalonych kalorii, aktualną
godzinę oraz kwiatka, który zmienia liczbę listków. Symbolizują one, czy jesteśmy leniwi w danej chwili czy nie. Licznik jest zerowany w nocy, więc możemy za jego pomocą podejrzeć tylko informacje z danego dnia, ale to w zupełności wystarcza.

Podsumowanie wad i zalet FitBit One
Niewątpliwie najlepszą cechą One’a jest bezprzewodowa synchronizacja, zarówno z komputerem, jak i mobilnym urządzeniem. Całość automatycznie trafia do naszego konta w internecie, więc możemy podejrzeć te informacje z każdego zakątka
świata. Kolejną sporą zaletą jest bardzo atrakcyjny wyświetlacz, na którym możemy
podejrzeć nasze aktualne statystyki. W praktyce rzadko na niego spoglądam, ale jest
i nie da się zaprzeczyć, że to plus.
Nie wspominałem wcześniej o baterii oraz czasie pracy na niej, ponieważ wystarczy
urządzenie naładować raz w tygodniu przez godzinę lub dwie. Samo się o to upomina
za pomocą aplikacji i informacji na wyświetlaczu. Można również ustawić sobie powiadomienie mailowe. Czas pracy jest w każdym razie w zupełności satysfakcjonujący.
Minusów jest trochę więcej, niestety. Po pierwsze, musimy pamiętać, żeby FitBita
przekładać ze spodni do spodni oraz ze spodni do opaski na noc. Po pięciu dniach
wkładania urządzenia do opaski oraz irytującej czynności zapinania jej na ręce (i poprawiania, gdy było za ciasno) zrezygnowałem z monitoringu nocnego. Informacje nie były wystarczająco dokładne, a budzik w zasadzie bezużyteczny. A jako że
ciśnieniomierz nie potrafi zliczać prawidłowo schodów, to wszystkim polecam po
prostu kupić tańszego FitBita Zip, którego recenzował Dominik dwa miesiące temu.
Osobiście nie widzę sensu dopłacać do modelu One, skoro dodatkowe funkcje nie
działają tak dobrze jak powinny.
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Jawbone Up

Wojtek Pietrusiewicz
Forma największego konkurenta FitBita jest jego największą zaletą – zamiast
urządzenia przypinanego do paska otrzymujemy bransoletkę na rękę, którą możemy nosić ze sobą wszędzie. No, prawie wszędzie. Wolno z niej korzystać pod prysznicem, ale już basen nie jest zalecany, pomimo że jest wodoodporna na jeden metr
głębokości. Pierwsza generacja Up miała niestety wadę – przeciekała i została w końcu wycofana z rynku. Druga generacja, która dopiero niedawno trafiła do sprzedaży,
została całkowicie przekonstruowana. Od dwóch tygodni codziennie wchodzę w niej
pod prysznic i jeszcze nic złego się nie stało. Specjalnie się zresztą nie martwię – obsługa posprzedażowa Jawbone, według wszelkich raportów w internecie, jest wzorowa i wymieniają je na nowe bez zadawania zbędnych pytań.
Jawbone Up dostępny jest w trzech rozmiarach i bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego. Jako, że ta bransoletka nie ma zapięcia, tylko jej dwa końce zachodzą
na siebie, to ważne jest stosowanie się do ścisłych poleceń firmy. Można wydrukować stosowny PDF z ich strony lub zmierzyć sobie obwód ręki. Moja była na granicy
rozmiarów M i L. Niestety kupiłem ten mniejszy i musiałem wymienić na większy; na
szczęście Apple Store nie robił w tym względzie żadnych problemów. Problem wynikał z tego, że nadgarstek mierzyłem, gdy na dworze jeszcze było chłodno. Zrozumiałem swój błąd po tym, jak zasnąłem na ręce, która spuchła, a Up zaczął blokować
krążenie krwi. Model L jest ciut luźny w moim przypadku, ale zupełnie mi to nie przeszkadza w codziennych czynnościach. Niektórzy narzekają, że haczą nim o ubrania
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podczas ubierania i rozbierania się. Cóż – taki jej urok. Podobne problemy mam z zegarkiem i radzę sobie z tym. Gorzej natomiast jeśli zakładamy koszulę z ciasnymi rękawami i nie ma pod
nią miejsca na bransoletkę – pozostaje zdjęcie Jawbone’a lub
założenie go na rękaw.
Opakowanie jest bardzo atrakcyjne a jego zawartość minimalistyczna. W komplecie otrzymujemy jedynie opaskę oraz
specjalną ładowarkę do niej, również podłączaną do portu USB.
Można naturalnie korzystać też z ładowarek wyposażonych w
ten port.
Jawbone Up, podobnie jak FitBit One, mierzy liczbę pokonanych kroków oraz liczy, ile i jak przespaliśmy noc. Różnica polega przede wszystkim na tym, że tryb nocny jest rzeczywiście
użyteczny. Dodatkowo, jeśli wykonujemy inne czynności niż
chodzenie czy bieganie, jak chociażby jazda na rowerze, to możemy Up przełączyć w tryb Stopera. To powoduje, że na naszej
linii czasu wyszczególnione zostaje dane wydarzenie, które dodatkowo możemy opisać predefiniowanymi czynnościami, jak
wspomniana jazda na rowerze, wyciskanie ciężarów czy wiele innych. Możemy również podać, jak duży wysiłek włożyliśmy
w daną czynność, co szacuje, ile spaliliśmy kalorii wykonując ją.
Jest to oczywiście informacja orientacyjna, ponieważ do profesjonalnych zastosowań potrzeba znacznie więcej informacji, jak
chociażby nasze tętno. Sam tryb stopera również używam na
zwykłych spacerach czy podczas biegania – wiem wtedy dokładnie, ile przeszedłem lub przebiegłem oraz ile czasu mi to
zajęło. Jest też oczywiście możliwość kalibracji, dzięki czemu Up
staje się zaskakująco precyzyjny.
Sama opaska na dwóch swoich końcach ma dwa różne elementy do jej obsługi. Są też dwie diody, które służą do panowania nad aktualnym trybem Up – jedna symbolizuje słońce
a druga księżyc. Są ukryte pod hipoalergiczną gumą, z której
wykonany jest Up, więc nie są widoczne w pełnym słońcu bez
przysłonięcia ich ręką. Te ikony to dla mnie jednak smaczek i
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uwielbiam na nie patrzeć.
Na jednym końcu jest przycisk służący do sterowania trybami, a mamy ich w sumie cztery: dzienny, nocny, stoper i
„power nap”. Aktualny tryb sprawdzamy poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. Pierwszego używamy na co dzień i to w
nim będziemy najczęściej – jest sygnalizowany zapaleniem
się symbolu słońca. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje zapalenie się symbolu księżyca i przełącza nas w tryb
nocny. Musimy niestety pamiętać, żeby to robić przed snem
oraz po obudzeniu się, podobnie zresztą jak w przypadku FitBita. Tryb stopera, służący do zapisywania długości jakiejś
czynności, na przykład jazdy na rowerze, uruchamiamy poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku (przy drugim naciśnięciu przytrzymujemy przycisk). Potwierdzenie zmiany trybu
sygnalizowane jest mrugającym słońcem oraz wibracją. Czynność powtarzamy, aby zatrzymać stoper. Up ma jeszcze jeden
ciekawy tryb, tak zwany „power nap”, czyli drzemki. Aplikacja pozwala nam ustawić, jak długo ma ta drzemka trwać
(od dziesięciu minut do dwóch godzin), a opaska, na podstawie danych naszego snu z poprzedniej nocy, wybudzi nas w
optymalnym momencie. Ten tryb uruchamia się trzykrotnym
wciśnięciem przycisku (przy trzecim wciśnięciu przytrzymujemy przycisk), a dioda zamruga nam trzykrotnie symbolem
księżyca.
To wszystko wydaje się znacznie bardziej skomplikowane,
niż jest w rzeczywistości; obsługa całości jest intuicyjna i banalna. Dodatkowa funkcja znacząco też usprawnia logowanie
naszych codziennych czynności, takich jak bieganie, czas spędzony na siłowni czy rower.
Wspominałem, że opaska ma dwa końce służące do jej
obsługi. Otóż na jej drugim znajduje się zatyczka, pod którą
jest złącze (3,5-mm mini jack), za pomocą którego podłączamy ją do telefonu lub tabletu. Zatyczka nie wyrobiła się przez
dwa tygodnie w żaden sposób i nadal tak samo pewnie trzy-
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ma. Można ją natomiast zgubić, jeśli po jej zdjęciu zapomnimy
ją ponownie założyć, ale Jawbone sprzedaje części zamienne w razie czego. Zresztą zalanie mini jacka nie powinno grozić niczym szczególnym, więc nie należy się tym przejmować.
Synchronizacja trwa kilka sekund, a Jawbone zaleca robić ją
dwa razy dziennie. W praktyce robię to przed samym snem,
jak już leżę w łóżku oraz zaraz po przebudzeniu się. Myślałem,
że będzie to uciążliwe, ale po dwóch tygodniach zupełnie mi
to nie przeszkadza. Oczywiście jest to mniej wygodne niż bezprzewodowe rozwiązanie FitBita, ale całość trwa od piętnastu
do trzydziestu sekund, wraz ze zdjęciem opaski z ręki i ponownym jej założeniem.
Liczenie kroków, podobnie jak w przypadku FitBita, nie
jest idealnie precyzyjne. To w końcu urządzenia, które starają się interpretować nie tylko chód, ale również wiele innych
czynności i nie zawsze zrobią to prawidłowo. Najważniejsza
jednak dla mnie jest powtarzalność. Pod tym względem oba
urządzenia remisują. Różnica pomiędzy nimi jest stała, więc pomimo niższych o około 10% wyników z Up, zupełnie o tym nie myślę. Jawbone jest jednak znacznie bardziej uniwersalnym urządzeniem, właśnie przez wspomnianą możliwość logowania
innych czynności niż samo chodzenie.
Pomimo, że producent deklaruje, że akumulator wystarczy do dziesięciu dni, to w
praktyce nie udało mi się osiągnąć więcej niż siedem lub osiem. Dla bezpieczeństwa
podłączam go na półtorej godziny raz w tygodniu, gdy sam zaczyna się dopominać
o prąd.
W odróżnieniu od rozwiązania FitBit, Jawbone zdecydował się na całkowicie mobilną obsługę urządzenia. To oznacza, że musimy posiadać jednego ze wspieranych
telefonów lub tabletów, do których zaliczają się następujące modele: iPhone 3GS
lub nowszy, każdy model iPada, iPod touch 3G lub nowszy, Nexus 4, Samsung Galaxy Nexus, Note II, Galaxy S II Plus, Galaxy S III, Sony Xperia Acro i Xperia S. W innych
częściach świata wspierane są również Galaxy S 4, HTC One oraz inne modele. Pełną listę znajdziecie tutaj: https://jawbone.com/up/devices. Pomimo tego, nasze dane
jednak są przetrzymywane na serwerach Jawbone, więc możemy na każdym naszym urządzeniu podejrzeć nasze statystyki lub przeprowadzić synchronizację. Stro-
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na Jawbone umożliwia zalogowanie się do naszego konta,

Wolno z niej korzystać
pod prysznicem, ale już
basen nie jest zalecany,
pomimo że jest
wodoodporna na jeden
metr głębokości.

ale możemy tak zarządzać jedynie naszymi personalnymi
danymi, skasować konto lub pobrać wszystkie nasze dane w
formie CSV. Na chwilę obecną nie ma interfejsu przez przeglądarkę, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wkrótce się pojawił. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy podzielimy się na
przykład spacerem albo snem poprzez Twittera lub Facebooka – nasi znajomi wtedy będą mogli zobaczyć te pięknie
przedstawione informacje.
Aplikacja, nazwana po prostu Up, jest znacznie przyjemniejsza dla oczu niż odpowiednik FitBita. Cukierkowy wy-

gląd wyjątkowo przypadł mi do gustu, a korzystanie z niej jest bardzo przyjemne.
Na dodatek UI jest rozwiązane bardzo logicznie, więc jej obsługa nie jest skomplikowana. Jawbone, na kilka dni przed napisaniem tej recenzji, wydał uaktualnienie, w
którym zaprezentowali swoje własne API, współpracujące między innymi z RunKeeperem, Withings i innymi. Moja linia czasu teraz dodatkowo pokazuje mi biegi rejestrowane RunKeeperem oraz codzienne wyniki z wagi Withings – nic więcej mi nie
potrzeba, ponieważ to Up teraz stał się centrum dowodzenia. Wprowadzono również
wsparcie dla IFTTT.com, więc świat stoi otworem, a (prawie) jedynym ograniczeniem
jest nasza wyobraźnia. Ciekawostką jest różnica w dopracowaniu szczegółów pomiędzy Androidem a iOS. Wersja na iPhone działa szybciej, pomimo że mój Nexus ma cztery
rdzenie, a niektóre elementy interfejsu są lepiej zaprojektowane. Funkcjonalność pozostaje na szczęście ta sama.
Ciekawą funkcją Up jest również brzęczyk,
który ma za zadanie zwrócić naszą uwagę na
to, że nic nie robimy. Domyślnie, jeśli dobrze
pamiętam, przypomina nam o zrobieniu paru
kroków raz na pół godziny. Niestety po dwóch
tygodniach wyłączyłem tę funkcję – zupełnie
na nią nie reagowałem. Po prostu zatopiony w
myślach, na przykład pisząc podobny tekst do
tego, nie mam czasu oderwać się od klawiatu-

Są ukryte pod
hipoalergiczną gumą, z
której wykonany jest Up,
więc nie są widoczne
w pełnym słońcu bez
przysłonięcia ich ręką. Te
ikony to dla mnie jednak
smaczek i uwielbiam na
nie patrzeć.
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ry. Wiem, że to niezdrowo. Wiem, że ciągłe siedzenie na tyłku powoduje hemoroidy...
ale zbaczam z tematu,
Up ma również bardzo dobrze rozwiązane wprowadzanie jedzenia. Można to
zrobić za pomocą skanera kodu kreskowego, z listy naszych własnych pokarmów lub
znaleźć gotowce przygotowane przez społeczność. Naturalnie łatwiej odnaleźć amerykańskie dania, ale na przykład bez problemu znalazłem polski Prince Polo i to w
kilku rozmiarach. O ile FitBit całkowicie mnie zniechęcił do prowadzenia jadłospisu,
przepraszam, historii swoich posiłków, to w Jawbone wydaje się to naturalne. Nie ma
niestety automatycznego porównywania spalonych kalorii w danym dniu względem
tych spożytych, co FitBit bardzo ładnie nam przedstawia na głównej stronie aplikacji.
Osobiście nie jest mi to potrzebne do szczęścia, ale być może osoby, dla których jest
to ważne, poradzą sobie za pomocą rzekomo najlepszego MyFitnessPal – ponoć jest
najlepszy w tym względzie. Mimo wszystko uważam, że powinni to dodać, ponieważ
potrafi to motywować do większego wysiłku i spożywania mniejszych posiłków.
Jawbone również wspiera wyszukiwanie znajomych, a korzysta do tego celu z
Twittera, Facebooka oraz naszej książki adresowej. Na dziś mam ponad dwudziestu znajomych na linii czasu i powoli staje się to nie do ogarnięcia. Up na górze głównego ekranu przedstawia podsumowanie
naszego dnia, a zaraz poniżej umożliwia zmianę daty. Wszystko poniżej tego to nasz timeline, trochę podobny do tego w
Facebooku. Na górze pojawiają się najnowsze statusy, a im niżej zjeżdżamy, tym starsze. Wszystko pięknie i ładnie, prawda?
Niezupełnie. Na linię czasu trafiają następujące rzeczy (o ile nie
ukryjemy ich w ustawieniach prywatności): każdy spożywany
posiłek i napój, podsumowanie kroków z danego dnia, podsumowanie snu oraz ewentualnie inne wpisy z aplikacji typu Withings, RunKeeper i tak dalej. Teraz przemnóżcie to przez liczbę
przyjaciół – nie potrzeba matematyka, żeby zrozumieć, że natychmiast robi się niezły bałagan. Osobiście przyjąłem strategię,
że ukrywam wszystko poza snem i policzonymi krokami. Dzięki temu nie spamuję tablicy i mam nadzieję, że dla innych stała
się ciut bardziej przejrzysta. Niestety, tylko ja to robię… Ale jeśli kogoś kręci przeglądanie linii czasu celem sprawdzenia, cóż
tam dobrego ugotowano u znajomych (prawie niczym Facebo-
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oka czy Twittera), to mają wszystko podane na tacy. No i jest również możliwość prowadzenia dyskusji oraz wyrażania uczuć poprzez emotikony. Dzisiaj zresztą dostałem
najedzoną mordkę po wrzuceniu zdjęcia ciastka kajmakowego, które smakowało lepiej niż wyglądało, a zdjęcie zrobiłem naprawdę przyzwoite. Na szczęście można to
wszystko ominąć poprzez wybranie z menu drugiej linii czasu, na której widać tylko
nasze czynności i informacje.
Na koniec zostawiłem absolutnie najlepszą cechę Jawbone Up – inteligentnego
budzika, który stara się obudzić nas w optymalnym momencie. Zasada jego działania jest prosta: ustawiamy budzik zgodnie z naszymi potrzebami oraz wprowadzamy
margines bezpieczeństwa (od 10 do 30 minut). Załóżmy więc, że chcę się najpóźniej
obudzić o 6:00, a margines mam maksymalny – w takiej sytuacji opaska zacznie pomiędzy 5:30 a 6:00 szukać odpowiedniej chwili na włączenie alarmu (czyli wibracji).
Jeśli takowego momentu nie znajdzie, to obudzi o zadanej porze, ale jeszcze mi się
to nie zdarzyło. W moim przypadku przeważnie włącza się mniej więcej kwadrans
wcześniej i jeśli wstanę natychmiast, to rzeczywiście czuję się bardziej wypoczęty.
Być może to jedynie działanie na podświadomość, ale nawet jeśli, to jest to skuteczne. Na podobnej zasadzie działa wspomniany Sleep Cycle. Niestety ta forma budzenia ma jedną wadę. Jeśli nie wstaniemy i przewrócimy się na drugi bok, to alarm nie
włączy się ponownie. Rozwiązaniem tego problemu jest posiłkować się dodatkowym
alarmem, ustawionym parę minut później lub… partnerem życiowym. Zdarzyło mi
się przysnąć po pobudce na „tylko pół godzinki”. Skończyło się to bardzo źle – wstałem totalnie nieprzytomny i byłem nie do życia przez cały dzień. Nauczyłem się więc
po prostu wstawać, gdy Up zaczyna wibrować.
Aha – Żona podpowiada, że ją też budzi Jawbone. Mój Jawbone. Na mojej ręce. Chyba jednak
to toleruje – w końcu składała się na niego, na
mój imieninowy prezent.

Wady i zalety Jawbone Up
Niewątpliwie najmocniejszą stroną Jawbone
Up jest jego wygląd, forma oraz budzik. Wszystkie te trzy cechy powodują, że lubię to urządzenie. Nie dość, że jest śliczne i osobiście nie
przeszkadza mi podczas takich czynności jak pisanie na klawiaturze, to budzik powoduje, że

O ile FitBit całkowicie
mnie zniechęcił do
prowadzenia jadłospisu,
przepraszam, historii
swoich posiłków, to w
Jawbone wydaje się to
naturalne.
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wstaję znacznie bardziej wypoczęty, niż zdarzało się to dotychczas. Fakt, że Up jest w
formie opaski, również mi bardzo odpowiada – mam go zawsze przy sobie i nie muszę się zastanawiać, gdzie i jak mam go przypiąć do dresów czy innych spodni lub
spodenek, w których nie mam paska. Nie trzeba go też przekładać do „nocnika” (nocnego pojemnika – noc, nika… Łapiecie? Nie wyszła gra słów? Ech…) przed snem, co
mnie strasznie wkurzało w FitBicie.
Niestety, nie wszystko złoto, co się świeci. Musimy synchronizować opaskę z telefonem lub tabletem. Nie musimy tego robić codziennie ani nawet raz w tygodniu.
Jawbone zapewnia, że urządzenie ma wystarczająco pamięci na 9 miesięcy danych,
zanim zacznie się przepełniać. Trudno mi trochę w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że
One posiada jej na zaledwie tydzień, ale powinno być jej w nadmiarze. Przecież i tak
trzeba Jawbone’a ładować raz w tygodniu. Podejrzewam, że jeśli producent Up rozwiąże problem większego akumulatora oraz miejsca na odpowiednie radio obsługujące BT 4.0, to powinno trafić do opaski następnej generacji. Tymczasem trzeba sobie
z tym radzić przewodowo. Pozostałe wady to już kwestie indywidualne, więc trudno
o nich mówić w tych kategoriach – każdy z nas ma inne preferencje.

fot. Takinosuke Ara
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A FitBit Flex?
Wojtek Pietrusiewicz

Na dzień przed wysłaniem tej recenzji do korekty, pojawiło się nowe dziecko FitBita oraz jednoczesna odpowiedź firmy na Up – model Flex. To poniekąd połączenie FitBita One z Up, tylko, że
zamiast uchwytu do paska otrzymujemy w zestawie bransoletkę, do której wkładamy urządzenie.
W porównaniu do modelu One jest uboższe o ciśnieniomierz, ale patrząc na jego brak precyzji to
nie traktowałbym tego jako wadę. Jest to urządzenie, które wydaje się być połączeniem najlepszego z dwóch światów. Niestety, nadal nie jest to urządzenie dla mnie. Po pierwsze, opaska FitBita jest znacznie brzydsza od tej produkcji Jawbone – jest narzędziem, zamiast elementem mody
– a po drugie, nadal całość obsługujemy przez tę samą aplikację oraz UI poprzez WWW. Nie lubię
ich. Nie ma również inteligentnego budzika, ale całość jest
wodoodporna na prysznic i mycie rąk.
Osobiście nadal uważam Flex za gorszy produkt niż Up,
ale na pewno jest bardziej interesującą propozycją niż One.

Ale po co mi to urządzenie?!?
Rejestrowanie mojego ruchu przez te kilka tygodni
(wcześniej korzystałem jeszcze z Moves) poprawiło kilka rzeczy w moim życiu. Przede wszystkim zacząłem znacznie więcej chodzić. Staram się codziennie przejść pieszo osiem do
dziesięciu kilometrów. Jeśli tego nie zrobię, to sam siebie
karcę w duchu za lenistwo. Nie jest to obsesją na szczęście,
a jedynie zwiększoną świadomością własnych nawyków.

To poniekąd połączenie
FitBita One z Up, tylko
że zamiast uchwytu do
paska otrzymujemy w
zestawie bransoletkę,
do której wkładamy
urządzenie.
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Wcześniej zdarzało mi się pokonywać dwu- lub trzykrotnie mniejszy dystans, bo zamiast wyjść na
dwór, siedziałem przed komputerem. Teraz staram się na to codziennie wygospodarować czas.
Zacząłem również zdrowiej się odżywiać. Wystarczy na liście znaleźć posiłek, do którego konsumpcji się przygotowuję, aby zrozumieć, że ma mnóstwo pustych kalorii. Udaje mi się w ten sposób dobierać zdrowsze składniki, dzięki którym po prostu lepiej się czuję.
Najważniejszy jest jednak sam sen oraz poranne budzenie. Kontrola tego pozwoliła mi znacząco zwiększyć wydajność i skupienie podczas pracy. Wstaję teraz wypoczęty, nawet jeśli śpię
krócej niż zalecane osiem godzin, a to wszystko również wpływa na nastawienie do życia. Czuję
się znacznie lepiej przygotowany do niego. Podejrzewam, że połowa z tego to efekt placebo, ale
skoro działa, to nie zamierzam w to wnikać.
Z Jawbone’a i FitBita korzystam już od ponad dwóch tygodni. Wcześniej używałem Moves. W
moim przypadku to po prostu działa. Motywuje. Zachęca. Czasami wręcz zmusza. Do większego
wysiłku. Do wcześniejszego wyjścia z autobusu. Do skorzystania ze schodów zamiast windy. Jeszcze kilka kroków do rekordu. Jeszcze jedno piętro…
Czasami jednak trafi się jakiś wariat, jak dzisiaj na moim timeline w Up. Cieszę się ze swoich
dziewięciu kilometrów, a on ich zrobił ponad trzydzieści. Spacerkiem. Staram się to traktować jako
wyzwanie… bardzo się staram.

Alternatywa w postaci aplikacji – Moves dla iPhone’a i wkrótce dla Androida
Niedawno pojawiła się ciekawa aplikacja – debiut miała na iPhonie, ale jej twórcy zapowiedzieli, że pracują nad wersją na Androida. Na obecną chwilę jest darmowa, a ProtoGeo Ltd.
wspierane jest przez dużych inwestorów. Podejrzewam, że zostanie w przyszłości wykupiona albo będzie musiała
wykombinować, jak zacząć na siebie zarabiać. Koncepcja stojąca za aplikacją jest
w każdym razie genialna, a całość ma w
zasadzie tylko jedną dużą wadę. Pobrana została już ponad półtora miliona razy,
więc popularności raczej jej nie brakuje.
Moves to aplikacja, która cały czas
działa w tle, na podobnej zasadzie jak
RunKeeper. Jednak w odróżnieniu od niego, nie korzysta z GPS-a na pełny gwizdek. Sprawdza przybliżoną lokalizację raz

W moim przypadku to po prostu
działa. Motywuje. Zachęca. Czasami
wręcz zmusza. Do większego
wysiłku. Do wcześniejszego wyjścia
z autobusu. Do skorzystania ze
schodów zamiast windy. Jeszcze
kilka kroków do rekordu. Jeszcze
jedno piętro…
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na minutę (lub coś koło tego), a to zmniej-

Dzięki tak dużej mocy obliczeniowej
oraz dodatkowym i sporadycznym
wykorzystaniem GPS, Moves potrafi
ocenić, co robimy w danej chwili, a
robi to szokująco dobrze.

sza zużycie baterii. Moves dodatkowo
wykorzystuje akcelerometr w telefonie,
podobnie jak FitBit czy Jawbone, i dzięki
temu liczy nasze kroki. Te wszystkie dane
są wysyłane na serwer w momencie uruchomienia aplikacji, a po chwili są zwracane poprawione wyniki. Dzięki tak dużej
mocy obliczeniowej oraz dodatkowym

i sporadycznym wykorzystaniem GPS, Moves potrafi ocenić, co robimy w danej chwili, a robi to
szokująco dobrze. Potrafi rozpoznać, na podstawie tych wszystkich źródeł informacji, czy biegniemy, jedziemy na rowerze, samochodem czy idziemy na zwykły spacer. Powiązanie z Foursquare

dodatkowo zapewnia, że wizualnie przedstawione są nasze podróże. Otrzymujemy oś, na której
mamy zaznaczone nasze przystanki – miejsca, w których spędziliśmy więcej czasu – a drobnym
drukiem czas, jaki spędziliśmy w ruchu pomiędzy nimi.
Jeśli z jakiegoś powodu nie mamy połączenia z Internetem, to nic nie tracimy – logowanie
cały czas działa w tle. Będziemy musieli po prostu poczekać na analizę zebranych danych przez
serwery. Nic nie stracimy, a przynajmniej nie powinniśmy.
Program jest naprawdę wyjątkowy. Minimalizm oraz ograniczone opcje dodaje mu tylko
uroku – dostarcza nam jedynie najważniejszych informacji. To wszystko ma jednak sporą wadę
– pożera baterię w zastraszającym tempie. Tylko najrzadziej korzystający z telefonu w trakcie
dnia będą w stanie wytrwać do wieczora bez ładowarki. Przy częstszym korzystaniu, niestety kończy się koniecznością podładowania się w trakcie dnia. Oczywiście jeśli popatrzymy na
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cenę Up lub FitBitów, to może się to okazać bardzo opła-

To wszystko ma
jednak sporą wadę
– pożera baterię w
zastraszającym tempie.

calnym rozwiązaniem.
Miałem okazję porozmawiać z Aleksi Aaltonenem z ProtoGeo i starał się mi przedstawić ich przyszłe plany. Obecnie
skupiają się przede wszystkim na dwóch rzeczach: pierwszą
jest uruchomienie aplikacji na Androidzie, a drugą rozwinięcie i dopracowanie API. Planowana premiera na platformie
Google nie jest znana. Aleksi powiedział, że mają koszmarne

problemy ze względu na fragmentację spowodowaną przez Androida oraz producentów telefonów z tym systemem, jednak to ich obecny priorytet. API natomiast powinno zostać uwolnione dla deweloperów w chwili, gdy już to czytacie. Kolejka chętnych
przekroczyła 1600 zgłoszeń, a zainteresowanie bardzo dobrze zapowiada przyszłość
tego narzędzia. Jak już będzie możliwa wymiana informacji, tak jak w przypadku Up
czy FitBita, to będzie to spory krok do przodu.
W tym czasie firma wprowadza do Moves licznik kalorii oraz powoli rozwijają interfejs użytkownika. Nie chcą go skomplikować przesadnie, więc nie śpieszą się z tym.
A to uważam za bardzo dobry kierunek – program dostarcza naprawdę podstawowe dane, ale robi to sprawnie i jest bardzo intuicyjny. W sprawie dodatkowej funkcji liczą właśnie na wspomnianych deweloperów. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze,
czy będą przetwarzali informacje zaciągane z serwisów w stylu MyFitnessPal, w których rejestrujemy nasze posiłki – boją się wprowadzać zbyt dużo nowych rzeczy naraz. Chwała im za to.
Przestałem korzystać z Moves z jednego powodu – tempa spadania naładowania
akumulatora w telefonie. Może gdybym używał Mophie czy podobnego rozwiązania,
to nie przeszkadzałoby mi to, ale nawet jak pracowałem, to nie za bardzo chciałem
podłączać go pod ładowarkę. Straciłbym w końcu te cenne kroki, które naliczyłyby się
w drodze do toalety czy kuchni.
Jeśli jednak przeżyjecie powyższą wadę, to
Moves może być świetną alternatywą dla drogich dedykowanych urządzeń.
W końcu mieć a nie mieć 500 złotych, to razem tysiąc złotych.

W końcu mieć a nie mieć
500 złotych, to razem
tysiąc złotych.
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