10/2013 (34)

/

ISSN 2082-3630

/

www.imagazine.pl

IDRESDEN 2013 / IFA 2013 /

IMPREZA IMAGAZINE Z ING BANK ŚLĄSKI W APPLECAFFE
BANG & OLUFSEN H6 / BELKIN THUNDERBOLT DOCK / TEST SŁUCHAWEK /
CAMBRIDGE SOUNDWORKS OONTZ / LIFEPROOF / PARALLELS 9 / SIMCITY

/ 2013 NR 9 / OKIEM PEJOTA / 

2

EKSPERCI DOMOWEJ ROZRYWKI

NAD VISO 1 AP to całkowicie nowy system muzyczny, który wyróżnia się niesamowitymi możliwościami, a przy
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stosowania przewodów. Bluetooth aptX gwarantuje wysokiej jakości dźwięk hi-fi i wygodę bezprzewodowego
połączenia z tabletami lub smartfonami. Nowatorska technologia wzmacniacza Direct Digital w połączeniu z wysokiej jakości przetwornikami zapewnia niesamowite wrażenia audio. Wygodę korzystania z VISO 1 AP zwiększa
gniazdo USB. Prawdziwa muzyczna wirtuozeria w mistrzowskim wydaniu!
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Norbert Cała:
Wykonana z identycznego jak MacBook Air aluminium skrzyneczka
wielkości typowego telefonu z Androidem – takiego z ekranem 7".

Wojtek Pietrusiewicz:
Z pewnym zdziwieniem przyznaję
się do następującego, ale iPhone 5c
wizualnie bardzo mi się podoba.

Kinga Ochendowska
W tym miesiącu obchodzimy kolej3 lata. Tak, właśnie mijają 3 lata odkąd jesteśmy z Wami. Trzy lata ciężkiej, ale

ną rocznicę śmierci Steve’a Jobsa.

bardzo satysfakcjonującej pracy całej ekipy iMagazine, aby dostarczyć Wam

Dwa lata temu wieszczono upadek

najlepszy i najpopularniejszy magazyn elektroniczny w Polsce. 3686… tyle

firmy Apple. Dziś możemy powie-

stron w sumie ma cały iMagazine, nie licząc tego, urodzinowego numeru!

dzieć: „A jednak się kręci!”

Ale warto tworzyć taki projekt – bo pracuję z najfajniejszymi i najlepszymi
redaktorami na świecie, jednocześnie mając najlepszych Czytelników! Dzię-

Maciej Skrzypczak:

kuję Wam, droga redakcjo – każdemu z osobna. Dziękuję też Wam, drodzy

Najbardziej jednak ucieszył mnie

Czytelnicy – bez Was nas by nie było.

fakt, że w końcu udało mi się uru-

Czego możecie nam życzyć? Wytrwałości i żeby rynek się rozwijał, wtedy
będziemy mieli o czym dla Was pisać.

chomić na wirtualnej maszynie
Minecrafta.

W tym roku dostaliśmy, zresztą jak co roku, prezent w postaci nowych iPhone’ów. Tym razem są to aż dwa nowe modele - 5s i 5c. Specjalnie dla Was
dokładnie je prezentujemy i to, jak myślę, niestety długo przed polską premierą. Duża część numeru jest temu poświęcona.
Życzę Wam miłej lektury i jeszcze raz dziękuję za te 3 lata!

Paweł Hać:
Prosty przekaz – to właśnie jemu
Apple zawdzięcza swój sukces.

Smacznego!
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JAK CZYTAĆ iMAGAZINE?
iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości
interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić
w interesujące nas miejsca.

Strona tytułowa
zawiera linki do
promowanych
w danym
wydaniu
artykułów.

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.

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

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

www.376west.com
www.facebook.com/376style
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Po prostu inaczej
Każdy produkt 3.7.6. jest niepowtarzalny,
zaprojektowany i wyprodukowany ręcznie
z dbałością o najdrobniejsze szczegóły i funkcjonalność.
Marka dla wymagających indywidualistów.

Zapraszamy do zakupów w sklepie firmowym 3.7.6. & dbramante1928, Wiejska 17/1, Warszawa.
Tel 22 622 17 04 lub w sklepie internetowym

www.376west.com

skórzana koperta
na MacBook Air 13”
wykonana z najwyższej jakości
naturalnej skóry barwionej w wielu kolorach,
wykończona tkaniną chroniącą
przed zarysowaniami
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STEVE WOZNIAK OPOWIADA NAM O NOWYCH IPHONE’ACH 5S I 5C
Spytaliśmy Steve’a Wozniaka o jego opinię na temat nowych iPhone’ów 5s i 5c. Oto jego odpowiedź.
Odnajduję tyle nowych rzeczy w 5s, że to dla mnie bardzo ekscytujące. Naprawdę czuję, że
Apple próbuje być liderem w tej grze. Sporo do powiedzenia w tej kwestii ma sam iOS 7. Najważniejsze jednak dla nas jest to, że specyfikacja sprzętowa iPhone’a jest topowa i poprawiona względem poprzednika. Responsywność, prędkość, aparat itd. Coraz bardziej zaczyna mi się podobać nowy UI, bardziej niż w innych iPhone’ach, częściowo ze względu na jego
funkcjonalność, a częściowo przez nowe fonty, kolory i rozkład całości. Teraz cieszy mnie to,
że interfejs nie rzuca się tak w oczy jak poprzednio – wcześniej nie byłem tego pewien.
To, jak telefon będzie się zachowywał na co dzień, dopiero się okaże. Często podróżuję i to może
odgrywać sporą rolę. Kupuję jeden odblokowany 5s w sieci T-Mobile, abym mógł do niego wkładać prepaidowe karty SIM w innych krajach. Nie rozumiem dlaczego, w USA blokuje się telefony
simlockiem, podczas gdy w innych krajach tego się zabrania. Nie rozumiem, dlaczego to operator ma decydować, czy mogę go odblokować czy nie. W końcu kto jest właścicielem telefonu?
Uwielbiam Touch ID i nawet już kupiłem parę rzeczy w App Store za jego pomocą, w tym
również za pomocą mikropłatności.
Jest za wcześnie, aby komentować żywotność baterii i tym podobne rzeczy, ale z iPhone’em 5s mam dużo zabawy.

11
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APPLE SPRZEDAŁO 9 MILIONÓW IPHONE’ÓW 5C I 5S
W PIERWSZY WEEKEND, USTANAWIAJĄC NOWY REKORD
W 2013 roku Apple sprzedało w pierwszy weekend ponad 9 milionów iPhone’ów, zarówno
modeli 5s, jak i 5c. Oprócz tego iOS 7 jest już obecny na 200 milionach iUrządzeń, co oznacza, że jest najszybciej adoptowaną wersją iOS.

W tej informacji istotnych jest kilka kwestii. Po pierwsze, do krajów debiutujących doszły Chiny.
W 2012 roku na pierwszy rzut załapały się Australia, Francja, Hong Kong, Japonia, Kanada, Niemcy, Singapur, UK i USA, a w bieżącym Australia, Chiny, Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Singapur, UK i USA. Po drugie, zmieniono w tym roku system sprzedaży, oferując pre-ordery jedynie na iPhone’a 5c, a nie 5s. Po trzecie, po raz pierwszy w ofercie równocześnie pojawiły się dwa
nowe telefony. Nie znamy oczywiście proporcji sprzedaży pomiędzy nimi, ale to nic nowego
– Apple takich danych nie ujawnia. Podobnie to wygląda w przypadku iPodów, o których jedynie wiemy, że modele Touch stanowią około 50% sprzedaży wszystkich linii. Po raz pierwszy nie
wiemy też, kiedy iPhone 5c i 5s trafią do sprzedaży w innych krajach – tym razem Apple jedynie
powiedziało, że do końca roku pojawią się w 100 krajach u 270 operatorów komórkowych.
Apple również poinformował nas, że wyprzedano wszystkie modele 5s, jakie wyprodukowali, a zamówienia wypełniają tak szybko jak mogą. Na obecną chwilę nie wiemy, czy wyprodukowano tak dużo modeli 5c, że ich nie zabrakło, czy po prostu ludzie się nim mniej
interesują. Nie wątpię, że media będą pisały o tym drugim.

12
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NOWY IMAC LATE 2013 – HASWELL I DYSKI PCIE!
Apple właśnie ogłosił nowe iMaki late 2013. Wprowadzono przede wszystkim nowe Intele oparte o architekturę Haswell, nowy moduł Wi-Fi wspierający 802.11ac, nowe układy graficzne oraz dyski flash oparte o PCIe zamiast SATA.
iMac 21,5"
Nowy 21,5" iMac ma czterordzeniowy 2,7 GHz Core i5, 8 GB RAM (z możliwością kupienia
w wersji 16 GB, ale bez możliwości samodzielnego rozszerzenia) oraz układ graficzny Iris
Pro, wbudowany w CPU. Topowy model ma natomiast 2,9 GHz Core i5 i NVIDIA GeForce
GT 750M z 1 GB pamięci. Oba komputery domyślnie mają HDD (5400 rpm) z możliwością
rozbudowania o Fusion Drive, co polecam każdemu. Można też dopłacić w topowym modelu do Core i7 3,1 GHz.
iMac 27"
27 ma zbliżoną konfigurację do mniejszego brata, z tą różnicą, że RAM możemy wymieniać
samodzielnie. „Tani” model wyposażono w Core i5 2,7 GHz i NVIDIA GeForce GT755M (1 GB
pamięci), a topowy w Core i5 3,4 GHz z NVIDIA GeForce GT775M (2 GB RAM). Opcjonalnie
można droższy model wyposażyć w Core i7 3,5 GHz oraz NVIDIA GeForce GT780M z 4 GB
pamięci. Ceny obu modeli się nie zmieniły.
Najciekawszą nowością, poza nowymi procesorami, są nowe dyski flash (nazwijmy je
SSD), które będą działały znacznie szybciej na szynie PCIe, co widać było już przy MacBookach Air z 2013 roku. Ponad 700 MB/s przy zapisie i odczycie nie powinno stanowić żadnego problemu.

13
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PREMIERA MIGHTY I NAPOLEON W 2014 ROKU
Parę miesięcy temu firma Adobe zaprezentowała pierwsze w swojej historii urządzenia, czyli stylus Mighty oraz
linijkę Napoleon, które mają działać z iPadami. Ale to były
tylko prototypy. Wkrótce jednak mają trafić do masowej
produkcji.
We współpracy z firmą Adonit, która specjalizuje się w tworzeniu cyfrowych piór dla iPhone’a i iPada, Adobe zapowiedziało, że zarówno Mighty, jak i Napoleon będą dostępne już
w pierwszej połowie roku 2014, czyli już za parę miesięcy.
Podobnie jak Apple, również Adobe będzie mogło pozwolić sobie na ścisłą współpracę hardware’u i software’u. Odczujemy to zapewne w takich aplikacjach jak Adobe Ideas czy Photoshop Touch na iPhone’a i iPada. Ale to nie wszystko. Zapowiedziane bowiem zostały dwie nowe aplikacje przeznaczone ściśle do współpracy z Mighty i Napoleonem:
- Project Parallel – szkicownik specjalnie dostosowany do pracy z Napoleonem,
- Project Contour – określany mianem „Kuler dla kształtów”. Za jego pomocą, gdy wykonamy iPhone’em zdjęcie
jakiegoś obiektu, zostanie rozpoznany jego kształt i przesłany do aplikacji na iPadzie, gdzie przy pomocy Napoleona i Mighty będzie można jeszcze łatwiej projektować przeróżne rzeczy.
Nadchodzący rok w Adobe zapowiada się więc bardzo ciekawie. Już nie mogę się doczekać testów, z wynikami
których zapoznacie się zapewne na łamach któregoś z numerów iMagazine w 2014 roku.
Źródło: Creative Layer

IWORK I ILIFE ZA DARMO DLA NOWYCH URZĄDZEŃ Z IOS
iWork oraz iLife to popularne pakiety programów biurowych i rozrywkowych. Od dziś są
one dostępne bezpłatnie z każdym nowym urządzeniem z iOS.
Apple ogłosiło, że do każdego nowego urządzenia działającego na iOS, dodawany będzie
bezpłatnie pakiet iLife oraz iWork. Będziemy więc mogli pobrać bezpłatnie Pages, Numbers, Keynote, iMovie oraz iPhoto. Programy będą dołączane zarówno do iPhone’a, jak i do
iPoda touch oraz iPadów. Podczas konfiguracji nowego urządzenia wyświetlony zostanie
komunikat o możliwości pobrania oprogramowania.
Niestety ani iWork, ani iLife nie doczekały się żadnej aktualizacji.

14
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AKTUALIZACJA IOS 7.0.1 DLA IPHONE 5S I 5C
Tak jak wspominaliśmy w naszej relacji z Drezna, wszystkie wystawowe egzemplarze iPhone’ów 5s i 5c miały zainstalowane systemy iOS 7.0.1. Po rozpakowaniu zakupionych nowości
i ich aktywowaniu wyskakuje nam aktualizacja systemu zawierająca drobne poprawki. Jeśli
ktoś ma iPhone 5s lub 5c, niech instaluje.

ADOBE PHOTOSHOP PHOTOGRAPHY PROGRAM
– 9,99 DOLARÓW ZA PS CC, LR 5 I INNE
Po długich oczekiwaniach Adobe w końcu wypuścił program dla fotografujących – Photoshop Photography Program skierowany jest do użytkowników Lightrooma i Photoshopa.
W pakiecie otrzymujemy również 20 GB przestrzeni na nasze pliki w chmurze, Behance, Adobe Bridge oraz dostęp do materiałów treningowych Adobe. Cena obowiązuje do końca roku.
Oferta skierowana jest do użytkowników posiadających Photoshopa CS3 lub nowszego. Po
potwierdzeniu legalności oprogramowania osoby, które skorzystają z tej oferty, otrzymają
dostęp do:
• Lightrooma 5
• Photoshopa CC
• 20 GB przestrzeni w chmurze
• Behance Prosite
• uaktualnień powyższych aplikacji
• materiałów treningowych
Cena 9,99 USD obowiązuje do 31.12.2013 i jeśli korzystacie z tych narzędzi, to oferta wydaje się bardzo atrakcyjna
Aktualizacje
Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje dla komputerów Apple:
• Digital Camera RAW Compatibility 4.09, 6,6 MB
• iTunes 11.1
• OSX 10.8.5, 287 MB
• iOS 7
• iOS 7.0.1 (tylko iPhone 5c i 5s)
• Security Update 2013-004 (Lion), 113 MB
• Security Update 2013-004 (Snow Leopard), 331 MB

polub nas

facebook.com/imagazinepl

Użyteczna rada
Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back-up danych.
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IFA2013
WYGRANI, PRZEGRANI, TRENDY I NIEOBECNI
NORBERT CAŁA
Na tegorocznych targach IFA byłem z Dominikiem tylko przez dwa dni, a to przynajmniej dwa
dni za mało. Fizycznie przestrzeń, jaką targi zajmują, jest tak duża, że przejście jej i odwiedzenie wszystkich stoisk to czynność zdecydowanie
wymagająca sprawności. W tym roku, choć w zeszłym też, kryzysu nie było widać. Stoiska największych producentów imponowały wielkością,
a tych mniejszych swoją mnogością.

Wygrani
LG – świetne stoisko, na którym firma prezentowała ciekawe produkty. Nie przepadam za Androidami, ale zarówno 8-calowy tablet LG G Pad
8.3, jak i 5,2-calowy smartfon LG G2 to fajne urzą-
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dzenia. Dobrze wykonane, z dobrych materiałów i w ciekawy sposób reklamowane. Na stoisku mogliśmy zobaczyć szkła
powiększające przylepione do ekranów
iPhone’a 5, Samsunga GS4 i wspomnianego LG G2, aby każdy mógł porównać
ekrany. Lub np. trzęsące się łapki, w których były wspomniane telefony z uruchomioną kamerą, aby każdy mógł się przekonać, która jest najlepsza. Fajne pomysły,
na które inni nie potrafili wpaść. LG pokazało też inne produkty, które wzbudziły we mnie wow. Wielki wklęsły telewizor o grubości 4,8 mm, laserowy projektor
potrafiący z odległości kilku centymetrów
wyświetlić 100-calowy ekran czy ekrany 21:9 potrafiące wyświetlić naraz obraz
z dwóch źródeł. Fajne nowatorskie rozwiązania pokazane w ciekawej i przystęp-
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nej formie. LG wygrywa IFA, szczególnie
że ich szef nie lubi Samsunga.

Przegrani
Przykro mi… Samsung. Samsung zbudował wielkie stoisko, które w głównym
dniu prasowym wyglądało jak miejsce zejścia Hanki. Czyli kartony, kartony i wśród
nich przedstawiciele mediów. Serio, słabo to wyglądało. Na stoisku dwie główne
nowości, czyli zegarek Galaxy Gear oraz
Note III. Pierwszy produkt jest nawet fajny
i chętnie przygarnę go do testów. Choć
ma sporo wad. Tutaj mała uwaga – ten zegarek jest najwyżej „smart”, czyli sprytny, dziwi mnie powszechne nazywanie go
i jemu podobnych inteligentnymi, bo inteligencji mają najwyżej tyle co posiadacze. Najbardziej na miano firmy przegranej popracował jednak Note III. Miało być
inaczej, bez plastiku, szlachetnie. Jak wyszło? Po polsku – jak zawsze. Metalowa
ramka jest z plastiku, skóra na tylnej obudowie jest z plastiku, są nawet przeszycia
na udawanej plastikowej skórze. Powaliło
mnie to na glebę. Samsung to firma, która
potrafi udawać wszystko.

Trendy:
Na tej edycji targów IFA mogliśmy zobaczyć zupełnie inne produkty w trendzie niż na poprzednich. Części tych z poprzednich targów na tych nie sposób było
zobaczyć. Zmienili się główni rozgrywający. Tablety, coraz większe smartfony już
nie były wielkim hitem targów. Za to na
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każdym stoisku mogliśmy zobaczyć telewizory. Każdy z producentów chwali
się, że jest pierwszym, największym, z największą rozdzielczością. Trendy wśród
telewizorów wskazują wyraźnie, że 60 cali to taki minimum rozmiar do sypialni. W salonie to już tylko coś ponad 80". Oczywiście 4K lub, jak to lubią nazywać
niektóre firmy, Ultra HD. Trzeba przyznać, że takie telewizory robią ogromne
wrażenie. Wielkość i jakość kładzie na kolana. Ceny nawet nie chcę poznawać.
Drugim coraz bardziej rysującym się trendem jest wsparcie różnych urządzeń
ze strony aplikacji na smartfony. Sterowanie telewizorem z telefonu to normalka. Teraz na czasie jest sterowanie ekspresem do kawy, kombiwarem, lodówką,
poduszką, światłem, głośnikiem i czym tylko sobie wymarzycie. Mnie się to podoba, ale szczerze mówiąc światło prościej jest zgasić przyciskiem na ścianie niż
telefonem.

Nieobecni:
Sony pokazało PS4 i dało na nim pograć, Microsoftu na targach nie było. Pewnie
to celowa taktyka, taka sama jak Apple, które na takich targach się po prostu nie
pokazuje. Sam nie wiem, czy to dobrze czy to źle, ja bym wolał gdyby byli.
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Dźwięk tak piękny,
że rzuca na kolana

Salon Bang & Olufsen Sadyba
tel.: 22 842 40 55
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Sprawdź ten doskonały bezprzewodowy system muzyczny w naszym sklepie lub na stronie
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22

iPhone’a 5s
/ 2013 NR 10 / NOWOŚCI Z KEYNOTE / Recenzja


RECENZJA IPHONE’A 5S
Co nowego w iOS 7 i hardwarze w iPhonie 5s?
iOS7 ma różną funkcjonalność zależnie od tego, na ja-

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Kolejka po iPhone’a 5s i 5c w tym
roku była znacznie spokojniejsza,
a tym samym wrażenia znacznie
bardziej pozytywne. Na szczęście
udało mi się kupić dokładnie
ten model, którym byłem
zainteresowany – białego…
przepraszam… srebrnego 5s o
pojemności 32 GB.

kim urządzeniu pracuje. iPhone 5s wprowadza tutaj kilka nowości, powiązanych z jego nowymi sprzętowymi
możliwościami.

Secure Enclave
„Bezpieczna enklawa” jest możliwa dzięki wprowadzeniu
najnowszego Apple A7 opartego o ARMv8, który posiada
wbudowaną technologię nazwaną TrustZone/SecurCore.
Pozwala ona zabezpieczyć się przez atakami software’owymi na poziomie sprzętowym dzięki stworzeniu bezpiecznego środowiska. W przyszłości może być również wykorzystywana do obsługi mobilnych płatności oraz wielu innych
zastosowań. To właśnie ta technologia, nad którą ARM pracował od ponad trzech lat, pozwoliła na wprowadzenie To-
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uch ID, czyli czytnika linii papilarnych.
W bardzo dużym uproszczeniu, stworzono wewnątrz procesora dwa wirtualne środowiska – normalne i bezpieczne
– nie mają one ze sobą bezpośredniego kontaktu i to pozwala zabezpieczyć
dane z tego drugiego przed światem
zewnętrznym.

Skuteczność Touch ID na
przykładzie moich paluchów
oceniam na 99% – bardzo rzadko
zdarza się mu nie odczytać
prawidłowo mojego odcisku.

Touch ID
Przycisk Home w iPhonie 5s zmienił się po raz pierwszy w historii tego telefonu. Nie jest już wklęsły, ale nie jest też osadzony na płasko z przednią szybą. Jest lekko zagłębiony i otoczony metalowym pierścieniem służącym jako czujnik dotyku. Przycisk wykonano ze szkła szafirowego,
ponieważ służy jako soczewka, która w bardzo wysokiej rozdzielczości skanuje nasze odciski palców i z tego powodu nie może się porysować. Odciski z kolei przetrzymywane są w „Bezpiecznej enklawie” w procesorze i tylko tam – nie są synchronizowane z iCloud ani nie są przesyłane
na żadne serwery. Jako że Apple nie stworzył żadnych API dla deweloperów, to Touch ID służy
obecnie do dwóch celów: odblokowywania telefonu oraz potwierdzania zakupów w iTunes Store, App Store i iBookstore.
iOS7 pozwala nam zapamiętać do pięciu palców w systemie. Odciski są wtedy przypisane do naszego hasła PIN lub kodu alfanumerycznego, które dotychczas musieliśmy wpisywać, aby odblokować telefon. Są jednak sytuacje, w których nadal trzeba

5s nie posiada optycznej
stabilizacji obrazu, ale
wprowadzono coś, co
Apple nazywa AIS –
automatyczna stabilizacja
obrazu. Jest w całości
programowo rozwiązana i
ma kilka ciekawych cech.

będzie ręcznie wpisać hasło, pomimo że mamy zapamiętane odciski palców. Jedną z nich jest restart telefonu, dla
zwiększonego bezpieczeństwa.
Skuteczność Touch ID na przykładzie moich paluchów oceniam na 99% – bardzo rzadko zdarza się mu nie odczytać prawidłowo mojego odcisku. Można jeden palec skonfigurować więcej niż jeden raz – zwiększa się wtedy jego
skuteczność. Z doświadczeń przez ostatnie trzy dni mogę
powiedzieć, że mi nie działa prawidłowo raz dziennie (na
kilkadziesiąt prób), ale wtedy wystarczy podnieść kciuk
i przyłożyć go jeszcze raz.

iPhone’a 5s
/ 2013 NR 10 / NOWOŚCI Z KEYNOTE / Recenzja


Sam proces odblokowywania telefonu też się trochę zmienił i wymaga jednego dnia przyzwyczajenia. Aby odblokować telefon przy włączonym Touch ID, należy wcisnąć przycisk Home i puścić go, nie odrywając od niego palca. Po niecałej pół sekundzie ekran się odblokuje. Jeśli chcemy przejść do konkretnego powiadomienia z Centrum Powiadomień na zablokowanym ekranie,
to procedura jest już dłuższa, ale i tak szybsza niż wklepywanie hasła: włączamy ekran, przesuwamy w lewo na wybranym powiadomieniu i przytrzymujemy palec na Touch ID, aby odblokować ekran.

Touch ID spowodował również jedną zmianę w moich ustawieniach bezpieczeństwa – dotychczas kod blokady włączał się po minucie nieużywania telefonu, a teraz mogę śmiało zmienić
ustawienie na „natychmiast”. Mam też ciekawy sposób na odblokowywanie telefonu – wyciąga-
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jąc go z kieszeni wciskam Home i przytrzymuję na nim palec. Zanim wyjmę telefon,
to już jest odblokowany. Genialna funkcja.
Jeśli chodzi o sam techniczny aspekt przetrzymywania naszych odcisków palców, to w Secure enclave nie są przetrzymywane fizyczne obrazy naszych odcisków, a jedynie ich skróty w postaci alfanumerycznej. Co więcej, są one powiązane z konkretnym iPhone’em, przez co nawet jeśli zostaną wykradzione w jakiś
sposób, to nie będzie można ich używać w innych telefonach.

64-bitowy A7!
Apple, wraz ze wspomnianym A7, wprowadził smartfony w erę 64-bitową. Natychmiast pojawiło się sporo głosów, że to nie ma żadnego sensu, ponieważ telefony Apple nie mają więcej niż 4 GB RAM-u. Te same osoby jednak zdają się nie
rozumieć pewnych cech nowego procesora Apple. Same 64 bity mogą nawet
teoretycznie spowolnić pracę systemu, ponieważ między innymi transferowane
są większe bloki informacji, ale zapominają, że Apple A7 bazuje na ARMv8 – całkowicie nowej architekturze, która ma zaledwie trzy lata. Przede wszystkim zrezygnowano ze starych instrukcji na rzecz całkowicie nowych, nazwanych A64. Zachowano kompatybilność wstecz, ale odpowiedzialny za to element procesora
nie jest w ogóle używany w przypadku 64-bitowych aplikacji. Dodatkowo ARMv8
jest zoptymalizowany do działania na współczesny konstrukcjach, które starają się
oszczędzać prąd. Podsumowując – nowa architektura dalej znacznie więcej korzyści niż fakt, że jest ona 64-bitowa oraz że iPhone ma 1 GB RAM-u. To pierwsze jednak również nie pozostaje bez znaczenia, ponieważ nietrudno sobie w przyszłości
wyobrazić zaawansowane aplikacje, które potrafią w pełni wykorzystać te możliwości. Sam czekam na Lightrooma w wersji na iOS 7 w 64 bitach.
Jednocześnie Apple przygotowuje się na przyszłość, daje deweloperom odpowiednie narzędzia, aby już w przyszłym miesiącu mogli kompilować jednocześnie aplikacje w wersjach 32- i 64-bitowych. To tylko kwestia czasu aż
programiści zaczną wykorzystywać dodatkową wydajność w rozwiązaniach
chociażby wideo czy foto, przy kompresji i innych czynnościach, które sporo
zyskają dzięki ARMv8. W tym tempie za trzy do czterech lat Apple będzie mogło zrezygnować ze wspierania wersji 32-bitowych, podczas gdy konkurenci
nadal będą je wdrażali.
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Multipath TCP
iPhone 5s wprowadza również wsparcie dla Multipath TCP – jako pierwszy telefon na świecie. Tradycyjnie możemy korzystać z internetu w smartfonach poprzez Wi-Fi lub 3G, ale
nie przez oba jednocześnie. Łącząc się poprzez TCP, jeśli połączenie pada z jakiegoś powodu, musi zostać ponownie zestawione. Multipath TCP pozwala tego uniknąć, dynamicznie przełączając się na odpowiednie łącze i nie tracąc czasu na jego ponowne zestawianie.
Może też wybrać optymalne łącze – na przykład poprzez szybsze LTE, pomimo że jesteśmy
podłączeni do domowego Wi-Fi, które przykładowo zapewnia jedynie 2 Mbps prędkości
pobierania danych.
Na obecną chwilę MPTCP jest wykorzystywane wyłącznie do transferów danych dla Siri – celem
jest zapewne uniknięcie problemów z połączeniem i frustracji z tym związanych. Nie wątpię, że
po pomyślnych testach zostanie to rozszerzone na cały system operacyjny.

Benchmarki
Do benchmarków podchodzę z dużą dozą ostrożności. Po pierwsze dlatego, że ich wyniki często nie oddają rzeczywistych wrażeń, a po drugie
dlatego, że często skupiają się na konkretnych podze-

Po tych zaledwie paru
dniach odblokowywania
ekranu za pomocą Touch
ID już próbuję z niego
korzystać przy innych
aplikacjach, choć nie jest
to obecnie możliwe i tak
właściwie nie wiadomo,
czy Apple kiedykolwiek
udostępni deweloperom
odpowiednie API.

społach, ignorując inne, istotne elementy całej układanki. Powiedziawszy to, nie sposób nie wspomnieć,
że Apple A7 osiąga podobne wyniki w Geekbenchu jak
Mac Mini z 2010 roku. Jeśli do tego dodamy ponaddwukrotnie bardziej responsywny ekran dotykowy, zmierzone 55 ms w iPhonie 5 (według TouchMarks) kontra
ponad 110 ms w Samsung Galaxy S 4, to otrzymujemy
naprawdę piorunująco szybki komputer w naszej kieszeni. Sam fakt, że iPhone jest obecnie najszybszym telefonem na rynku nie jest tak zaskakujący jak to, że Apple przede wszystkim ceni czas pracy na baterii oraz
optymalizację całości pod tym kątem. Zatem zaskakujące jest to, że pomimo tego jest najszybszym telefonem na rynku.
Nie zdziwię się, jak za dwa do czterech lat zobaczymy procesory ARM w komputerach stacjonarnych
i laptopach. To naprawdę już tylko kwestia czasu.
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Apple M7 – koprocesor wspierający A7
iPhone 5s na pokładzie ma również nowy koprocesor wspomagający A7 – oznaczono go symbolem M7 i jest odpowiedzialny za monitorowanie, co telefon w danym momencie robi. Nie wiemy
dokładnie, jaka będzie jego rola w przyszłości, ale dzięki temu, że zużywa o 83% mniej energii
niż A7 przy tych samych zadaniach, na pewno będzie chętnie wykorzystywany w programach
do fitnessu, co Apple zresztą zaprezentowało wspólnie z Nike podczas prezentacji 5s.

Jako że M7 bada, co telefon w danej chwili robi – czy leży na stole, siedzi w naszej kieszeni czy
my z nim aktualnie podróżujemy samochodem – to potrafi dzięki temu dostosować pewne
funkcje systemu do naszych czynności. Przykładowo, jeśli leży na biurku, to będzie rzadziej pobierał w tle nowe dane do aplikacji wspierających tę funkcję. To wszystko domysły, a jego dokładną rolę poznamy w przyszłości, ale zapowiada się to niezwykle interesująco.
Zastanawiam się też, czy ta technologia to przedsionek tego, co zobaczymy w nowej kategorii
produktów firmy z Cupertino – jest to więcej niż wielce prawdopodobne, oczywiście pod warunkiem, że takowe urządzenie w ogóle pojawi się na rynku.
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Kamera iSight
Nowy moduł aparatu w iPhonie 5s składa się z matrycy 1/3.0", która jest o 15% większa od tej
w iPhonie 5 i dzięki temu ma piksele o wielkości 1,5 µm. Liczba megapikseli na szczęście nie uległa zmianie, ale polepszono obiektyw – ma on teraz światło f/2.2 (poprzednio f/2.4). To wpłynęło
również na sam obiektyw, który ma teraz inny kąt widzenia, wynoszący 4,12 milimetrów (odpowiednik 29,7 milimetrów w małym obrazku) zamiast około 31 milimetrów w iPhonie 5. To oczywiście sprawa indywidualna, ale osobiście preferuję rejon 35 milimetrów.

Auto Image Stabilization
5s nie posiada optycznej stabilizacji obrazu, ale wprowadzono coś, co Apple nazywa AIS – automatyczna stabilizacja obrazu. Jest w całości programowo rozwiązana i ma kilka ciekawych cech.
Jedną z nich jest proces zachodzący w tle, gdy robimy zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych. W praktyce robione są cztery zdjęcia, jedno po drugim, które następnie są automatycznie i w czasie rzeczywistym scalane w jedno. Niech za przykład posłuży wieczorny portret
kilku osób – jeśli jedna z nich na pierwszym zdjęciu zamknie oczy, to iPhone może automatycznie zastąpić jej twarz z pozostałych zdjęć. Potencjał tego rozwiązania jest spory, ale nie miałem
jeszcze okazji go doświadczyć na żywo, pomimo że fotografowałem iPhone’em 5s urodziny mojej szwagierki. A może po prostu to właśnie przez AIS wszyscy na zdjęciach mają otwarte oczy
i nieporuszone twarze?

Tryb zdjęć seryjnych
iPhone 5s ma możliwość robienia zdjęć z prędkością 10 klatek na sekundę, czyli wykonuje trzy
razy mniej ujęć niż nakręcony nim film w pełnej rozdzielczości ośmiu megapikseli. Po zaledwie
dziesięciu sekundach mamy już w rolce aparatu sto zdjęć. To byłby problem, gdyby Apple go nie
rozwiązało. Otóż w Rolce Aparatu, po wykonaniu zdjęć w trybie zdjęć seryjnych pojawia się grupa czy też stos danej sekwencji. Możemy z niego „wybrać najlepsze” – ręcznie lub pozwolić systemowi zrobić to za nas. Działa to naprawdę sprawnie, a wybrane zdjęcia w moich testowych
i imprezowych warunkach nie miały przymrużonych oczu ani nie były poruszone.

Tryb slow motion dla wideo
5s wprowadza do Aparatu dwa tryby kręcenia wideo. Pierwszy jest tradycyjny, czyli 1080/30p. Jeśli jednak przesuniemy obraz w lewo, to pojawia się kolejny tryb – slow
motion. W tym ustawieniu iPhone kręci wideo w rozdzielczości 720p, ale przy 120 klatkach na sekundę – cztery razy szybciej, niż wymaga tego ludzkie oko. Taki film moż-
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na następnie spowolnić czterokrotnie, a będzie on nadal płynny. Ponownie
w Rolce Aparatu możemy ustawić, po wejściu w dany materiał wideo, czy go
chcemy spowolnić i w jakim zakresie. Dwa suwaki pozwalają prosty i szybki
sposób edytować materiał. Efekt końcowy jest świetny!

Pierwsze wrażenia
Korzystam z 5s nieprzerwanie od dnia zakupu i jestem nim zachwycony. Po pierwsze, pomimo że wygląda identycznie jak poprzednik, to czuję się jakbym miał
nowy telefon. Po drugie, biały… przepraszam, srebrny… kolor jest prześliczny.
Po tych zaledwie paru dniach odblokowywania ekranu za pomocą Touch ID
już próbuję z niego korzystać przy innych aplikacjach, choć nie jest to obecnie możliwe i tak właściwie nie wiadomo, czy Apple kiedykolwiek udostępni deweloperom odpowiednie API. Jest szybciej i znacznie prościej. Ciekawe
tylko, czy z czasem zapomnę własny kod PIN?
Sam przycisk Home/Touch ID jest też znacznie lepiej wykonany niż w poprzednich iPhone’ach. To jeden z elementów, który uległ zmianie pod względem czucia i wyglądu po raz pierwszy od premiery oryginalnego iPhone’a w 2007 roku. Sprawia wrażenie solidniejszego i pomimo że jest płaski, jest
bardzo wygodny. Dźwięk przez niego wydawany, ten klik, jest również bardziej… konkretny.
Nie ma róży bez kolców… Najbardziej jednak zawiodłem się na baterii 5s-ki,
ale z drugiej strony nie spodziewałem się cudów. Telefon wystarcza na około
6-8 godzin pracy z włączonym ekranem w moim przypadku, ale nic nie poradzę na to, że chciałbym, aby było to przynajmniej 12 godzin. Po cichu liczyłem na mniej prądożerne ekrany wykonane w technologii IGZO, ale niestety
nie doczekaliśmy się ich w tym rozdaniu. Z drugiej strony bateria wystarcza mi na cały dzień pracy od rana do wieczora. Jej żywotność zresztą zależy
od tego, jak używamy telefon i w jakich warunkach. Niektórzy, jak chociażby
Maciek Skrzypczak, potrafią wyciągnąć z niego 10 godzin włączonego ekranu. Oczywiście w trybie standby może pracować znacznie dłużej.
Pozostaje mi już tylko powiedzieć, że to najlepszy telefon, ponownie, jaki
miałem w rękach. W każdym zakresie, poza czasem pracy na baterii za-
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chwyca, a Touch ID tak uzależnia, że nie wyobrażam sobie już powrotu do telefonu bez tej
funkcji.

iPhone 5s
Dane techniczne
Producent: Apple

Ocena iMagazine: 5,5/6
Niestety nie mogę dać pełnej oceny ze względu na dwa mankamenty: iOS7 jeszcze nie jest
idealnie zoptymalizowany, a bateria nie trzyma tak długo jakbym tego chciał. Ocenę ogólną naciągnąłem jednak trochę, ponieważ przy
kolejnych wersjach iOS-a błędy zostaną popra-

Model: iPhone 5s
SoC: Apple A7 + M7, 64 bity
RAM: 1 GB
Pamięć flash: 16, 32 lub 64 GB
Łączność: Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11
a/b/g/n
Złącza: 3,5 mm, Lightning
Ocena
Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6

wione. Kto wie, może też zacznie być bardziej

Oprogramowanie: 5/6

oszczędny?

Wydajność: 5/6
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IPHONE 5C
– KOLOROWY HIGH-END!
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPhone 5c nie zaskoczył świata niczym
poza ceną. Sam spodziewałem się, że
zajmie on miejsce 4s i będzie kosztował
399 USD, ale tak się nie stało. Przejął
natomiast miejsce i cenę iPhone’a 5, a
przy kwocie 499 dolarów, lub 599 euro
w Europie, żarty się skończyły. 5c jest
zdecydowanie high-endem, szczególnie
pod względem ceny. Ale co z całą resztą?

Nowy 5c to nic innego jak zeszłoroczna piątka
w nowym opakowaniu. Plastikowym. Z tworzyw
sztucznych. Pomimo że jestem przeciwnikiem takich materiałów, ma ona jedną ogromną zaletę
– wygodnie leży w ręce. Nie da się też ukryć, że ta
zrobiona przez Apple jest świetna jakościowo. Nie
dlatego, że jest na niej logo Apple. Jest to po prostu bardzo dobrze wykonana obudowa. Przypomina konstrukcję unibody – metalowe wnętrze
ją dodatkowo wzmacnia i nie byłem w stanie jej
w żaden sposób wygiąć, aby zaskrzypiała. Jako że
jest dodatkowo wielokrotnie lakierowana, to powierzchnia obudowy jest błyszcząca i odporna na
zarysowania. To, jak telefon będzie wyglądał po
roku użytkowania, będzie można ocenić… przy
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okazji premiery jego kolejnej generacji, ale dzisiaj sprawia zaskakująco dobre wrażenie.
Pod maską znajdziemy Apple A6 z zeszłorocznego iPhone 5. Ten SoC nie przestaje mnie zadziwiać pod względem radzenia sobie z nowym iOS 7. Nikt normalny nie zauważy (ja już
tak) subtelnych różnic względem obsługi samego systemu, a niższą wydajność w porównaniu 5s będzie można wyraźnie dostrzec
dopiero przy bardziej wymagających obliczeniach. Przy codziennym użytkowaniu 5c
będzie nadal szybsze od konkurencji, dzięki płynności i wydajności iOS oraz optymalizacji oprogramowania przez deweloperów.
Część z Was wyśmieje ten akapit, ale nie da się
ukryć faktu, że nawet dzisiaj Apple A6 jest jedną z najszybszych jednostek na rynku.

Z pewnym zdziwieniem przyznaję się do następującego, ale iPhone 5c wizualnie bardzo mi
się podoba. Jest kolorowo, żywo, wiosennie. To
miła odmiana w tym smutnym i szarym świecie.
W szczególności do gustu przypadły mi dwa kolory: zielony i różowy. Ten pierwszy jest bardzo,
ale to bardzo soczysty i wyraźny. Radosny. Drugi
z kolei nie jest tradycyjnym różem… bliżej mu do
arbuza. Takiego pysznego i słodkiego. Naturalnie
nie wybrałbym go dla siebie, ale wygląda bardzo
ładnie w kobiecej dłoni. Żałuję jedynie, że nie ma
(PRODUCT) Red. Jeśli do kompletu miałby jeszcze
biały przód (wszystkie 5c są czarne z przodu) to
nie wiem, czy nie skusiłbym się na niego.

33

5c – kolorowy high-end!
/ 2013 NR 10 / NOWOŚCI Z KEYNOTE / iPhone


iPhone 5c robi takie same zdjęcia jak 5. Ma tak samo
szybki procesor. Jedyna różnica to minimalnie większa
bateria. To nie jest telefon dla właścicieli zeszłorocznego

iPhone 5c
Dane techniczne

flagowca Apple, ale może stanowić fantastyczny upgra-

Producent: Apple

de dla właścicieli starszych modeli – jest bardzo szybki,

Model: iPhone 5c

ma większy ekran i nowy wygląd.

SoC: Apple A6

Gdyby 5c miał te sam wnętrzności co 5s, to autentycznie miałbym problem z wyborem – kolor czy metal. Na
szczęście Apple rozwiązał go za mnie.

Ocena iMagazine: 5/6

RAM: 1 GB
Pamięć flash: 16 lub 32 GB
Łączność: Bluetooth 4.0, Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Złącza: 3,5 mm, Lightning
Ocena
Design: 6/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 5/6

Do jakości nie mam innych zastrzeżeń niż to, że osobi-

Wydajność: 5/6

ście preferuję bardziej metalowe konstrukcje. Jako że jest
to telefon przeznaczony dla innych konsumentów niż 5s,
mniej wymagających pod względem technicznym, to
trudno się do czegokolwiek przyczepić – za dosyć wysoką
kwotę otrzymujemy nowoczesny, szybki i prosty w użyciu
telefon, wyposażony w bardzo dobry aparat.

Telefon użyczony dzięki uprzejmości
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IPHONE 5S CASE

– OBUDOWA „MADE BY APPLE”
Wielu z Was zapewne nie lubi wszelkich pokrowców czy
obudów do swoich telefonów. Ja też nie. Ale są sytuacje, kiedy bardzo się one przydają. Na co dzień swojego iPhone’a noszę w Mujjo, wsuwanym futerale, ale do
sportu, na wszelkie wyjazdy itp. używam różnych obudów. Zwyczajnie nie chcę, aby przez przypadek zniszczył
mi się iPhone. Tym bardziej, że miałem do tej pory iPho-

DOMINIK ŁADA

ne’a 5 w kolorze czarnym, który rysował się od patrzenia.

Razem z iPhone’em 5s kupiłem sobie
oryginalny, wyprodukowany przez Apple,
iPhone 5s Case w kolorze czerwonym.

Dlatego gdy usłyszałem o case’ach zaprojektowanych przez
Apple, stwierdziłem, że zaryzykuję i jeśli będą, to kupię.
Teraz nie żałuję. Wybrałem kolor czerwony (w rzeczywistości odcień raczej pastelowy), z serii (PRODUCT)Red.
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Lubię te produkty z dwóch powodów – są bardziej unikatowe, ale przede wszystkim mam świadomość, że
gdy kupuję coś z tym logiem, wspieram międzynarodową fundację walczącą z AIDS, gruźlicą i malarią. Przynajmniej w ten sposób mogę wesprzeć jej działania.
Obudowa jest świetnie wykonana. Zdecydowanie ma się
wrażenie, że jest to produkt premium. Zewnętrzna część
jest z bardzo dobrej jakości skóry, miłej w dotyku, z subtelną fakturą. Wewnątrz wyściełana jest delikatną mikrofibrą.
iPhone 5s Case jest bardzo sztywny, do tego stopnia,
że trudno z niego wyjąć iPhone’a. Obudowa jest idealnie dopasowana do iPhone’a i nie ma możliwości, aby
telefon się z niej wysunął. Oczywiście obudowa pasuje zarówno do najnowszego iPhone 5s, jak i iPhone 5.
iPhone 5s Case delikatnie wystaje ponad krawędź
iPhone’a. Chroni to nasz wyświetlacz i spokojnie możemy iPhone’a kłaść na stole ekranem do dołu.
Przyciski włączania i głośności są ukryte pod skórą. Wycięcia w obudowie są na przełącznik wyciszania oraz
złącze jack, Lightning, aparat oraz głośnik i mikrofon.
Pokrowce bardzo szybko zniknęły z półki w Apple Store, tak że myślę, że będą jednym z hitów sprzedażowych w najbliższym czasie. Osobiście podobała mi się
jeszcze obudowa w kolorze określanym jako brązowy,
a w rzeczywistości ma on odcień kawy z mlekiem, bardzo podobny do koloru pokrowca d.bramante1928 Leather Folio Cover, który niedawno testowaliśmy.
iPhone 5s Case kosztuje 39 EUR. Obstawiam, że w Polsce będzie kosztować 169 PLN.
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IMPREZA IMAGAZINE
Z ING BANK ŚLĄSKI
W APPLECAFFE
DOMINIK ŁADA
Uf, napięcie opadło, wróciliśmy do żywych. 10
września, w związku z prezentacją Apple dotyczącą nowych iPhone’ów 5c i 5s zaprosiliśmy
Was do warszawskiej Applecaffe oraz przed
ekrany na stream, który nagrywaliśmy.
Impreza była bardzo fajna. Wszystko udało się
dzięki współpracy z ING Bank Śląski, Applecaffe, TP-LINK Polska, CSOP, ZGSklep.pl oraz
CardEasy. Za stream odpowiadał StreamOnline. Bardzo dziękujemy naszym partnerom za
wsparcie – bez Was by to się nie udało.
Ale przede wszystkim dziękujemy Wam,
drodzy Czytelnicy, za liczne przybycie. Jak
policzyliśmy na stopklatce, którą zrobiliśmy
z nagrania, w Applecaffe było ok. 90 osób!
To rekord z dotychczasowych imprez, które
robiliśmy.
W jednym momencie nasz stream był oglądany jednocześnie przez 17 824 widzów – dziękujemy bardzo!
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W trakcie imprezy zaprezentowaliśmy Wam nasz film o teście nawigacji – po
żywiołowych reakcjach wnioskuję, że się podobał. Samochody idealnie wpisały się też w tematykę drugiej części naszego spotkania – prezentacji ING

Bank Mobile HD, którą poprowadził Miłosz Gromski. Jak zapewne wiecie,
właśnie w samochodach dwa tygodnie wcześniej testowaliśmy najnowszy
program ING do obsługi kont bankowych – da się.
Ostatnią częścią miało być wspólne oglądanie streamu z keynote Apple, ale
niestety nie był dostępny. Zatem razem z uczestnikami spotkania na żywo
komentowaliśmy to, co mogliśmy przeczytać w internecie.

Oczywiście w trakcie naszych spotkań tradycją już są konkursy. Pierwszy kon-

kurs tym razem zorganizowaliśmy dla osób, które nas oglądały przez internet – tutaj fundatorem nagród, routerów mobilnych TL-MR3040 był TP-LINK.
Zwycięzcami konkursu byli Michał Kierzkowski z Płońska oraz Artur Ettinger
ze Szczecina.
W drugim konkursie, dla uczestników będących na miejscu w Applecaffe, do
wygrania był iPad mini, który ufundował iMagazine. Po zaciętej walce wygrał
go Michał Klimczak.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy Wam za przybycie i oglądanie nas przez
internet!
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IDRESDEN 2013, CZYLI
WYPRAWA IMAGAZINE
PO IPHONE’A 5S

DOMINIK ŁADA

Najnowsze telefony Apple – iPhone 5s i 5c – zostały zaprezentowane
10 września. Podczas naszej relacji z tego wydarzenia, którą robiliśmy
wspólnie z ING Bank Śląski w Applecaffe postanowiliśmy, że
pojedziemy po iPhone’y w dniu światowej premiery sklepowej.
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Wsiedliśmy do samochodu we czterech – Norbert, Jasiek, Jarek i ja – z założeniem, że z drogi będziemy obserwować Twittera i inne źródła internetowe i dynamicznie zdecydujemy się, czy pojedziemy
do Apple Store w Berlinie, który jest bliżej nas, czy do znanego nam już od paru lat, AS w Dreźnie.
Wojtek miał do nas dołączyć niezależnie. Partnerem naszego wyjazdu była firma Belkin.
Tak jak przypuszczaliśmy – informacje, które do nas spływały, były raczej złe w kontekście Berlina.
Około godziny 17:00 dostaliśmy informację, że w kolejce w Berlinie stoi już ok. 150 osób. Decyzja była
błyskawiczna – jedziemy dalej do Drezna, tym bardziej, że byliśmy wciągnięci przez @MacAzteka na
społeczną listę na pozycjach w okolicy piątej dziesiątki.
Wybór Drezna okazał się strzałem w dziesiątkę. W odróżnieniu od zeszłego roku, tym razem kolejka była zorganizowana i kontrolowana przez ochronę. Można było w spokoju czekać na otwarcie galerii, a w sytuacji kryzysowej wyjść do pobliskiego McDonald’sa bez stresu, że już nie wróci się
na swoje miejsce. Oczywiście nie uniknęliśmy kilku incydentów związanych z handlarzami, których
(w szczególności z bliższego i dalszego wschodu) było sporo, ale poza tym impreza była raczej wzorowa. Dużo było ludzi z Polski. Wielu z nich udało nam się poznać wcześniej przez internet, a wczoraj
była okazja spotkać się osobiście i porozmawiać w kolejce.
Mieliśmy na to sporo czasu, zważywszy że czekaliśmy wspólnie od 21:00 do 6:00 rano. Jak obserwowaliśmy, do jakiejś godziny 1:00 było około 80-100 osób, dopiero potem ta liczba zaczęła wzrastać
– prawdopodobnie dojechali ludzie uciekający z Berlina.
Sprzedaż iPhone’ów miała zacząć się o 8:00, ale ochrona zaczęła nas wpuszczać do galerii handlowej od godziny 6:00. Nad przebiegiem i porządkiem czuwał człowiek wysłany bezpośrednio z Cupertino – co było czymś zupełnie nowym. Pracownik Apple był bardzo kontaktowy. Mogliśmy z nim
swobodnie rozmawiać i wypytywać o praktycznie wszystko – kilku osobom pomógł też w zmianie
„przydziałów”, o czym za chwilę.
O godzinie 6:00 ochrona zaczęła wpuszczać małe, 5-10-osobowe grupki do środka. My weszliśmy
w drugim rzucie. Pierwszym etapem, w odróżnieniu do szaleńczego biegu z zeszłego roku, było
przywitanie się z trzema pracownikami Apple Store, którzy wydawali nam przydziały, czyli „kartki”
na modele iPhone’ów, które chcieliśmy kupić. Tradycyjnie, w dniu premiery, można było kupić tylko
dwie sztuki na głowę. To, co od razu rzuciło nam się w oczy, to fakt, iż nie było dużo słuchawek. Co
więcej, były nie wszystkie modele, np. złotych 5s było tylko kilka i tylko z 16 GB.
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Po dokonaniu wyboru powoli, bez biegu
przechodziliśmy do kolejnej kolejki, która prowadziła już bezpośrednio do wejścia do sklepu Apple. Tutaj niestety musieliśmy poczekać kolejne 1,5 godziny do 8:00. W tym czasie
pracownicy Starbucksa rozdawali kawę oraz
wodę. Wszystko odbywało się spokojnie,
a ochrona podobnie jak przed galerią czuwała
nad porządkiem.
Punktualnie o 8:00 Apple Store został otwarty
i przy wrzaskach i oklaskach pracowników weszli pierwsi klienci. Ja wchodziłem jako szesnasty. Spokojnie przed zakupem podszedłem do
standów, gdzie mogłem obejrzeć wystawione
nowe modele iPhone’ów 5s oraz 5c.
Osobiście byłem konkretnie nastawiony na
iPhone 5s Silver. Nowy kolor Space Grey również wygląda bardzo dobrze. Natomiast moje
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przypuszczenia okazały się niestety trafione – według
mnie, w rzeczywistości złoty iPhone wygląda słabo.
Natomiast jeśli chodzi o 5c, to plastik, z którego wykonano ten model, jest bardzo solidny i sprawia wrażenie „premium”. Sztywny, o żywych kolorach, nie sprawia
w ręku wrażenia tandety.
Zarówno iPhone’y 5s, jak i 5c prezentowane na standach miały zainstalowany iOS 7.0.1, który można zainstalować tylko na najnowszych sprzętach, które zostały dziś
zakupione.
Wraz z nowymi telefonami były dostępne nowe akcesoria – docki oraz skórzane covery do 5s i plastikowe nakładki na 5c. Niestety akcesoriów było jeszcze mniej niż
telefonów. Ja wybrałem sobie skórzany cover (Product)
Red – uważam, że jest świetny.
Po odebraniu naszych iPhone’ów wróciliśmy do samochodu i mogliśmy spokojnie przynieść dla oczekujących
w kolejce i wychodzących z Apple Store torby z upominkami od naszego partnera – firmy Belkin.
W drodze powrotnej nagraliśmy dla Was specjalne wydanie Nadgryzionych w wersji wideo z naszymi pierwszymi
wrażeniami z wyjazdu i udanych zakupów.
Dziękujemy bardzo Belkinowi za wsparcie naszej
wyprawy.
Kończąc muszę jeszcze raz podziękować MacAztekowi
za przesyłkę, nadając mu specjalny, honorowy tytuł partnera energetycznego iDresden, oraz @Macnow za pomoc w zorganizowaniu nam internetu na miejscu.
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PIĘKNY IOS7

KINGA OCHENDOWSKA

Cukierkowy, zapożyczony – różne rzeczy można przeczytać na temat nowego iOS7.
Przed instalacją specjalnie powstrzymywałam się przed czytaniem innych opinii. Po
zainstalowaniu mogę śmiało powiedzieć, że iOS7 jest piękny.

W

Wielka jest różnica pomiędzy zdjęciem produktu a możliwością przetestowania go na
żywo. W dniu prezentacji miałam podobne odczucia, co większość użytkowników – płaskie, cukierkowe i brzydkie. Ot co. Zaraz jednak pomyślałam, że Apple nigdy jeszcze nie
wypuściło brzydkiego produktu. Produkty owszem, mogły być kontrowersyjne, ale nie
brzydkie. Postanowiłam zatem gumką myszką wymazać z głowy wszelkie uprzedzenia
i nowemu systemowi przyjrzeć się z zupełnie obiektywnej perspektywy. A przynajmniej
tak obiektywnej, jak to tylko możliwe.
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I było warto, nie rozczarowałam się. iOS7 nie okazał się ani cukierkowy, ani płaski. To chyba najbardziej wielowymiarowy system, jaki zdarzyło mi się oglądać,
do tego osadzony w szerszej perspektywie.
Przede wszystkim zaczęłam szukać usprawiedliwienia dla przyjętej przez Apple kolorystyki i od razu przyszły mi na myśl iPhone’y 5c. Tu zadziałać musiała wyobraźnia i rzeczywiście –nowe ikony w zestawieniu z kolorowymi obudowami muszą wyglądać obłędnie. I praktyka przecież pokazuje, że użytkownicy,
zwłaszcza młodzi, zawsze pozytywnie przyjmowali kolory w zestawieniu ze
sprzętem komputerowym. Apple trzyma się więc nadal założenia, że wystarczą
dwie grupy produktów – produkt PRO, iPhone 5s dla biznesmena, zabezpieczony odciskiem palca i produkt konsumencki – kolorowe, żywe iPhone’y 5c. W zasadzie brakuje teraz tylko kolorowych nakładek na MacBooki Air i wracamy do
ery iMaków i iBooków Clamshell. Aż serce rośnie.
Wracając jednak do iOS. Pozornie płaskie ikony nabierają życia umieszczone
w wewnętrznym ekosystemie telefonu. Dzięki użyciu półprzezroczystego tła
funkcji ekran nabiera głębi. Gdyby ikony poprzedniego systemu zestawić z tłami
folderów czy nową wyszukiwarką, na ekranie zrobiłby się prawdziwy bałagan.
A w ten sposób wywołanie każdej funkcji w telefonie sprawia autentyczną przyjemność. Do tego nowe tła – niby tak niewiele, a jednak. W nowej odsłonie systemu Apple uczy nas lekkości i delikatności. Cienkie fonty, na które wszyscy narzekają, na tle delikatnych tapet wyglądają bardzo klasycznie i elegancko. Na tle
mojego starego Lock Screena wyglądały tandetnie. Serio.
Można więc powiedzieć, że elementów systemu nie można rozpatrywać oddzielnie. Dopiero zebrane w całość, jak wieczorowa kreacja, pokazują swój prawdziwy potencjał. A Apple gust ma bardzo dobry, tego im odmówić nie można.
System w ruchu sprawia wrażenie dynamiczne i nie mówię tu o aktywnych tapetach, które są miłym, ale mało praktycznym dodatkiem. Z pewnością przydałaby się możliwość wykorzystania aktywnej tapety do wyświetlania podstawowych, wybranych informacji – na przykład pogody. Ale do tego zapewne
dojdziemy.
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W przypadku Apple zawsze można liczyć na kompleksowość i szczegółowość,
dlatego od razu moją uwagę zwróciła zmiana dźwięków systemowych, które
również stały się bardziej przestrzenne i trójwymiarowe. Subiektywnie można
by powiedzieć, że brzmią teraz trochę tak, jakby spotkały się z czystym, rześkim,
porannym powietrzem. Niby to tylko szczegół, ale pokazuje jasno, że system nie
jest dziełem przedszkolaka, jak sugerowali niektórzy recenzenci. Po raz kolejny jest tworem przemyślanym i całościowym, mającym dostarczyć kompleksowego user experience. Tym razem stawiamy na ruch elementów, ich dynamikę
i kompozycję. Piątka z plusem, chciałoby się rzec.
Oczywiście, żaden system nie jest wolny od wad – odnoszę wrażenie, że siódemka ma drobny problem z odświeżaniem powiadomień, co zapewne zostanie szybko wyeliminowane. Brakuje również możliwości dowolnej konfiguracji
elementów szybkiego menu. Zamiast BT zdecydowanie wolałabym tam zobaczyć możliwość podręcznego uruchamiania funkcji Hotspota, ale to naprawdę
niewielka przypadłość. Poza tym jest świeżo, delikatnie i elegancko.
Podsumowując, już niedługo większość z nas przyzwyczai się do nowego wyglądu systemu i zacznie go doceniać, bowiem w zestawieniu z poprzednią wersją prezentuje się o niebo lepiej. Można się o tym przekonać, kładąc obok siebie dwa telefony po kilkudniowym bawieniu się nowym systemem. Stary design
wygląda ciężko i mało nowocześnie – ale widać to dopiero wtedy, gdy już opatrzymy się z iOS7. Wprowadzanie całościowych zmian nigdy nie był proste. Zawsze znajdują się zarówno ich zwolennicy, jak i przeciwnicy. Do tej pory ostatnią
poważną zmianą tej klasy było zastąpienie Classica przez OSX. I na dobre nam to
wyszło. Zresztą sprawdźcie sami, jeśli w Waszych telefonach jeszcze zostały niezaktualizowane programy. Stare ikony brzydko kontrastują z nowym ekranem.
I zapewniam, że to nie wina siódemki.
W mojej, bardzo subiektywnej ocenie, Apple po raz kolejny pokazało klasę,
a iOS7 jest piękny, dynamiczny i bardzo trójwymiarowy. Oczywiście możecie
się ze mną nie zgadzać. Jak jest w ogólnej ocenie, czas pokaże. Na razie czerpię
prawdziwą przyjemność z użytkowania nowego systemu. I oby tak dalej!
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Przenośny
bezprzewodowy
głośnik stereo

OontZ ma Potęgę!
To, że małe jest piękne, wszyscy wiedzą.
OontZ udowadnia również, że małe potrafi
być potężne.
Wydajne przetworniki i wzmocniony bas

KUP TERAZ

199.00
dostępne w sklepie internetowym

www.376west.com

Funkcjonalne - bezprzewodowe połączenie
Bloototh
Wbudowana bateria i zestaw głośnomówiący
10 godzin wydajnej pracy po jednokrotnym
ładowaniu akumulatora
W wydaniu OontZ: MAŁE JEST WIELKIE
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A JEDNAK SIĘ KRĘCI!
KINGA OCHENDOWSKA

W tym miesiącu
obchodzimy kolejną
rocznicę śmierci Steve’a
Jobsa. Dwa lata temu
wieszczono upadek firmy
Apple. Dziś możemy
powiedzieć: „A jednak
się kręci!”

M

Mówiąc szczerze, musiałam sprawdzić datę w kalendarzu. Czas biegnie nieubłaganie i tak szybko, że
aż trudno uwierzyć, że minęły już
dwa lata od chwili, gdy nocą rozdzwoniły się telefony. Media w histerycznym tonie przekonywały, że
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to już koniec firmy Apple. Analitycy ostrzegali, że ceny akcji spadną, bo Apple to Jobs a Jobs to Apple. Konkurencja zacierała dłonie, fanboje i kowboje toczyli walki na śmierć i życie o honor firmy. Po dwóch latach okazuje się
jednak, że nadal się kręci, a Apple ma się dobrze. Oczywiście, postać Steve’a Jobsa jest ciągle żywa, niedawno mieliśmy okazję uczestniczyć w premierze niezbyt udanego filmu biograficznego. Jednak czas robi swoje, a obraz
Jobsa zaczyna utożsamiać się z ostatnim zdjęciem, umieszczonym na stronie Apple.
Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak to jest być człowiekiem, który
stworzył całą otaczającą nas wirtualną rzeczywistość. Oczywiście nie w sensie dosłownym, ale w szerokiej przenośni. Mam to szczęście należeć do pokolenia, na którego oczach narodziły się współczesne komputery. Rosły
i rozwijały się wraz z nami. Były ekscytującą częścią naszego życia – od powstania począwszy, przez coraz szerszą dostępność, miniaturyzację, ekosystem, na dzisiejszej wszechobecności skończywszy. Dlatego czasem zastanawiam się, jak to było być po drugiej stronie, w Dolinie Krzemowej, tworząc
rzeczywistość, która jest wokół nas.
Dziś doświadczamy upadku autorytetów. Jesteśmy pokoleniem konsumentów, którzy wymagają, a nasze wymagania są nieograniczone. Nie mogę
z czystym sumieniem powiedzieć, że Steve Jobs jest dla mnie autorytetem i wzorem do naśladowania w każdej dziedzinie. Przecież tak właściwie
nikt z nas go osobiście nie znał. Mogę się przyznać do tego, że myśl o nim
gości w moim życiu dość często, głównie za sprawą słynnego przemówienia w Stanford. Zdaję sobie sprawę z tego, że może to wydawać się sentymentalne, ale kiedy mam bardzo zły dzień, lubię zajrzeć do transkrypcji
tego przemówienia, które trzymam w teczce niedaleko biurka. Urzeka mnie
może prostota przekazu, może jego uniwersalność. A może to po prostu
kotwica, która broni statek przed dryfem? W każdym razie zawiera prosty
przepis na życie w kilku krokach, który raz na jakiś czas trzeba sobie przypomnieć. Po pierwsze trzeba zdecydować, czego oczekujemy od życia. Czy
chcemy sprzedawać posłodzoną wodę czy chcemy zrobić coś, co ma jakieś szerzej pojęte znaczenie. Ten krok nie wynika bezpośrednio z przemówienia, ale ładnie się z nim łączy. Następnie trzeba pamiętać, że nie mamy
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nic do stracenia, bo z życia i tak nikt żywy nie wyjdzie. Każde uprzedzenia,
strach czy wstyd mają swoje źródło w nas i to my decydujemy, czy będziemy się nimi kierować. Mamy pamiętać, że powstrzymują nas przed działaniem, a czas ucieka. W końcu, każdego dnia warto się zastanowić, czy robimy w życiu to, co chcemy robić. Oczywiście nie zawsze mamy możliwość
robienia tego, na co mamy właśnie ochotę. Jednak jeśli odpowiadamy „nie”
zbyt wiele dni z rzędu, to znaczy, że nadszedł czas na zmianę. Na koniec
mamy pamiętać, że przeszłość prowadzi nas w przyszłość i żeby żyć pełnią
życia, musimy przekraczać ograniczenia i być głodni doświadczeń. I to tyle,
cały przepis. Cały przepis na życie.
Ciekawe, czy Steve zdawał sobie sprawę z tego, że jego słowa tak głęboko wyryją się w pamięci słuchaczy, że ktoś, w dalekim kraju, kogo nigdy
nie widział na oczy, będzie czerpał pocieszenie i szukał wskazówek w jego
słowach? Myślę, że to fajna świadomość zapisać się w każdym człowieku
z osobna. W ten sposób część osoby, która odeszła, żyje w tych, którzy pamiętają. W ilu osobach zatem żyje cząstka Steve’a?
Z wolna Steve przestaje być utożsamiany z Apple a Apple ze Steve’em. Owszem, pozostaje gdzieś w tle, ale związek ten z każdą chwilą bardziej się rozmywa. Oczywiście analitycy i media uwielbiają zwroty typu: „Apple się
kończy” i „Gdyby Steve żył, to by na to nie pozwolił”, ale to tylko gra, mająca na celu podgrzanie atmosfery. Kiedy nie ma już nic do powiedzenia, zawsze można napisać coś kontrowersyjnego o Apple. To się zawsze dobrze
sprzeda i podniesie oglądalność serwisu. Już niedługo Steve będzie mógł
być Steve’em, a Apple po prostu firmą. Z korzyścią dla pamięci jednego
i rozwoju drugiego.
Jednak mimo wszystko część z nas będzie miała przed oczami ostatnie
zdjęcie Steve’a zawsze wtedy, gdy nadejdzie czas kolejnej prezentacji nowego produktu. Dla mnie jest to wciąż moment, kiedy czekam na w sumie niepozornego człowieka, witanego burzą braw, spuszczającego skromnie głowę i uśmiechającego się tak, jakby właśnie obmyślał świetny dowcip
i już cieszył się z przewidywanej reakcji. I podobnie będzie dla wielu ludzi
z mojego pokolenia. Kolejne już tego nie doświadczą.
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Apple nadal się kręci. Prezentuje nowe produkty, rewolucjonizuje rynki,
ceny akcji rosną, zwiększa się pula użytkowników. Świat idzie do przodu.
Przeszłość prowadzi nas ku przyszłości. Można też zaryzykować stwierdzenie, że w temacie komputerów niewiele już pozostało do zrewolucjonizowania. Można miniaturyzować aż do chwili, gdy cały komputer stanie się
chipem, który można obejrzeć pod mikroskopem. Dlatego cieszę się, że
mogłam być świadkiem rewolucji i doświadczyć na własnej skórze zmian,
które zaszły w naszym życiu.
Apple i Steve zawsze pozostaną dla mnie częścią tych zmian.

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

Na iPada
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CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

PRZYJAZNY ORGANOM ŚCIGANIA

GRACJAN PIETRAS

iPhone 5S jest pierwszym smartfonem, który został wyposażony w czytnik linii
papilarnych. Technologia ta ma skuteczniej niż zwykłe hasło chronić urządzenie przed
dostępem osób trzecich. Najprawdopodobniej jednak ułatwi dostęp do urządzenia
organom ścigania.

P

Problem został dostrzeżony na łamach magazynu WIRED przez Marcię Hofmann, prawniczkę
specjalizującą się w zagadnieniach własności intelektualnej. Wskazuje ona celnie, że w przypadku zabezpieczenia urządzenia zwykłym hasłem organy ścigania nie mają podstaw, aby żądać jego ujawnienia. Oskarżony może odmówić podania hasła, zaś taka odmowa nie może
być zinterpretowana na jego niekorzyść. Prawo odmowy wynika wyraźnie z piątej poprawki
do Konstytucji amerykańskiej, zgodnie z którą nikt nie może zostać zmuszony do zeznawania
w sprawie karnej na swoją niekorzyść. Jeśli zatem zabezpieczenie hasłem okaże się skuteczne, tj. nie będzie możliwe do złamania środkami technologicznymi, organy ścigania nie uzyskają dostępu do zabezpieczonych danych. Sytuacja prawna jest diametralnie różna w przypadku zabezpieczenia danych za pomocą czytnika linii papilarnych. O ile piąta poprawka do
Konstytucji amerykańskiej zakazuje zmuszania oskarżonego do składania wyjaśnień na własną
niekorzyść, to jednak nie umożliwia oskarżonemu odmowy poddania się pobraniu odcisków
palców. Organy ścigania mogą zatem odebrać odciski palców oskarżonego, w razie potrzeby stosując nawet środki przymusu, i uzyskać z ich pomocą legalny dostęp do danych znajdujących się na urządzeniu. To z kolei oczywiście może istotnie pogorszyć sytuację procesową
oskarżonego, w przypadku gdy znajdujące się na urządzeniu dane są dla niego obciążające.
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Warto podkreślić, że analogiczna sytuacja występuje na gruncie prawa polskiego.
Polski kodeks postępowania karnego zwalnia oskarżonego z obowiązku dostarczania dowodów na swoją niewinność oraz zapewnia mu prawo odmowy składania
wyjaśnień. Oskarżony może zatem milczeć jak grób, zaś organy ścigania nie mogą
takiej taktyki obrony interpretować na jego niekorzyść. Jeśli w sposób skuteczny zabezpieczył urządzenie hasłem, nie ma obowiązku jego ujawniania, zaś ewentualna
odmowa podania hasła nie może zostać wykorzystana przeciwko niemu. Jeśli policyjnym specjalistom nie uda się złamać zabezpieczenia, dane oskarżonego nie będą
mogły zostać wykorzystane przeciwko niemu.
Tego komfortu oskarżony nie będzie miał jeśli zabezpieczy urządzenie odciskiem
palca. Zgodnie z polskim prawem ma on obowiązek poddać się zewnętrznym oględzinom ciała, w tym umożliwić organom ścigania pobranie jego odcisków palców
(co więcej, odciski palców mogą zostać pobrane również od podejrzanego, tj. jeszcze przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, a nawet od tzw. osoby podejrzanej,
tj. jeszcze przed formalnym postawieniem konkretnej osobie zarzutów). W razie potrzeby obowiązek ten jest egzekwowany za pomocą przymusu bezpośredniego. Policja może zatem zupełnie legalnie odebrać oskarżonemu „klucz”, który otworzy dostęp do zabezpieczonych danych.
Można pytać, co w tym złego. Przecież policja powinna móc uzyskiwać dostęp do
dowodów, aby skuteczniej walczyć z przestępczością. Chodzi o to, że nie należy nie
doceniać znaczenia gwarancji, jakie w procesie karnym uzyskuje oskarżony, który
nie zawsze przecież jest winny. Domniemanie niewinności, prawo odmowy zeznań
oraz zakaz interpretowania wątpliwości na niekorzyść oskarżonego pełnią fundamentalną rolę w procesie, przeciwstawiając się pokusie organów ścigania, aby „pójść
na skróty” i zapobiegając niejednokrotnie oskarżaniu i skazywaniu osób niewinnych.
A zdarzają również się sytuacje, gdy informacje powinny być skutecznie chronione również przed funkcjonariuszami państwa (np. tajemnica dziennikarska, tajemnica adwokacka). Dokonując wyboru sposobu zabezpieczenia naszych prywatnych
danych powinniśmy zatem mieć świadomość, w jakim zakresie gwarancje procesowe chronią naszą prywatność oraz gdzie przebiega granica, za którą na taką ochronę nie możemy liczyć.
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KOLOROWE IPHONE’Y.

DLACZEGO TAK PÓŹNO?
ŁUKASZ MIROCHA

Różowe, czerwone, zielone iPhone’y nie powinny nas dziwić. Kilkukrotnie w swojej
historii Apple wprowadzało urządzenia, których design daleko odbiegał od bieli,
czerni i szarości.

A

Apple opiera swoją filozofię produkcji elektroniki konsumenckiej na dwóch pozornie wykluczających się założeniach. Pierwsze z nich zakłada, że urządzenie (komputer, smartfon, tablet) ma być medium transparentnym. Chodzi o to, aby interakcja z treścią, której
jest ono transmiterem, była w jak najmniejszym stopniu zapośredniczona – użytkownikowi pozostaje skoncentrowanie się na intuicyjnej i przyjemnej obsłudze. Z drugiej stro-

ny powinno ono jednocześnie sprostać wysokim wymaganiom estetycznym na poziomie sprzętowym (design obudowy, komponenty) oraz oprogramowania (fonty, design
interfejsu użytkownika). Już od czasów pierwszego Macintosha, urządzenie nie miało stanowić jedynie narzędzia – odtąd stawało się ono partnerem towarzyszącym nam w codziennej aktywności, partnerem, z którym łączyła użytkownika unikalna więź.
Design każdej linii produktów Apple świetnie ilustruje to, jak blisko w czterdziestoletniej historii firmy można wyróżnić okresy, w których dominuje trend transparentnego designu oraz takie, gdzie samo urządzenie jest artefaktem estetycznym. Ostatnie edycje
Macbooków, dotychczasowe linie iPhone’ów czy iPadów należą do pierwszej grupy. Aluminiowe obudowy z elementami czarnymi lub białymi, zaokrąglenia, brak diod i zbędnych wodotrysków, wszystko to tworzy wrażenie absolutnego minimalizmu i transparentności urządzenia.
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Z kolei wiele edycji iPodów, a zwłaszcza pierwsze serie iMaków, choć zachowywały minimalizm, charakterystyczny dla każdego produktu Apple, oferowały użytkownikowi unikalne wrażenia wizualne – począwszy od wielu kolorów obudowy, po jej niekonwencjonalne kształty (iMac „lampka” czy zaokrąglony iMac z monitorem CRT).
W ostatnich latach wszystkie urządzenia Apple (poza niektórymi iPodami) były przykładem absolutnego minimalizmu. Wydaje się więc, że musiał wreszcie nadejść czas, w którym Apple zerwie z czernią, bielą oraz aluminium i powróci do kolorów. W jednym z wpisów na iMagazine.pl Dominik Łada pisze, że kolorowe iPhone’y wprowadzą więcej ciepła
i radości do czarno-białego świata iUrządzeń. Nie zapominajmy też o nowych grupach
docelowych, które cenią sobie bardziej szalone wzornictwo. Wielobarwne iPhone’y to
przykład realizacji strategii, która jest głęboko zakorzeniona w filozofii projektowania
i marketingu Apple.

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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TIM COOK MNIE
ZAWIÓDŁ
PAWEŁ LUTY

P

Nie lubię bezproduktywnego narzekania na Apple. Nie
lubię też, jak na firmę z Cupertino narzekają osoby, które nie
korzystają z jej urządzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że po
ostatniej konferencji sam mam ochotę ponarzekać.

Pewnie część Czytelników już po przeczytaniu tytułu daruje sobie lekturę całego tekstu. Rozumiem tę reakcję. „Pewnie znowu jakiś koleś narzeka na Apple. Chryste, jakie to nudne. Powinien jeszcze dopisać, że Apple się kończy” – mógł pomyśleć jakiś Czytelnik. Mój felieton
będzie jednak nieco inny. Nie stwierdzę w nim, że „Apple się skończyło” albo że „Steve Jobs
by na to nie pozwolił”. Nie podniosę też rabanu o to, że „Apple nie jest już innowacyjną firmą”, bo mam głębokie przekonanie, że jeszcze nieraz zostaniemy przez nich zaskoczeni. Bardzo chciałbym, żeby tak było. Nie stwierdzę też, że Tim Cook jest beznadziejnym CEO. Na
pewno nie jest Steve’em Jobsem. I to jest jego przekleństwo. Trudno jest zastąpić człowieka,
którego masy uważają za niezastąpionego. Poza tym sam chyba nie prowadziłbym Apple lepiej niż Cook. Wyrażę jednak dość dotkliwy żal do Tima o to, że prawie niczym mnie nie zaskoczył, prezentując dwa nowe iPhone’y.
Na tygodnie przed konferencją dokładnie wiedzieliśmy, ile smartfonów zobaczymy, jak
będą one wyglądać i łatwo mogliśmy przewidzieć, jakie będą miały specyfikacje. Wiedzieliśmy sporo o czytniku linii papilarnych. Nie zaskoczyły nas nawet nazwy nowych iPhone’ów. Jasne, można w tym miejscu kontrargumentować, że jednak było kilka niespodzia-
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nek, jak darmowy iWork dla nowych urządzeń z iOS 7 czy 64-bitowy
procesor A7 w iPhonie 5S. Można również racjonalizować te kontrolowane, na pewno kontrolowane, wycieki chęcią przygotowania inwestorów giełdowych, którzy nie są fanami niespodzianek. Ale
przecież nawet oni, tak jak ja, poczuli się zawiedzeni tym, że tak naprawdę żadnego zaskoczenia nie było.
Apple Tima Cooka potwierdziło swoją reputację jako firmy do bólu
przewidywalnej. A przecież nie taka jest obietnica tej marki. Przecież zostaliśmy przyzwyczajeni do nieprzewidywalności. Do balan-

Nie stwierdzę też,
że Tim Cook jest
beznadziejnym CEO.
Na pewno nie jest
Steve’em Jobsem. I to
jest jego przekleństwo.

sowania na granicy niepohamowanego wizjonerstwa i genialnego
prowadzenia biznesu.
Do ostatnich minut przed rozpoczęciem prezentacji nowych iPhone’ów starałem się sobie wmówić, że niekoniecznie muszę zobaczyć tego

Apple Tima Cooka
potwierdziło
swoją reputację
jako firmy do bólu
przewidywalnej.

dnia iPhone’a 5C. A aż do występu Elvisa Costello miałem chłopięcą nadzieję na to, że Tim wyciągnie z kieszeni niewielki przedmiot i powie:
„A, byłbym zapomniał. Mamy dla Was jeszcze jeden nowy produkt. Oto
iWatch”.
Tak się jednak nie stało. Tim Cook zszedł ze sceny, zostawiając mnie
sam na sam z plastikowym iPhone’em 5C i złotym iPhone’em 5S, które
już przecież tak dobrze znałem. I strasznie mnie tym zawiódł.
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THINK DIFFERENT BEZ
STEVE’A JOBSA
PAWEŁ HAĆ

Dwa lata. Dokładnie tyle czasu minęło od śmierci Steve’a. Geniusza,
wizjonera, ale i bezwzględnego biznesmena, dzięki któremu Apple
kojarzone jest do dziś z doskonałymi produktami. Wyjątkowymi, bo wciąż
powstającymi zgodnie z hasłem „Think different”.

A

Apple upada. Powiększyło ekran w iPhonie, a ostatnio zrobiło jego tandetną, plastiko-

wą wersję, z pokrowcami inspirowanymi gumowymi kapciami. Pomniejszyło iPada i dorzuciło do niego kiepski ekran i stary procesor. Nowy iOS prezentuje się jak praca na zaliczenie
zajęć z informatyki w podstawówce. Od lat robi takie same komputery, zmieniając tylko
podzespoły, które i tak nie są wydajniejsze niż w mocnym PC. Mac Pro wygląda jak kosz na

śmieci. OS X z kolei nie zmienia się mocno, ale i tak co roku wychodzi płatna aktualizacja.
Do tego wszystko jest zwyczajnie za drogie, szczególnie jeśli spojrzymy na ceny konkuren-

tów. Nie ma większych ekranów w telefonach, nie ma kart pamięci i otwartego systemu.
Nie ma innowacji, można krzyknąć, że Apple się kończy, bo Steve odszedł. I faktycznie, odszedł. Ale wizja, według której rozwijała się firma, cały czas jest realizowana.
Apple pod kierownictwem Jobsa szło często na przekór technologicznemu światu. Nie
dawało klientom szybszego konia, pokazywało, że wszelkiego rodzaju elektronika może
być… fajna. Ot tak, po prostu. I wcale nie trzeba dziesiątek modeli urządzeń, by użytkow-
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nik znalazł coś dla siebie. To, co wyróżnia do dziś sprzęt Apple, to prostota i funkcjonalność.
Steve potrafił pokazać ją bez technologicznego bełkotu, bez zagłębiania się w nikomu
niepotrzebne tabelki z parametrami. „Hej, słuchajcie, to jest iPod. Zmieści 1000 piosenek,
a tym kółkiem będziecie go obsługiwać”. Prosty przekaz – to właśnie jemu Apple zawdzięcza swój sukces. W czasie, gdy z niechęcią myślało się o dotykowych ekranach w telefonach, pojawił się iPhone i przekonał wszystkich, że taki wyświetlacz może być super. iPad
tchnął drugie życie w skostniały rynek tabletów. Ekrany Retina spowodowały z kolei, że
obecnie trudno znaleźć topowego smartfona z ekranem poniżej 300 ppi. W ostatnim iPhonie zastosowano czytnik linii papilarnych i odrębny układ obliczeniowy, służący do pomiarów ruchu. To nowości, które mają ogromny potencjał i prawdopodobnie za kilka lat będą
stanowiły coś oczywistego. I tak, inni producenci również będą mogli się nimi pochwalić,
możliwe też, że rozwiną te pomysły jeszcze lepiej niż Apple. I będzie to całkiem naturalne,
jedna firma nie może przecież przodować w absolutnie wszystkim.
Pod kierownictwem Tima Cooka Apple działa bardzo podobnie. Świadczy o tym choćby
iPad mini czy iPhone 5C. Oba te produkty zostały stworzone na podobnej zasadzie: stare
podzespoły, nowa obudowa, inna grupa docelowa. W ten sposób Apple rozszerza zakres
potencjalnych klientów, a jednocześnie bada rynek. Czyli coś, do czego Jobs nigdy się nie
przyznawał. Nie oznacza to jednak, że nie przykładał wagi do opinii recenzentów. Wręcz
przeciwnie, rozwój istniejących produktów jest doskonale widoczny w każdym komputerze i sprzęcie mobilnym. W MacBookach Air postawiono na mobilność, więc ta z roku na
rok sukcesywnie wzrasta, w linii Pro natomiast pojawiają się coraz wydajniejsze urządzenia.
iPhone i iPad stają się lżejsze i szybsze, a dzięki rozwijaniu iOS w coraz wyższym stopniu
mogą zastąpić pełnowymiarowe komputery. Tu nie chodzi o megapiksele, gigaherce i gigabajty, papierowe specyfikacje nigdy nie odgrywały najważniejszej roli. Chodzi bowiem
o to, by stworzyć sprzęt, który ma wywiązywać się doskonale z określonych zadań, a wraz
z kolejnymi odsłonami, dawać sobie z nimi radę jeszcze lepiej.
Nie możemy przewidzieć tego, jak wyglądałoby dziś Ap-

Pod kierownictwem
Tima Cooka Apple działa
bardzo podobnie.

ple, gdyby Jobs wciąż nim kierował. Możliwe, że nie dopuściłby do wielu rzeczy, choć równie prawdopodobne
jest to, że poparłby je i z nieukrywaną dumą przedstawiał wszystkim ze sceny Moscone Center. Niestety, nigdy
się tego nie dowiemy. Steve umarł, ale wymyślone przez
niego hasło „Think different” jest nadal aktualne, a Apple
mocno się go trzyma.
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MORE PHONE. LESS CASE.
SAME FOUR-PROOF PROTECTION
WATER PROOf

DIRT PROOf

SNOW PROOf

ShOCk PROOf

FOR iPhONE 5
AlSO AvAIlAblE FOR iPAD2, iPAD3, iPAD4 & iPAD MINI

kUP TERAZ

Zapraszamy do sklepu Sport Guru oraz do sklepu internetowego www.376west.com
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PO PREMIERZE
NOWYCH IPHONE’ÓW.
PSY SZCZEKAJĄ,
KARAWANA JEDZIE DALEJ
RAFAŁ GDAK

Jak co roku po konferencji Apple, podczas której zaprezentowano nowe
produkty, internet zalała fala malkontenctwa i szyderstwa. Dworują fani
Androida, producenci, blogerzy technologiczni, ultrakonserwatywni fanboje
Apple i komentatorzy z bożej łaski. Można odnieść wrażenie, że niektóre
teksty na temat iPhone’ów powstały zanim rozpoczęła się konferencja, bo
czyta się je w poczuciu oderwania od rzeczywistości.

A

Apple zaprezentował tylko dwa produkty, ale uwaga internetu praktycznie skupiła się
na iPhonie 5C. Nie podoba się prawie wszystko: kolory („ach ten róż!”), budowa („Plastikowy iPhone? Steve przewraca się w grobie”), nazwa („C jak Cepelia”, „C jak cheap”),
cena („Za drogo!”). Paradoksalnie większość tych argumentów to mity lub zwykłe złośliwości, które powstały na podstawie przecieków. Oprócz różu iPhone 5C będzie dostępny w czterech innych kolorach. Plastik to poliwęglan bliższy temu, co prezentuje Nokia
w droższych Lumiach niż produktom Samsunga. Nazwa nawiązuje do podstawowej cechy nowego iPhone’a – jego kolorystyki. Cena? „Wall Street Journal” przed premierą użył
określenia „less expensive” i zestawiając model 5C z 5S, ma to rację bytu.
iPhone 5S traktowany jest po macoszemu. Tymczasem to on jest gwiazdą prezentacji,
która miała miejsce 10 września. Wprowadzono naprawdę wiele zmian. Gdyby zestawiać
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różnice między kolejnymi iPhone’ami 4S – 5 i 5S, to między 5 i 5S dokonano dłuższego
skoku niż między 4S i 5. Nie chodzi tylko o czytnik linii papilarnych, ale znaczną poprawę wydajności i ulepszenia w aparacie fotograficznym. Na sam skaner patrzę ze sporą rezerwą, mając punkt odniesienia w postaci rozwiązań obecnych w notebookach. Jeżeli okaże się on taki jak na prezentacji, można będzie mówić o prawdziwej innowacji
zarówno w kwestii zabezpieczeń, jak i wygody korzystania z nich. Póki nie da się tego
zweryfikować organoleptycznie, pozwalam sobie na umiarkowany sceptycyzm.
W iPhonie 5S doskonale rysuje się harmonia między oprogramowaniem i hardware’em.
Tego brakuje choćby Samsungowi Galaxy S4, którego nafaszerowano milionem funkcji,
wymyślonych nie po to, by ułatwić życie użytkownikowi, ale by producent mógł z nich
uczynić narzędzie marketingu. Właśnie dlatego są niedopracowane, mało użyteczne
i przede wszystkim wpływają negatywnie na responsywność systemu. Mówię to po kilku tygodniach testów flagowca Samsunga. Apple nie idzie tą drogą i zarówno iPhone
5S, jak i 5C są tego doskonałym przykładem.
Gdy w 1998 r. Steve Jobs zaprezentował półprzezroczystego i kolorowego iMaka, przełamywał on schemat komputera jako urządzenia o przewidywalnym wzornictwie. Nowoczesny i niesztampowy wygląd miał wpłynąć na popularność wśród młodszych użytkowników. Podobnie jest z iPhone’em 5C. Oczywiście w tym przypadku Apple nie jest
pionierem. Doskonale rozumie to Nokia, która zatriumfowała hasłem „imitacja jest najwyższą formą pochlebstwa”. Brzmi to co prawda śmiesznie w ustach koncernu, który nie
poradził sobie z rewolucją mobilną i ostatecznie oddał się w objęcia Microsoftu, który tę
rewolucję rozumie w jeszcze mniejszym stopniu. Nie zmienia to faktu, że Apple rzeczywiście wybrało w swoim wzornictwie nową drogę, zapoczątkowaną wraz z iOS 7. Rzucająca się w oczy kolorystyka, która pozwoli dotrzeć do młodszych odbiorców, ekspansja
na rynek chiński – to tylko niektóre dowody na to, że Apple nie da się zmarginalizować
przez Androida.
Steve Jobs nie przewraca się w grobie. Jestem przekonany, że zachwyciłby się iPhone’em 5S i rozumiał, że model 5C to znak czasów. Apple nie poszło na kompromisy, ale
otworzyło się na świat. Już dziś mogę się założyć, że w Samsungu Galaxy S5 zobaczymy
czytnik linii papilarnych, co będzie ostatecznym dowodem na to, że Apple nadal wyznacza trendy. Tymczasem psy szczekają, a karawana jedzie dalej.
Rafał Gdak – autor bloga technologiczny.com
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PRODUKTYWNOŚĆ – DLATEGO
WŁAŚNIE WYMIENIAM IPHONE’A
CO ROKU
iPhone to moje narzędzie pracy
OK, jak dobrze wiecie, jestem #iPadOnly – czyli moim głównym narzędziem pracy jest iPad. Jednak iPhone jest moim narzędziem
komplementarnym, którego używam bardzo często i mam go zawsze przy sobie. Zawsze. Oprócz
tego wydajemy aplikacje na iPhone’a – Nozbe oraz (wkrótce) Productive! Magazine. W odróżnieniu od
fajnej pary butów lub ciucha, iPhone pracuje dla mnie i zarabia na
siebie. Jest moim narzędziem biznesowym, więc mogę śmiało powiedzieć, że w ciągu roku używania
zwrócił się mi z nawiązką. A skoro
co roku wychodzi nowy, a stary się
zwrócił, to mogę śmiało pokusić się
o zmianę. Ale jest ku temu jeszcze
kilka innych powodów:

S jak Speed – czyli Szybkość,
szybkość, szybkość…
Pomówmy o produktywności. Co
roku iPhone jest szybszy i w tym
roku jest dokładnie tak samo.
W tym roku jest ponoć dwa razy

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

No i zaczęło się. Dominik i banda byli w iDresden i już
mają swoje iPhone’y 5s. Ja mojego jeszcze nie, ale mam
nadzieję, że już niedługo go dostanę. Nie mogę się
doczekać. Co roku wymieniam iPhone’a na nowego. Co
roku ten sam dylemat, czy warto… i co roku przekonuję
się, że tak. W tym roku jest podobnie, ale już wreszcie
nie muszę się przekonywać. Dojrzałem. Wiem, że warto.
Oto dlaczego.
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szybszy od poprzednika. Biorąc pod uwagę, że iPhone jest moim narzędziem pracy i często
z niego korzystam, szybkość działania wpływa bardzo pozytywnie na moją produktywność.
Rachunek jest prosty – im szybszy telefon, tym szybciej i efektywniej coś na nim zrobię, czyli
jestem bardziej produktywny. Proste, prawda?
Z tego, co czytałem już w internecie, iPhone 5s jest szybszy praktycznie wszędzie, w renderowaniu stron www, ładowaniu wiadomości poczty itd. Jednak moim benchmarkiem jest
iMovie – moje studio do edycji filmów – jak wiecie z jednego z poprzednich felietonów, korzystam wyłącznie z iMovie na iPhonie i tutaj różnica w działaniu między iPhone’em 4 a 4s
była znaczna, a 4s i 5 jeszcze większa, więc na pewno na 5s będzie się składało filmy jeszcze
szybciej i sprawniej. A filmów składam sporo, do mojego podcastu „Productive! Show” oraz
prywatne filmy mojej rodzinki.
Nowe funkcje – w tym roku Touch ID
Tak jak mój argument o szybkości jest całkiem OK, tak Touch ID jest dla mnie tym, co przechyla szalę na korzyść nowego modelu. Każdy nowy model iPhone’a coś wprowadzał, ale
Touch ID rozwiązuje problem, którego regularny użytkownik iPhone’a nie chce więcej mieć
– wpisywanie kodu bezpieczeństwa. I nazwaniem 4-cyfrowego PIN-u kodem bezpieczeństwa, który to często wpisywałem w obecności innych ludzi, jest przesadą. Nie dość, że to
mało bezpieczne, to do tego frustrujące. Po prostu ile można? Nie liczyłem nigdy, ale kilkadziesiąt razy dziennie go wklepuję i po prostu mam tego serdecznie dość.
Touch ID to remedium na mój problem. Nigdy więcej kodu. Po prostu dotykam, telefon mnie
rozpoznaje i mogę go używać.
Znowu wracamy do produktywności. Chcę coś zrobić na telefonie, ale mam „barierę wejścia”
– muszę go wybudzić, wpisać kod. To trwa. Dzięki Touch ID szybko i sprawnie dotykam przycisku „Home”, przytrzymuję palec i działam. Super.

Znajomy interfejs iOS, nawet przy siódemce
Wprawdzie w tym roku mamy jeszcze rewolucję związaną z iOS7, ale mimo wielu nowości
jest to ciągle znajome środowisko pracy. Co więcej, przesiadka ze starego iPhone’a na nowego zajmuje chwilkę. Zrobić ostatnią kopię zapasową do iCloud, wyłączyć telefon, włączyć
nowy, zalogować się do iCloud, telefon ściągnie dane i mamy to samo. Nie trzeba nic instalować, spędzać tygodnia poznając nowy telefon, czytać instrukcji obsługi. Wszystko jest znajo-
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me i działa tak samo, tylko trochę szybciej i wydajniej. I powoduje, że jestem bardziej produktywny.

Lepsze narzędzie = lepsza produktywność
Oczywiście można pracować efektywnie, używając starszego telefonu, komputera itd. Są ludzie, którzy dają radę, używając starych laptopów i są zadowoleni, bo
to znają i to po prostu im działa.
Jednak ja uważam, że jeśli dane narzędzie zwiększa Ci produktywność przez
przyspieszenie pracy, to warto się przesiąść. Co więcej, jeśli dodaje funkcję, która
faktycznie rozwiązuje Ci problem (Touch ID), tym bardziej warto.
Do tego nie przesiadamy się właściwie na coś nowego, ale na lepsze i szybsze, ale
znajome środowisko. I do tego Apple dzięki iCloud powoduje, że trwa to tylko
chwilkę i jest zupełnie bezbolesne.
Dlatego w tym roku kupuję iPhone’a 5s i za rok iPhone’a 6. I tak co roku. Jak dla
mnie warto. Nie mogę się doczekać.

68

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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BANG & OLUFSEN H6
NORBERT CAŁA

Tu wszystko gra tak, jak nagrał to muzyk

Jest bardzo mało firm audio, które sobie cenię. Znaczy mało jest tych, które szanuję i które produkują
świetny sprzęt w cenie, którą potrafię sobie wyobrazić. Z pewnością należy do nich Bang & Olufsen.
Otwierając pudełko, które zawierało sprzęt do testów, naprawdę się zdziwiłem. W środku były duże,
nauszne słuchawki. B&O i słuchawki? To naprawdę coś wyjątkowego. Ostatni model słuchawek
B&O wprowadził do sprzedaży w 2000 roku, tyle że
były to słuchawki douszne. Ostatni model nausznych
pojawił się w sprzedaży w roku 1985 i wiem, że w to
nie uwierzycie, nadal jest w sprzedaży! To model
FORM 2, jeśli byłby ktoś zainteresowany.

70

/ 2013 NR 10 / SPRZĘT / Bang & Olufsen H6

Już chyba wiecie, dlaczego naprawdę się zdziwiłem, widząc w środku nowe słuchawki nazwane BeoPlay H6.
H6 to duże i trochę klasyczne, nauszne słuchawki wyglądające jednocześnie bardzo
nowocześnie.

Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne, czarno-grafitową i brązowo-srebrną. Każda z nich może się podobać na swój sposób, ja jednak osobiście wybieram wersję czarno-grafitową. Nauszniki pokryte są syntetycznym materiałem, a ich
konstrukcja wykonana jest z aluminium, które w wersji czarnej jest anodyzowane, a w brązowej ma naturalny, srebrny kolor. Aluminium pokrywające zewnętrzną
część nauszników jest prążkowane, tworząc bardzo ciekawy efekt. Pałąk słuchawek
od wewnątrz wyściełają poduszki pokryte oddychającym materiałem. Po zewnętrznej stronie mamy skórę z przeszyciami w kolorze odpowiednio: czarnym lub brązowym. Prawdziwą skórę i prawdziwe przeszycia.
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Wspomniałem, że słuchawki są duże, czyli nauszniki całkowicie zakrywają ucho. Konstrukcja
nauszników w takim typie słuchawek ma ogromy wpływ na komfort użytkowania. Możemy
znaleźć świetnie grający model, ale źle leżący na uchu i żadnej przyjemności ze słuchania mieć
nie będziemy. Myślę, że moje ucho nie jest ani zbyt duże, ani zbyt małe i pewnie mieści się
w europejskiej średniej. Słuchawki H6 dokładnie i delikatnie je otulały nausznikami wykonanymi z miękkiej gąbki pokrytej syntetycznym materiałem zapobiegającym poceniu. Nawet przez
dłuższy czas mając je na uszach, nie czułem żadnego dyskomfortu.
Przyzwyczajeni do nowoczesnych konstrukcji słuchawek możemy zacząć szukać złącza USB
czy też miejsca na baterię do redukcji szumów. W H6 nic takiego nie znajdziemy. Bang & Olufsen jest wierny zasadzie, że takie systemy mogą tylko psuć dźwięk. H6 nie ma żadnych aktywnych systemów poprawiania dźwięku ani redukowania szumów otoczenia. Wszystko co usłyszymy jest naturalnie produkowane przez 40-milimetrowe neodymowe głośniki. Szczytem
ekstrawagancji jest możliwość podłączenia kabla sygnałowego do prawej lub lewej słuchawki. Przy czym drugie, niewykorzystane złącze staje się wyjściem dźwięku, do którego możemy
podpiąć kolejne słuchawki, a potem kolejne i kolejne. Rozwiązanie idealne dla domowych silent disco!
Na kablu znajdziemy pilota do sterowania odtwarzaniem muzyki z iPhone’a lub MacBooka i to
tyle, jeśli chodzi o ekstrawagancję.
Czas założyć słuchawki na uszy i ich posłuchać. Jak wspomniałem, leżą na głowie bardzo delikatnie i nie ma problemu, aby skoncentrować się na pły-

Jest bardzo mało firm audio,
które sobie cenię. Znaczy
mało jest tych, które szanuję
i które produkują świetny
sprzęt w cenie, którą potrafię
sobie wyobrazić.

nącej z nich muzyce. Ta zaś jest równie delikatna. H6 są
najbardziej neutralnie grającymi słuchawkami, jakich miałem okazję słuchać. Nie ma co rozmawiać o lepiej grających tonach wysokich czy niskich, tu wszystko gra tak, jak
nagrał to muzyk. Oczywiście warunkiem jest słuchanie
muzyki z płyt CD lub bezstratnych plików dźwiękowych.
W H6 szybko wychwycicie problemy z kompresją do MP3.
Jeśli utwór, którego słuchacie, będzie dobrej jakości, przekonacie się o prawdziwej sile słuchawek. Tony wysokie
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będą idealne, wokal w średnich tonach czytelny, bas zaś będzie się pojawiał dokładnie tam, gdzie powinien być. Wszystko to przy niesamowitej dynamice i precyzji odtwarzania dźwięków. Nie przydarzyło mi się, aby słuchawki dostały zadyszki
nawet przy bardzo szybkich partiach basowych w hip-hopie. Przy czym trzeba zaznaczyć, że są to bardzo uniwersalne słuchawki i można w nich słuchać i hip-hopu,
i muzyki poważnej.
BeoPlay H6 świetnie leżą na głowie, rewelacyjnie wyglądają i genialnie grają i są
przy tym niesamowicie uniwersalnymi słuchawkami. Mogę je polecić każdemu,
kto oczywiście ma wystarczającą ilość gotówki (około 1700 zł) i nie lata samolotami.
Brak systemu wyciszania szumów może być w samolocie dużą wadą.
Słuchawki trafiły do nas dzięki uprzejmości Bang & Olufsen Sadyba.
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MUSIC FIDELITY EB-50,
LOGIC3 S-100,
YAMAHA EPH-100
JAROSŁAW CAŁA

„Jakie polecasz słuchawki dokanałowe?” Od momentu, kiedy zacząłem
opisywać sprzęt Hi-Fi, to pytanie słyszę najczęściej.
Z jednej strony jest trudne, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę producentów oraz modeli, które dostępne są na rynku. Z drugiej strony zastanówmy się, czy wszystkie istniejące modele przypasowałyby każdemu? Nie sądzę. Każdy człowiek jest inny. Dotyczy to mody, rodzaju muzyki, jakiej słuchamy czy najzwyczajniej w świecie – gustu. Dlatego jeśli zrobimy sobie
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mocną selekcję dotyczącą wszystkich cech słuchawek, nagle
okaże się, że wcale nie mamy tak wiele do wyboru. W naszym
przedziale cenowym, tych, które nam się podobają i sprawdzają się w gatunku muzycznym, jaki preferujemy, może znaleźć się małe grono produktów idealnych. Dla mnie słuchawki
dokanałowe są tak osobiste i tak ważne, że bez zastanowienia stawiam je na samej górze podium urządzeń, które zawsze mam przy sobie. Postanowiłem zatem wybrać trzy modele słuchawek, które są w podobnej cenie, ale różnią się od
siebie dość znacznie. Wybór padł na Music Fidelity EB-50, Logic3 S-100 oraz Yamaha EPH-100. Nie będę starał się ich klasyfi-
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Aluminium stosowane
w technice militarnej nadaje
im industrialny wygląd,
ale również ma swoje
zastosowanie w praktyce,
zapewniając odpowiednią
sztywność i rezonans.

kować odpowiednio na pierwszym, drugim czy trzecim miejscu, a raczej postaram się przedstawić je w taki sposób, żeby
każdy z Was wybrał swój prywatny numer jeden.

Music Fidelity EB-50 – 599 zł
Pierwsze słuchawki w historii brytyjskiej firmy, ale nie ma się czego bać. Wiedza o wysokiej półce audio tego producenta jest tak obszerna, że w oparciu
o swoje doświadczenia mogą spokojnie pisać grube książki.
Sam sposób podania produktu klientowi od razu budzi zaufanie i świadomość, że mamy do czynienia z czymś szczególnym. Solidnie wykonane opa-
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kowanie kryje w sobie skórzany pokrowiec, pudeMusic Fidelity EB

łeczko z dużym wyborem wymiennych wkładek

Dane techniczne:

dousznych oraz ściereczkę z mikrofibry, zdobioną

Przetwornik: 6 mm dynamiczny „balanced
amature”

logiem firmy. Same słuchawki nie rzucają się moc-

Impedancja: 26 Ohm ± 15%
Czułość: 100 dB

no w oczy, ale ich wykonanie jest bardzo solidne.
Aluminium stosowane w technice militarnej nada-

Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 20 kHz

je im industrialny wygląd, ale również ma swoje za-

Moc maksymalna: 11 mW

stosowanie w praktyce, zapewniając odpowied-

Długość kabla: 1,2 m

nią sztywność i rezonans. Sam dźwięk jest bardzo

Waga: 28 g

ciepły, z dużym podkreśleniem środka, cudownie
słucha się w nich wokalnych popisów. Dobrze spisują się przy stosunkowo niskim poziomie głośności, są bardzo akustyczne, a to wszystko przez niski
poziom zniekształceń i wysoką czułość. Najlepiej
określić EB-50 jako monitory studyjne na uszach.
Brakuje trochę dynamiki i jeśli ktoś lubi głośno słuchać szybkiej muzyki, to może czuć się delikatnie
zawiedziony. Jednym słowem: ciepłe.
Yamaha EPH-100 – 499 zł
W tym przypadku chyba firmy nie trzeba przedstawiać? Tym bardziej, że ten model gra wyjątkowo typowo. Yamaha trochę nie do końca popisała się,
jeśli chodzi o opakowanie swojego produktu. Zwykłe, plastikowe, zgrzane opakowanie nie kryje w sobie dużo gadżetów i na tle konkurencji wypada słabo. Na plus zasługuje przedłużacz kabla, którego
żaden z pozostałych producentów nie ma w swoim zestawie. Jeśli jednak chodzi o same słuchawki, to trzeba im przyznać, że wyglądają niezwykle
zgrabnie, a ich niewielka konstrukcja zadziwia. Minimalistyczne na tyle, że ledwo można zauważyć,
że w ogóle ma się coś w uchu. Wizualnie są wykonane w taki sposób, że mogą spodobać się bardzo
dużej grupie odbiorców, zupełnie nic w nich nie
przeszkadza. Dźwięk, tak jak pisałem na wstępie,
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typowy dla sprzętów Yamaha, jest metaliczny. Duża
dynamika świetnie sprawdza się, jak chcemy poszaleć na odkręconym potencjometrze. Dużo deta-

Yamaha EPH-100
Dane techniczne:

li w górnych partiach dźwięku, tam właśnie EPH-100

Przetwornik: 6 mm dynamiczny

są bardzo szczegółowe. Średnie tony są popraw-

Impedancja: 16 Ohm ± 30%

ne i czyste, ale za to wycofane, oddają pole do po-

Czułość: 104 dB

pisu swoim sąsiadom z góry i dołu. Ogólnie taki

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

rodzaj przekazywania dźwięku ma dużo zwolenni-

Długość kabla: 1,2 m + 2 m
przedłużacz

ków i przeciwników, to ten typ, który albo się ko-

Waga: 13,5 g

cha, albo nienawidzi.
Jednym słowem: ciemne.
Logic3 S-100 – 449 zł
Firma Logic3 zrobiła bardzo dobry krok, łącząc swoje siły z tak charakterystyczną
i rozpoznawalną marką, jaką jest Ferrari. Skorzystali też na tym fani koncernu Ferrari, którzy dzięki Logic3 mogą cieszyć się nie tylko swoim ulubionym logiem galopującego konia, ale też doskonałym dźwiękiem. Często produkty markowane
takimi koncernami oprócz wyglądu i wysokiej ceny nie reprezentowały sobą nic
poza tym.
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Wygląd jest kontrowersyjny i – umówmy się
– przeznaczony dla wyjątkowej grupy odbiorców. Dla nich będzie to szczyt piękna, dla innych
obciach. Granica jest cienka. Logic3 i Ferrari zadbali o zapakowanie słuchawek i o otoczkę, która towarzyszy im w pudełku. Pokrowiec z włókna węglowego z logiem Scuderia Ferrari jest tak
piękny, że każdy fan motoryzacji chciałby go po-

Słuchawki wyglądają jak
każdy model Ferrari, święcą
się czerwienią, mają wloty
powietrza i nie można obok
nich przejść obojętnie.

większyć i nosić w nim kanapki do pracy. Słuchawki wyglądają jak każdy model Ferrari, święcą
się czerwienią, mają wloty powietrza i nie można
obok nich przejść obojętnie. Całkiem dobrze też
odzwierciedlają pomruki wydechów, dźwięk jest

Logic3 S-100
Dane techniczne:
Przetwornik: 10 mm dynamiczny
Impedancja: 16 Ohm

podkręcony na dole i górze. To niskie dźwięki naj-

Czułość: 97 dB

bardziej cechują model S-100, w tej częstotliwo-

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

ści sprawdzają się najlepiej. Godnie reprezentują

Długość kabla: 1,2 m

logo i są niezwykle mocne, co może potwierdzić
największy, 10-milimetrowy przetwornik. Brakuje czystości i szczegółowości, ale w tym projekcie chodziło właśnie o moc, dlatego bas i góra jest trochę przesterowana.
Jednym słowem: moc
Nie chciałem rozpisywać się o cechach, które w takim przedziale cenowym są oczywiste.
Każde z wyżej wymienionych słuchawek równie dobrze izolują dźwięki z zewnątrz, jak i na
podobnym poziomie trzymają się w uchu. Wszystkie posiadały kabel z mikrofonem do obsługi telefonu oraz zestaw wymiennych wkładek dousznych. Głównie chciałem pokazać, że
za praktycznie taką samą cenę produkty mogą się od siebie bardzo różnić i mogą być przeznaczone dla całkowicie odmiennej grupy użytkowników. Na koniec mogę zdradzić, że mi
najbardziej do gusty przypadły słuchawki Music Fidelity, głównie ze względu na ich naturalne odzwierciedlenie środkowych częstotliwości. Mam nadzieję, że każdy, kto dobrnął do
końca tekstu, też znalazł swój typ.
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PHILIPS INRANGE

NORBERT CAŁA

Przezorny zawsze ubezpieczony
Gdy byłem gówniarzem w podstawówce, bardzo modne były breloczki do kluczy, które odpowiadały pikaniem, gdy w określony sposób zagwizdaliśmy. Dzięki temu mieliśmy odnaleźć zagubione klucze. Oczywiście działały tylko wtedy, gdy kluczyki z owym breloczkiem
mieliśmy na widoku, ale robiło to wrażenie.
Philips InRange to współczesny odpowiednik takiego breloka. Oczywiście to spore uogólnienie, ale coś w tym jest. Dzięki InRange mamy szansę dość szybko odnaleźć swoje zagubione kluczyki lub portfel, a nawet więcej, zabezpieczamy się przed ich zgubieniem. Urządzenie bowiem poinformuje nas o tym, że przedmiot, który chcemy chronić, za bardzo
oddalił się od nas… znaczy od naszego iPhone’a.
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Samo urządzenie to plastikowa płytka o wielkości karty pamięci CF. Jest dość mała
i bez problemu powinna zmieścić się w męskim portfelu, nie mówiąc już o damskiej torebce. Może też, dzięki dostarczanej gumowej pochwie, służyć jako brelok do kluczy.
W środku mamy układ elektroniczny zasilany baterią CR2016, która powinna starczyć na
minimum trzy miesiące.
Wkładamy więc naszego InRange’a do portfela, wcześniej łącząc go z naszym iPhone’em z zainstalowa-

Urządzenie poinformuje nas
o tym, że przedmiot, który
chcemy chronić, za bardzo
oddalił się od nas… znaczy
od naszego iPhone’a.

ną bezpłatną aplikacją InRange. W tym miejscu uwaga:
urządzenie korzysta z komunikacji Bluetooth 4.0, wymaga więc przynajmniej iPhone 4s, ale w małym stopniu
wpływa na zużycie energii w telefonie. W czasie łączenia
możemy zdefiniować nazwę naszego breloka (do jednego telefonu możemy podłączyć trzy) oraz, co zdecydowanie ważniejsze, wybrać jak szybko alarm zasygnalizuje oddalenie się naszego InRange od telefonu. Mamy
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dwa zakresy do wyboru: „Close” to 1-10 metrów zaś „Far” – 10-20 metrów. Jak dla mnie, na
co dzień bezpieczniejsza jest druga wartość, bo pierwsza nie pozwoli nam nawet na swobodne poruszanie się z telefonem po mieszkaniu, podczas gdy portfel leży w przedpokoju. Wartość tę możemy potem w łatwy sposób przestawić wychodząc w miasto i zmienić
zakres na „Close”. Możemy też inaczej podejść do tematu i zdefiniować strefę wolną, czyli miejsce, w którym alarm nie będzie wzbudzany. Może być to np. nasze mieszkanie, wtedy
naszego InRange bez obaw można ustawić zawsze w trybie „Close”. Na tym kończy się nasza rola, a całość przejmuje chroniący nas system.
Od tej pory, gdy tylko nasz portfel czy też torebka oddalą się od nas na więcej niż zadana
odległość, w obu urządzeniach rozlegnie się nie za głośny, ale bardzo wyraźny alarm. Nam
to pozwoli zorientować się, że dzieje się coś niedobrego z naszym drogocennym przedmiotem, a potencjalny złodziej może wyrzucić torebkę zwracającą na niego uwagę. Co ciekawe, działa to też w odwrotny sposób. Zdarzyło mi się w czasie testów zapomnieć o wzięciu
telefonu z domu, a miałem portfel z włożonym InRange. Alarm w urządzeniu szybko dał mi
o tym znać, jeszcze przed opuszczeniem korytarza.
InRange kosztuje nieco ponad 200 zł, to naprawdę niedużo jak na swoje możliwości. Moim
zdaniem obowiązkowo powinien znaleźć się w każdej damskiej torebce oraz w każdym
męskim portfelu. W końcu samo wyrobienie nowych dokumentów to koszt ponad 200 zł,
a przypadki, jak wiemy, lubią chodzić po ludziach.
Ocena iMagazine: 5/6 – tylko
dlatego, że mógłby być
trochę mniejszy.
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AKCESORIA LIFEPROOF
PAWEŁ HAĆ

Jeżeli chcemy korzystać z telefonu w ekstremalnych warunkach, mamy dwa wyjścia –
nabyć urządzenie, które zniesie wszystkie niedogodności lub też zabezpieczyć obecnie
posiadany telefon. W tym drugim przypadku akcesoria Lifeproof mogą okazać się
bardzo pomocne.

Frē
Lifeproof stworzyło cały system kompatybilnych
ze sobą akcesoriów. Uchwyty i opaski na rękę dostosowane są do obudów na telefon, dzięki czemu
łatwo i szybko odłączymy urządzenie choćby od
roweru. Obudowa Frē stanowi podstawę tego ekosystemu. Zapewnia ochronę telefonu przed kurzem
oraz wodą, a także przed zarysowaniami. Mimo
tego, że osłania cały telefon, pozwala na dostęp do
wszystkich przycisków i portu Lightning, a także
nie ogranicza używania kamer oraz głośnika i mikrofonu. Wyjście słuchawkowe zasłonięte jest zaślepką, którą można zastąpić przejściówką do mini
jack (dostajemy ją w zestawie z obudową). Jeżeli posiadamy wodoszczelne słuchawki, to nic nie
stoi na przeszkodzie, by słuchać muzyki z zamkniętego w obudowie iPhone’a na basenie. Otwieranie
zaślepek i samej obudowy jest jednak dość trudne
– trzymają one bardzo mocno, choć jest to zrozumiałe, mają w końcu chronić urządzenie w bardzo
niekorzystnych warunkach. Jakość wykonania wywołuje jednak mieszane uczucia. Z zewnątrz prezentuje się naprawdę nieźle, elementy są dobrze
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spasowane, wewnątrz jednak dają o sobie znać ostre krawędzie. Ponadto gumowe elementy,
które dystansują telefon od brzegów obudowy, odklejają się bez wyraźnego powodu.
Naniesione przez producenta oznaczenie stopniem ochrony IP68 sugeruje, że obudowa powinna zapobiec dostaniu się do środka pyłu oraz wytrzymać zanurzenie na głębokość do 1 metra i nie
przepuścić przy tym wody do wewnątrz. Niestety pojawia się tu pewien problem – szczelne zamknięcie obudowy jest trudne, wymaga bowiem dokładnego dociśnięcia
wszystkich krawędzi. Po pierwszym zanurzeniu obudowy w wodzie umieszczony w środku wacik zamókł, dopiero
po dokładnym obejrzeniu jej okazało
się, że pomiędzy częściami pozostała
minimalna szczelina. Druga próba, już
z domkniętą obudową, przebiegła pomyślnie. Bardzo spodobały mi się we
Frē jej niewielkie wymiary i waga. Akcesoria mają zazwyczaj duże gabaryty,
natomiast w tym przypadku bez trudu
zmieszczę zapakowany w nią telefon
w kieszeń jeansów.
Armband for Frē
Opaska na ramię ma szerokie zastosowania – od sportów wodnych po bieganie czy rower. Wykonano ją z przepuszczającego powietrze materiału,
więc nawet po długim treningu dyskomfort nie jest odczuwalny. Zapięcie jest regulowane w bardzo szerokim zakresie – od rozmiaru XS do XL.
Warto ustawić je precyzyjnie, ponieważ sam pasek nie jest zbyt elastyczny. Do zapięcia opaski służy mocny
rzep, sprawdzający się o wiele lepiej
niż plastikowe zatrzaski, które trud-
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niej obsługiwać mokrymi rękami. Mocowanie telefonu jest oddzielone od skóry sztywną gąbką, która nie nasiąka zbyt mocno wodą.
Sam uchwyt wykonano z grubego plastiku, który sprawia wrażenie solidnego. Umieszczenie
telefonu w obudowie jest bardzo wygodne – wystarczy wsunąć go w dolne mocowanie, a następnie docisnąć górę, żeby zamknął się zatrzask. Równie łatwo się go wyjmuje. Po chwili praktyki można to zrobić bez patrzenia na opaskę, co jest wielką zaletą tego mocowania. Telefon
trzyma się w nim stabilnie, nie ma obaw, że wypadnie przy mocniejszym wstrząsie.

Lifejacket Float
Kamizelka ratunkowa nie pozwala utonąć, a w przypadku katastrofy ułatwia odnalezienie osoby, która ją nosi. W przypadku Lifejacket Float jest bardzo podobnie, choć ta przeznaczona jest
dla iPhone’a. Żeby z niej korzystać, potrzebujemy obudowy z systemu Lifeproof, którą umieszczamy wewnątrz „kamizelki”. Ta posiada wycięcia na przyciski, aparat, głośnik i mikrofon, zasłania jedynie port Lightning (zakładam jednak, że nikt nie będzie korzystał z niej na co dzień
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lub też ładował telefonu płynąc kajakiem). Dodatkowym atutem są cztery solidne uchwyty na
smycz – jedna dołączona jest do zestawu.
Lifejacket Float zrobione jest z grubej, lekkiej gumy. Po wrzuceniu do wody, wypływa na jej powierzchnię. Dzięki jaskrawej barwie bardzo łatwo można go wypatrzeć nawet w słabym świetle. Telefon umieszczony jest około pół centymetra w głąb obudowy, co chroni go dodatkowo
przed upadkiem na ekran.
Nüüd
Obudowa Nüüd to zdecydowanie najciekawszy
produkt w ofercie Lifeproof. Podobnie jak Frē, posiada stopień ochrony 68, zapewnia dostęp do
wszystkich funkcji urządzenia, a także całkiem
nieźle wygląda. Nie posiada jednak żadnej osłony na ekran, w związku z czym nawet przy zanurzeniu w wodzie mamy dostęp bezpośrednio
do jego powierzchni. Wszystko dzięki doskonałemu uszczelnieniu obudowy, która po zamknięciu ściśle przylega do tabletu. Miałem spore obawy przed zamoczeniem obudowy z iPadem, na
szczęście nic złego się nie stało – przed zdjęciem Nüüd wysuszyłem jedynie ekran.
Nüüd ma gumowe krawędzie, więc nie wyślizgnie
się z dłoni nawet wtedy, gdy jest mokra. Przykrywa głośnik, jednak dźwięk nie jest mocno stłumiony. Podobnie wygląda działanie mikrofonu
– traci on nieco na czułości, jednak z powodzeniem

Nüüd nie posiada jednak żadnej
osłony na ekran, w związku z czym
nawet przy zanurzeniu w wodzie
mamy dostęp bezpośrednio do
jego powierzchni.

można z niego korzystać. Tylna osłona jest przezroczysta, dzięki czemu wygląda ciekawie, jednak
wszelkie zarysowania będą bardzo dobrze widoczne. W zestawie z obudową otrzymujemy również
osłonę na ekran, którą zakładamy przy przenoszeniu urządzenia. Może ona pełnić jednocześnie
funkcję podstawki pod tablet, z dwoma różnymi
kątami nachylenia (do pisania oraz do oglądania).
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Podsumowanie
Akcesoria Lifeproof spodobają się z pewnością wszystkim, którzy używają sprzętu Apple w trudnych warunkach, bądź też uprawiają sport. Pomysł stworzenia ekosystemu
opartego na obudowie i kompatybilnych
akcesoriach uważam za doskonały, choć
jego realizacja mogła być nieco lepsza. Stanowiąca podstawę obudowa Frē została
bowiem wykonana o klasę gorzej niż asystujące jej dodatki. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, odpowiada ona w końcu

87

Producent: Lifeproof
Modele: - Frē							
- Nüüd							
- Armband for Frē				
- Lifejacket Float
Zalety: - skuteczna ochrona urządzenia		
- wygodne łączenie akcesoriów		
- dostęp do wszystkich funkcji		
		 chronionego sprzętu
Wady: - niedoskonałe wykonanie (Frē)
Ocena: 4/5
Cena:

Frē (dla iPhone’a 5) – 299 zł		
Nüüd (dla iPada) – 449 zł			
Armband for Frē – (b/d)			
Lifejacket Float – 169 zł

za bezpośrednią ochronę urządzenia.

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!
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BELKIN THUNDERBOLT

EXPRESS DOCK

Minęły już ponad dwa miesiące odkąd mam
MacBooka Air. Coraz bardziej się lubimy. Doceniam, że wytrzymuje długie godziny na baterii, a ja nie muszę pamiętać o zasilaczu. Polubiły go nawet moje plecy, bo dźwigają kilogram
mniej. Wszystko jest idealnie do czasu, gdy siadam z nim przy biurku w domu lub w redakcji.
Zasilanie, kabelek thunderbolt do monitora,
USB do dysku, USB do napędu DVD i słuchaw-

NORBERT CAŁA

ki. Chętnie podłączyłbym jeszcze macierz na

Nawet kilkanaście urządzeń dostępnych
na jednym kabelku.

USB. Niestety mam problem – więcej złączy

FireWire i kartę sieciową na thunderbolt lub
w MacBooku nie mam. Choć z drugiej strony
to może dobrze, bo z minimalistycznie czyste-
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go biurka właśnie zrobiło się składowisko kabli. Ech a gdyby tak dało się wszystko podpiąć jednym kabelkiem…
Jest na to rozwiązanie – Belkin Thunderbolt Express Dock. Jest to wykonana z identycznego jak MacBook Air aluminium skrzyneczka wielkości typowego telefonu z Androidem – takiego z ekranem 7". Tylko trochę grubsza. Do wykonania nie mam żadnych
zastrzeżeń, jest prosto, elegancko i gustownie. To ważne, bo skrzyneczka będzie zazwyczaj stała na biurku i będziemy musieli na nią cały czas patrzeć. Jest też funkcjonalnie,
mamy możliwość wprowadzenia kabla od przodu, a złącza z tyłu są czytelnie opisane.
No właśnie, zostańmy przy złączach, bo przecież to o nie w tym wszystkim chodzi.

Wykonana z identycznego
jak MacBook Air aluminium
skrzyneczka wielkości
typowego telefonu
z Androidem – takiego
z ekranem 7".

W Thunderbolt Express Dock znajdziemy ich
całą masę, mamy więc kolejno:
• jeden port Gigabit Ethernet
• jeden port FireWire 800
• dwa porty Thunderbolt, w tym jeden 		
wejściowy
• jedno wyjście słuchawkowe 3,5 mm typu Jack
• jedno wejście audio 3,5 mm typu Jack
• trzy porty USB 3.0
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Wystarczy podłączyć całość jednym kabelkiem
Thunderbolt z MacBooka i automatycznie wpinamy się całą domową lub firmową infrastrukturę. Teraz zostanie tylko ładnie poprowadzić
kable i znów zyskamy porządek na biurku.
Warto wspomnieć trochę o samej magistrali
Thunderbolt. Pozwala ona na uzyskanie transmisji danych z szybkością 10 Gb/s czyli 20 razy
szybciej niż USB 2.0 i 12 razy szybciej niż przez
FireWire 800. Czyli teoretycznie pełnometrażowy film zapisany w standardzie Blu-Ray można
przesłać w 30 sekund.
W moim teście postarałem się więc obciążyć
Docka jak największą liczbą urządzeń. Do por-

Czyli teoretycznie
pełnometrażowy film zapisany
w standardzie Blu-Ray można
przesłać w 30 sekund.

tu Thunderbolt został wpięty dysk zewnętrzny,
do którego zaś został podłączony monitor. Port
FireWire został zajęty przez macierz dyskową.
Porty USB to dysk na USB 3.0 oraz DVD. Oczywiście do tego karta sieciowa oraz słuchawki.
Naprawdę się zdziwiłem, że wszystko działa szybko i sprawnie. Moje testy nie wykazały żadnego spadku wydajności czy to dysków

na FW, Thunderbolt czy też USB w porównaniu do sytuacji, w której były wpięte bezpośrednio do urządzenia. To doskonale pokazuje, jakie rezerwy ma jeszcze magistrala Thunderbolt. Szkoda jedynie, że urządzenia do niej wpinane są albo bardzo drogie albo ich nie ma. Na szczęście trochę się to zaczyna zmieniać, a Belkin Thunderbolt
Express Dock udowadnia, że można to zrobić naprawdę dobrze.
Powtórzę to jeszcze raz – wygoda, jaką zyskałem, jest zaś nie do przecenienia, podpinam jeden kabelek i w jednej chwili do mojego MacBooka wpinam nawet kilkanaście
urządzeń. Bajka.
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To jednak nie tak, że Belkin Thunderbolt Express Dock nie ma wad. Ma według mnie
dwie i obie są dość poważne. Po pierwsze brakuje mu jeszcze jednego złącza Thunderbolt, tak abym mógł jednocześnie podłączyć i monitor, i dysk zewnętrzny z tym
złączem. Na szczęście magistrala Thunderbolt jest szeregowa i może zostać rozdzielona w monitorze czy też dysku. Druga wada to cena, 1239 zł za huba, nawet tak zaawansowanego, to bardzo dużo. Jednak coś za coś, za wygodę trzeba płacić. Ja najchętniej kupiłbym dwa, jeden do domu, drugi do biura.
Ocena iMagazine: 5/6

Wygoda, jaką zyskałem, jest zaś nie do
przecenienia, podpinam jeden kabelek
i w jednej chwili do mojego MacBooka
wpinam nawet kilkanaście urządzeń. Bajka.
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ROUTER TP-LINK
ARCHER C7
NORBERT CAŁA

Jeszcze szybsze Wi-Fi

Najnowsze MacBooki Air oraz nowe modele iMac dostały wsparcie dla transmisji Wi-Fi
w standardzie 802.11ac. Ten standard to rozwinięcie 802.11n, nastawione na zwiększenie szybkości przesyłu danych. Transmisja w 802.11ac odbywa się tylko w paśmie 5 GHz,
dzięki czemu nie powinniśmy mieć problemu z uzyskaniem dobrej jakości w miejscach, gdzie mamy duże nagromadzenie sieci Wi-Fi. Teoretycznie też będziemy mogli
w przyszłości osiągać szybkości bliskie nawet 7 Gb/s.

92

/ 2013 NR 10 / SPRZĘT / Router TP-link Archer C7

Jak to wygląda w tej chwili mogliśmy przetestować dzięki podłączeniu MacBooka Air do routera TP-Link Archer C7. To jeden z bardziej zaawansowanych i lepiej wyposażonych modeli tej firmy. Router obsługuje połączenia
bezprzewodowe w standardzie 802.11ac o szybkości do 1,3 Gb/s w paśmie
5 GHz. Jednocześnie potrafi też pracować w paśmie 2,4 GHz z szybkością do
450 Mb/s. Każdą z sieci możemy skonfigurować oddzielnie i przypisać w naszej sieci do różnych zadań. Zastosowanie 6 wysokiej jakości anten – 3 zewnętrznych o zysku 5 dBi działających w paśmie 5 GHz oraz 3 wewnętrznych
działających w paśmie 2,4 GHz zapewnia wysoką siłę i stabilność sygnału na
całej powierzchni naszego domu lub biura. Oprócz łączności bezprzewodowej mamy też do dyspozycji gigabitowy port WAN i cztery gigabitowe porty
LAN. Dzięki nim bez problemu do sieci podłączymy np. dyski sieciowe.
Oczywiście na wyposażeniu nie zabrakło portów USB, które są dwa. Możemy do nich podłączyć i następnie udostępniać drukarki oraz dyski.
Również warstwa software’owa Archer C7 jest bardzo rozbudowana. Mamy
możliwość korzystania z protokołu IPv6, definiowania zasad przekierowań
portów czy też definiowania odseparowanych sieci Wi-Fi dla gości. Słowem
– wszystkomający kombajn.
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Czas się dowiedzieć, jak szybkie jest połączenie Wi-Fi 802.11ac z MacBooka.
Nasze testy wykazały, że przy dobrych warunkach szybkości osiągane w komunikacji router – MacBook Air robią naprawdę duże wrażenie. Bez problemu osiągaliśmy transfery zbliżone do 1 Gb/s. To w naszej redakcyjnej sieci
oznaczało czterokrotny wzrost szybkości w porównaniu z siecią w standardzie „n”. Niestety takie szybkości uzyskujemy tylko przy bardzo dobrym zasięgu sieci. Gruba ściana powoduje dość szybki spadek transmisji do około
500 Mb/s. To jednak nadal bardzo szybko, bo w podobnych warunkach sieć
„n” miewała spadki poniżej 100 Mb/s.

Jeśli więc jesteście posiadaczami MacBooka Air lub iMaca z najnowszych edycji, to warto wziąć pod uwagę wymianę routera na jakiś działający w 802.11ac np. TP-Link Archer C7, który przy cenie 500 zł wydaje się być
świetnym rozwiązaniem.
Ocena iMagazine: 5/6
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BELKIN PORTABLE
KEYBOARD CASE
MICHAŁ ZIELIŃSKI
Nie znaczy to jednak, że ta wirtualna z iOS jest słaba. Bynajmniej – zaryzykowałbym stwierdzenie, że
należy do ścisłej czołówki. Jednak nawet najlepsza
klawiatura ekranowa nie zapewni czucia pod palcami ułożenia poszczególnych klawiszy czy bezproblemowego naciskania pożądanego znaku. Nie wspominając już o miejscu na ekranie, które zabiera.
Gdy miałem jeszcze dużego iPada, dokupiłem do
niego klawiaturę zewnętrzną, którą zakładało się na
ekran i stanowiła coś w stylu zabezpieczenia. Nie
miała żadnych magnesów – zwyczajna przykrywka,
jak do garnka. Tablet i tak głównie leżał w domu,
więc takie rozwiązanie mnie zadowalało. Jednak
gdy nastała era mini, iPad chodzi ze mną praktycznie wszędzie, więc klawiatura powinna chronić również delikatne plecki urządzenia. Najnowsza
propozycja Belkina to robi.
Zapakowany w klawiaturę (dziwnie to brzmi, prawda?) iPad mini przypomina analogowy kalendarz.
O tym, co naprawdę skrywa się pod miękkim plastikiem przypominającym irchę, możemy domyślić się
tylko z wycięcia na aparat z tyłu.
Po otworzeniu całość zdaje się być podzielona na
trzy części. Jedna z nich służy tylko do trzymania
całości, gdy pokrowiec złożymy. Druga, odchylana, ma na wewnętrznej stronie zamontowaną kla-

Czym na pierwszy rzut oka różni
się iPad od małych ultrabooków?
Nie ma klawiatury. Oczywiście,
takie rozwiązanie ma swoje plusy
i minusy, jednak nie oszukujmy
się – gdy ktoś dużo pisze, fizyczna
klawiatura jest naprawdę przydatna.
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wiaturę. Środkowa trzyma iPada. Jeśli chcemy skorzystać z fizycznych klawiszy, należy odpiąć prawy zaczep tabletu i zwinąć prawą
część etui. Po tej operacji komplet wygląda jak na zdjęciu.
Konstrukcja może wydawać się dziwna i na pewno taka jest. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania
jest stabilność – z tak „udekorowanego” iPada możemy z powodzeniem korzystać chociażby na
kolanach. Inne produkty nie potrafią sprostać tak prozaicznemu
zadaniu.
Portable Keyboard Case łączy się z iPadem za pośrednictwem Bluetooth. Włącza się ją za pomocą małego przełącznika na prawym boku, obok jest guziczek do parowania. Nie napotkałem żadnych problemów z połączeniem podczas testów, klawiatura zawsze jest gotowa do pracy.
Co do samej pracy, to może być ona naprawdę wygodna. Pierwsze próby pisania jednak prawdopodobnie skończyłyby się wyrzuceniem produktu Belkina przez okno. Klawisze są dosyć małe,
do tego ich układ odbiega od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Trochę samozaparcia, godzinka praktyki i wpisywanie tekstu staje się przyjemnością. Skok klawiszy jest odpowiedni (coś
jak w MacBookach Pro z Retiną), każde wciśnięcie wymaga użycia – niedużej ilości – siły, dzięki
czemu mamy pewność, czy litera pojawi się na ekranie. Po kilku dniach komfort pisania jest niesamowity, szczególnie patrząc przez pryzmat wielkości urządzenia.
Jak już wspomniałem, klawiatura jest podłączana przez Bluetooth, czyli potrzebuje własnego
źródła zasilania. Jest to akumulator, który według producenta wytrzyma 155 dni. Po dwóch tygodniach trudno w jakikolwiek sposób odnieść się do tych wyników, jednak na pewno nie ma co
się martwić, że prądu zabraknie. Gdyby jednak spotkała nas taka sytuacja w terenie, wystarczy
zwykły kabelek z micro USB i źródło energii (na przykład kontakt ścienny czy laptop).
Klawiatura Belkin Portable Keyboard Case kosztuje 79,99 USD. Czy jest warta tych pieniędzy?
Moim zdaniem – tak. Jest to produkt kierowany do konkretnej grupy osób, które chcą fizycznej
klawiatury w iPadzie mocno zintegrowanej z samym urządzeniem.
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CAMBRIDGE

SOUNDWORK SOONT

PAWEŁ HAĆ

Głośniki laptopów, tabletów
i telefonów nigdy nie oferowały
wybitnego brzmienia. Firma
Cambridge SoundWorks
stworzyła urządzenie, dzięki
któremu nawet w terenie
będziemy mogli posłuchać
muzyki w trochę lepszej jakości,
nie męcząc się jednocześnie
z kablami.

OontZ to linia głośników przenośnych, charakteryzujących się
wbudowanym akumulatorem oraz bezprzewodowym łączeniem
się ze źródłem dźwięku za pomocą Bluetooth. Do recenzji otrzymałem podstawową wersję, nazwaną po prostu The OontZ. Głośnik posiada jednolitą, czarną obudowę o miłej w dotyku, sprawiającej wrażenie gumowej, powierzchni. Co ciekawe, osłona
głośnika również taka jest. Na górze znalazła się wielka nazwa
modelu, która nie wygląda zbyt dobrze, na dole umieszczono natomiast cztery gumowe nóżki. Ponadto na górną krawędź trafił
też mikrofon. Spodziewałem się, że przyciski sterujące będą znajdować się na górze obudowy, te jednak powędrowały na bok. To
koszmarne rozwiązanie, ponieważ za każdym razem, gdy chcę
z nich skorzystać, muszę przytrzymać głośnik drugą ręką. Z tyłu
znalazł się natomiast włącznik, wejście mini jack oraz gniazdo ładowania, niestety w coraz rzadziej spotykanym standardzie mini
USB. Do kompletu dorzucany jest przewód USB oraz etui.
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Głośnik łączy się ze źródłem za pośrednictwem
gniazda mini jack lub też poprzez Bluetooth w standardzie 2.1. Jest to równoznaczne z dużym wzrostem
zużycia baterii, więc jeżeli planujecie dłużej korzystać
z głośnika, to lepiej zadbajcie o możliwość doładowania telefonu lub innego odtwarzacza, ewentualnie
skorzystajcie z połączenia przewodowego. Sparowanie OontZ nie nastręcza problemów, w razie potrzeby można zawsze zerknąć na spód obudowy, gdzie
nadrukowano instrukcję. Status połączenia określa
jaskrawoniebieska dioda umieszczona za osłoną gło-

Spodziewałem się, że
przyciski sterujące będą
znajdować się na górze
obudowy, te jednak
powędrowały na bok.
To koszmarne
rozwiązanie.

śnika. Świeci bardzo mocno, więc korzystanie z urządzenia po zmroku wymaga odwrócenia go tyłem, by
nie raziło w oczy. Wracając do samego połączenia – o ile sparowanie głośnika ze źródłem jest proste,
to już odnalezienie go po rozłączeniu bywa niemożliwe. Z niewiadomych przyczyn nie łączyło się automatycznie z powiązanymi odtwarzaczami i konieczne było powtórzenie czynności parowania.
Głównym przeznaczeniem OontZ jest odtwarzanie muzyki. Sterowanie nim nie należy do najprzyjemniejszych, z uwagi na mało przemyślane umieszczenie przycisków na boku urządzenia oraz ich
układ, który jest trudny do zapamiętania. Głośnik posiada odrębne ustawienie głośności
– oznacza to, że przyciskami na obudowie regulujemy jedynie głośność OontZ,
natomiast niezależnie od niej możemy zmieniać poziom dźwięku źródła. Wynika to jednak z ograniczeń odtwarzania przez Bluetooth. Brzmienie urządzenia jest całkiem dobre.
Najbardziej wyeksponowano średnie
tony, wysokie są dość mocno wyciszone. Bas jest natomiast wyraźny, a jak
na gabaryty głośnika całkiem mocny. OontZ brzmi wyraźnie, ale jego dynamika jest dość słaba, zdarza się, że
tony zlewają się ze sobą. Nadrabia za
to głośnością – nawet przy wysokim
natężeniu dźwięku, brzmienie nie jest
zniekształcone. Oprócz odtwarzania
muzyki OontZ może być wykorzystany również jako zestaw głośnomówią-
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cy. Wbudowany mikrofon działa bardzo
dobrze, jest na tyle czuły, że komfortowo
możemy prowadzić rozmowę w odległości około 1-1,5 metra od urządzenia. Oferowana jakość dźwięku jest na tyle dobra,

Producent: Cambridge SoundWorks
Model: OontZ
Zalety: - dobra bateria				
- wbudowany mikrofon			
- niewielkie wymiary

obudowie głośnika znalazł się nawet przy-

Wady: - przeciętna jakość dźwięku		
- trudności z ponownym połączeniem
- niewygodne przyciski sterowania

cisk odbierania połączeń. Przyznam, że

Ocena: 3/5

że wyraźnie słyszymy głos rozmówcy. Na

w moim przypadku głównym zastosowa-

Cena: 199 zł

niem OontZ były właśnie rozmowy.
Spotkałem się już z wieloma przenośnymi głośnikami, które brzmiały naprawdę dobrze. Trudno zaliczyć mi do nich urządzenie Cambridge SoundWorks. OontZ nie nadaje się raczej do domowego użytku, w jego cenie możemy bowiem nabyć lepszy choć stacjonarny sprzęt. Dobrze radzi sobie natomiast
w terenie – jego akumulator wytrzymuje całkiem długo. Sprawdza się też podczas rozmów telefonicznych lub przez komunikatory internetowe. Jeśli miałbym go kupić, to właśnie z tego powodu.
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SAMSUNG GALAXY S4
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Kodowa nazwa najnowszego flagowca
Samsunga to GT-i9505. Testując ten
smartfon zastanawiałem się, skąd to „i”?
Wydaje mi się, że znalazłem odpowiedź.

Imitacja
To zdecydowanie pierwsze, co przychodzi na myśl.
Nawet pudełko, chociaż kartonowe, zostało ozdobione tak, żeby wyglądało jak zrobione z drewna.
Również dokumenty w nim są lekko brązowe, jakby z papieru z recyklingu. Poza smartfonem producent zapakował tam dwuczęściową ładowarkę
i słuchawki, które grają naprawdę dobrze.
Po wzięciu telefonu do ręki niespodzianek ciąg dalszy. Bok urządzenia zdobi metalowa ramka. Metalowa na pierwszy rzut oka, bo tak właściwie jest
to plastik pomalowany na srebrno. Na przodzie wyświetlacz chroni szkło, zaś zdejmowane plecki
zostały wykonane z plastiku. Aż dziw bierze, że to naprawdę plastik a nie jakaś masa papierowa
udająca ukochany materiał Samsunga.
Dzięki użyciu plastiku Galaxy S 4 jest zaskakująco lekki i odporny na upadki. Smartfon również leży bardzo dobrze w ręce, pomimo dużego, 5-calowego ekranu. Wszystko dlatego, że
został on rozciągnięty do granic możliwości, a sam telefon ma niecałe 8 mm grubości.
Po włączeniu wita nas festyniarski TouchWiz, który z roku na rok coraz mniej udaje iOS, chociaż dalej widać pozostałości po systemie od Apple. Całe szczęście wygląda świetnie na
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ekranie SuperAMOLED najnowszej generacji, a dzięki bardzo wydajnemu układowi Snapdragon 600 (czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 1,9 GHz,
Adreno 320) działa naprawdę bardzo płynnie.

A jeśli to Innowacja?
Po kilku dniach zacząłem odkrywać smart-funkcje, tak wychwalane na prezentacji. Już wtedy byłem nimi zachwycony, więc możliwość korzystania z nich na co
dzień tylko mnie utwierdziła w przekonaniu o ich użyteczności.
Galaxy S 4 to telefon, który nie tylko Cię słucha, ale także obserwuje Twoje gesty
i patrzy tam, gdzie patrzysz. Oglądając wideo wystarczy oderwać wzrok od ekranu, aby je zapauzować. Przykład wykorzystania? Proszę bardzo. Jechałem niedawno autobusem, współpasażer upuścił etui na okulary. Było bliżej mnie, więc schyliłem się po nie – teledysk oglądany na YouTubie w tym czasie czekał, aż będę
mógł go znowu oglądać. Wygodne? Na pewno. Przeczytałeś ostatnią wyświetlaną linijkę tekstu? Nie ma problemu – Galaxy S 4 sam przewinie Ci stronę dalej. Ciekawą opcją jest też wstrzymywanie uśpienia telefonu, póki na niego patrzymy.
Często na telefonie wyświetlam nuty, które po minucie znikają. Nie w SGS4.
Dla tych, którzy nie wierzą technologii śledzącej wzrok, Samsung przygotował komplet udogodnień wykorzystujących gesty. Dla przykładu: machnięcie ręką nad telefonem, który leży na stole, wybudzi część ekranu, wyświetlając
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przy tym godzinę, powiadomienia i stan baterii. Wszystko co jest potrzebne do
szczęścia. Korzystasz z internetu przy śniadaniu i nie chcesz pobrudzić ekranu?
Wystarczy machnąć, a telefon sam przewinie stronę. Wracając na moment do
powiadomień, gdy podnosimy telefon, a ominęło nas jakieś połączenie, smartfon delikatnie zawibruje.
Będąc przy innowacji warto wspomnieć, że baterię wytrzymującą cały dzień
pracy można ładować bezprzewodowo.

S Health i akcesoria do niego
Do tego potrzebna jest specjalna ładowarka. To nie jedyne akcesorium dostępne do najnowszego flagowca Koreańczyków. Zdecydowanie najwięcej dodatków współpracuje z S Health. Mamy więc specjalną wagę, opaskę na rękę czy
nawet czujnik pracy serca! Sam S Health to nic innego jak aplikacja, która pilnuje
spalanych i przyjmowanych kalorii, a także pozwala na sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu czy skorzystanie z krokomierza. Szkoda tylko, że ten ostatni
czasem nalicza kroki, gdy chociażby jedziemy samochodem… Niemniej, S Health motywował mnie do pieszych wycieczek, a nawet zacząłem dzięki niemu
biegać. Szkoda tylko, że tak mało aplikacji współpracuje z tą usługą.

I w końcu, ostatnie słowa
Korzystałem z chyba wszystkich modeli z serii Galaxy S, zawsze jednak wracałem do
iPhone’a. W przypadku czwórki producent postawił na naprawdę przydatne funkcje, dzięki czemu ze smartfona korzysta się bardzo przyjemnie, a sam Galaxy stanowi
świetną (i o wiele tańszą) alternatywę dla iPhone’a. Mimo że to Samsung z Androidem.
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GRY I PROGRAMY
NORBERT CAŁA

Z APPSTORE
ŁAZIENKI – MAGAZYN
Współczesna łazienka to nie tylko pomieszcze-

nie związane z codzienną higieną, lecz także miejsce, gdzie możemy zrelaksować się, odprężyć
i wyciszyć, zaznając przyjemności z odrobiną luksusu. Nic więc dziwnego, że tak ogromną wagę
przywiązujemy do aranżacji przestrzeni łazienkowej, a wyboru ceramiki, baterii, mebli i wszelkich
dodatków dokonujemy z niezwykłą starannością i emocjami. Warto zatem przyjrzeć się bogatej ofercie rynkowej, a w tym pomoże ukazujący
się tylko na tabletach dwumiesięcznik poświęcony aranżacji i wyposażeniu „Łazienki – Magazyn”.
Każde wydanie to pigułka propozycji związanych
z określonymi produktami. W pierwszym numerze zebrano materiały dotyczące kabin prysznicowych, brodzików i armatury prysznicowej. Drugi numer to armatura i ceramika łazienkowa. Poza
tematami głównymi są również prezentacje, porady i nowości, które branża producentów łazienek wprowadza na rynek. Magazyn ukazuje się
również w języku angielskim. Od strony wydania
nie można się do niczego przyczepić, jest przejrzyście, wygodnie i bez przeładowania multimediami. Magazyn czytamy, przerzucając artykuły
prawo-lewo oraz poruszając się w nich góra-dół.

Cena: 0,89 euro				

Pobierz
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COLIN MCRAE
Niedawno wróciłem z Rajdu Polski, na którym wraz z moim bratem przypomnieliśmy sobie czasy, gdy spędzaliśmy długie godziny z grą Colin McRae. Gra
stała się dla nas wręcz kultowa tak jak sam kierowca rajdowy, który użyczył jej
nazwiska na tytuł. Niestety Colin już nie żyje, a my też dawno temu przestaliśmy grać w ten tytuł. W czasie rozmów dawny sentyment wrócił. Na szczęście
od kilku miesięcy w AppStore można znaleźć iOS-owe wydanie tej gry. Gra jest
dość wierną kopią swojej wersji znanej z konsol i pecetów i to akurat bardzo dobrze. Może nie ma wspaniałej realistycznej grafiki z mnóstwem szczegółów,
ale pozostała niesamowita grywalność i doskonałe oddanie rajdowych emocji. W grze możemy wybrać jeden z pięciu kultowych samochodów rajdowych
– Ford Focus, Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer EVO VI czy Lancia Strator. Każdy z nich daje bardzo dużo frajdy i różnie się prowadzi. Do wyboru mamy kilka
trybów gry, ale my oczywiście polecamy tryb „Championship”. Uwaga: gra potrafi wciągnąć.

Cena: 2,69 euro 									 Pobierz
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GOOGLE TRANSLATE
Gdy na co dzień utrzymujesz kontakt z osobami nie zawsze mówiącymi w dobrze znanych
Ci językach, nieodzowny jest Google Translate. Oczywiście najlepiej zainstalowany na iPhonie, aby zawsze był przy Tobie. Taka aplikacja
od dość dawna była w AppStore, ale wydawało się, że Google o niej zapomniało, bo nawet
nie doczekała się wersji przeznaczonej na 4-calowy ekran. Na szczęście wraz z iOS 7 aplikacja
przestała działać i Google musiało wydać nową
wersję. Muszę przyznać, że nowa wersja jest naprawdę znakomita. Słowa lub frazy do tłumaczenia możemy wpisać z klawiatury, bazgrząc
palcem po ekranie lub powiedzieć. Trzeba zaznaczyć, że dwa ostatnie sposoby wprowadzania działają znakomicie. Program rozpoznaje nawet moje pismo odręczne, a z tym mam
problem nawet ja. Dodatkowo rozpoznaje mój
francuski, a z tym to już ma problem każdy. Jeśli telefon przekręcimy z pionu do poziomu to
przetłumaczona wiadomość pojawi się na całym ekranie i łatwo ją pokażemy osobie, która
nie rozumie naszego języka. Oczywiście do pracy wymagany jest dostęp do internetu.

Cena: za darmo 				Pobierz
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DJAY 2
Ten program to żadna specjalna nowość, ale zdecydowanie warto o nim wspomnieć. Przekształca on iPhone’a w prawdziwy system DJ-ski zintegrowany z biblioteką muzyczną zgromadzoną na naszym iPadzie. Interfejs przypomina to, co
widzi prawdziwy DJ, czyli niby dwa gramofony. Każdemu z gramofonów możemy przypisać inną ścieżkę z naszej biblioteki. Na wirtualnych gramofonach możemy wykonywać prawie wszystko to, co na prawdziwych, możemy więc nadać
im wsteczny bieg, możemy scratchować, możemy je przyspieszać itp. To jednak
nie koniec możliwości programu. Zastępuje on też mikser, dając nam do dyspozycji suwak Fader oraz możliwość definiowania barwy dźwięku dla każdego
z kanałów.
Co ciekawe, najnowsza wersja została przystosowana w pełni do iPhone’a 5s.
Potrafi wykorzystać w 100% nowy procesor A7 wraz z jego 64-bitową architekturą. Deweloperzy odpowiedzialni za program zapewniają, że zmiany programu
dostosowujące go do 64 bitów zajęły im jedynie 3 dni pracy.

Cena: 1,79 euro 									 Pobierz
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PARALLELS DESKTOP 9
Wśród programów, wirtualnych maszyn na OS
X, od dawien dawna konkurują ze sobą dwa: Parallels Destkop oraz VMWare Fusion. Mnie dane
było pracować na czterech wersjach tego pierwszego (wersje 5, 6, 8 oraz obecnie – 9). Dało mi to
sposobność zaobserwowania, w jaki sposób Parallels ewoluowało w kierunku zarówno łatwiejszej obsługi, jak również większych możliwości i komfortowej pracy. Co wnosi ze sobą wersja
dziewiąta? Czy warto w ogóle inwestować w ten
program lub aktualizować ze starszych wydań?
Postaram się wskazać odpowiedź na te pytania.
Aktualizacja przynosi przede wszystkim wsparcie dla najnowszych systemów, zarówno dla OS
X Mavericks, jak i Windows Blue (czyli wersji 8.1).
Oczywiście bez problemu zainstalujemy również
wcześniejsze wersje różnych systemów, także
również Linuksy lub inne wariacje. Jeśli już przy
instalacji jesteśmy, to muszę przyznać, że chciałoby się tak instalować system normalnie (szczególnie jeśli chodzi o Windows). Wystarczy, że przy
tworzeniu nowej maszyny wirtualnej wskażemy,
jaki system chcemy zainstalować. W moim przypadku był to Windows 8 (w tym miejscu chciałbym podziękować Wojtkowi Skarżyńskiemu
za pomoc). Gdybym nie zagłębiał się w jakieś dodatkowe ustawienia (typu przydzielenie pamięci maszynie wirtualnej, wskazanie liczby rdzeni
procesora itd. itp.), to cała instalacja sprowadza

MACIEJ SKRZYPCZAK

Niedawno światło dzienne ujrzała
dziewiąta już odsłona uznanej na
całym świecie aplikacji umożliwiającej
równoległe korzystanie zarówno z OS
X, jak i innych systemów operacyjnych.
Mowa oczywiście o Parallels Desktop 9
for Mac.
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się tylko do wprowadzenia numeru seryjnego i paru kliknięć w przycisk Kontynuuj. Resztą konfiguracji
zajmuje się Parallels. Po zainstalowaniu Windowsa dogrywane są
dodatkowo narzędzia Parallels integrujące system okienkowy z jabłkowym. Po paru minutach nowy
system był gotowy do pracy. A po-

Jeśli chodzi o iCloud
i Strumień Zdjęć, to z
poziomu Windows mamy
do nich nawet jeszcze
łatwiejszy dostęp niż z OS X.

tem zaczęły się aktualizacje… Tydzień później… oczywiście przesadzam, ale Windows naprawdę powinien coś zrobić z tymi „apdejtami”. W zasadzie każde włączenie Windowsa kończy się instalacją
nowych aktualizacji. No dobrze, ale nie to jest przedmiotem naszych rozważań.
Od dawna Parallels pozwalał na bezproblemowe dostanie się z jego poziomu do
katalogu użytkownika OS X. Jest on po prostu podpięty jako wirtualny dysk sieciowy z prawami odczytu i zapisu, dostępny w widoku Mojego Komputera. Ale
zdziwiłem się trochę, jak zobaczyłem tam również trzy inne „dyski”, co związane
jest z nowością w wersji 9. Wprowadza ona bowiem integrację z zainstalowanymi pod OS X chmurami takimi jak Dropbox, Google Drive czy oczywiście SkyDrive. W skład tego grona wchodzi również zawartość iCloud i Strumień Zdjęć. Jest to
świetne rozwiązanie. Po pierwsze nie musimy tracić miejsca na wirtualnym dysku,
aby instalować jeszcze raz klientów usług w chmurze, które mamy przecież w OS X.
Po drugie wszystkie pliki synchronizują się tylko raz, bo odwołują się do folderów
w systemie Apple. Po trzecie, jeśli chodzi o iCloud i Strumień
Zdjęć, to z poziomu Windows mamy do nich nawet jeszcze ła-

Najbardziej jednak
ucieszył mnie fakt,
że w końcu udało
mi się uruchomić na
wirtualnej maszynie
Minecrafta.

twiejszy dostęp niż z OS X, bo nie trzeba kombinować z żadnymi inteligentnymi folderami czy wpisywaniem ścieżki docelowej. Tutaj mamy wszystko na tacy.
Twórcy Parallels Desktop z każdą wersją swojej aplikacji dążą
również do tego, aby jak najbardziej zatrzeć granicę jeśli chodzi o przełączanie się między aplikacjami obydwu systemów.
W tym celu powstał przecież już dawno tryb koherencji, w którym windowsowe okienka mogą być wspólnie wyświetlane na
Biurku obok aplikacji OS X. Podobnie rzecz się ma ze skrótami
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klawiszowymi. Wiadomo przecież, że w Windowsie nie używa się klawisza Cmd, który z kolei pełni główną rolę w OS X. Zamiast jednak pamiętać
o ciągłym zmienianiu skrótów w zależności od
systemu, z jakim obecnie pracujemy, Parallels automatycznie podpina najczęściej używane skróty
pod te natywne (np. żeby skopiować coś w Windowsie nie musimy wciskać Ctrl+C, ale swojskie
Cmd+C). Ale skróty klawiszowe to nie wszystko.
Parallels pozwala również na wykorzystywanie
natywnych gestów, które pełnią przecież coraz
większą rolę już od systemu 10.7. Jednym z przykładów niech będzie tapnięcie trzema palcami na
trackpadzie (w MacBookach lub na Magic Trackpadzie) w jakiejś aplikacji windowsowej, co przywoła podpowiedź z apple’owej aplikacji Słownik.
Taka integracja naprawdę pozwala niemal zapomnieć, że korzystamy z odrębnego systemu.
Wraz z pojawieniem się OS X 10.8 zaprezentowany został PowerNap, umożliwiający aktualizacje
aplikacji w trakcie, gdy nasz Mac śpi. W Paralells
Desktop 9 dodano wsparcie dla technologii PowerNap w odniesieniu do aktualizowania systemu i aplikacji Windows. Gdybym tylko miał nowszego Maka, który wspiera PowerNap, może bym
nie narzekał aż tak na te aktualizacje parę akapitów wcześniej. Po prostu byłyby już zainstalowane, gdy mnie nie byłoby przy komputerze.
A jak się przedstawia sprawa z wydajnością? Na stronie Parallels Desktop możemy zobaczyć,
jaki jest wzrost procentowy względem wcześniejszych wersji. Jak jednak wiadomo, całość wychodzi dopiero „w praniu”. Przyznam, że na moim Maku (MBP z 2009 roku) podczas korzystania ze starszych odsłon Parallels całość potrafiła gdzieniegdzie nieźle zamulić i to zarówno
w OS X, jak i Windowsie. Teraz jest zauważalnie lepiej. Całość działa nadzwyczaj płynnie i szybko. Widać więc, że również w tym względzie nastąpiła wyraźna poprawa. Najbardziej jednak
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ucieszył mnie fakt, że w końcu udało mi się uruchomić na wirtualnej maszynie Minecrafta. Próby instalacji na wcześniejszych wersjach Parallels kończyły się niepowodzeniem, ale tym razem wszystko poszło bezproblemowo. I nawet sama gra
chodziła płynnie, co nie jest takie oczywiste, biorąc pod uwagę leciwość mojego
sprzętu, działanie gry na wirtualnej maszynie, która z góry przecież ma gorsze parametry niż komputer korzystający na co dzień z OS X oraz fakt, że Minecraft, który napisany jest przecież (niestety) w Javie, niesamowicie obciąża procesor. Jestem
pod wrażeniem wydajności!
W ten sposób dobrnęliśmy do końca tego artykułu. Jakie można wyciągnąć
z niego wnioski? Parallels Desktop 9 to niewątpliwie zacna aktualizacja. Wprowadza jeszcze większą integrację w działaniu między OS X a Windowsem między
innymi przez poszerzenie zakresu działania gestów czy też rzeczy, o której tylko
napomknę – wsparciu dla urządzeń podłączonych przez Thunderbolt i FireWire.
Niezwykle udanym ficzerem jest również możliwość korzystania z chmur bez
konieczności ponownego instalowania ich klientów. Wreszcie jeśli chodzi o wydajność
– optymalizacja wyraźnie zauważalna
nawet na starszych maszynach mówi
chyba sama za siebie. Nie pozostaje mi
zatem nic innego, jak tylko polecić tę
odsłonę. Jest warta swojej ceny!
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JAILBREAK CZ. 2

WINTERBOARD

KAMIL DYRTKOWSKI

Kolejnym programem, któremu
poświęcę kilka minut, jest tytułowy
WinterBoard. Zanim opowiem, do czego
służy, przedstawię krótką historię:

Niejednemu z Was na pewno zdarzyło się pomyśleć, że obecne ikonki na iPhonie są nudne
lub że Wasze tapety są zbyt pospolite a dźwięki oklepane. A każdy z nas chce, aby jego telefon wyglądał wyjątkowo. Już się wyróżniamy
z tłumu, posługując się iPhone’em i wydając po
2-3 tysiaki na najnowsze cudo firmy Apple. Lecz
niektórym to nie wystarcza, chcą mieć więcej
i mimo tego, że posiadają już coś, na co niewielu może sobie pozwolić, to szukają coraz to nowszych rozwiązań.
Ja, podobnie jak Wy, tak miałem i zacząłem szukać alternatywy. Był nią po części już opisywany
w poprzednim numerze Jailbreak oraz program
Berrel (służy do zmiany animacji przesuwania
ekranów w telefonie). Lecz nadal czegoś brakowało, chciałem zmienić cały wygląd mego urządzenia poprzez dodanie ulubionego kształtu
ikonek, ulubionej tapety, dźwięków, motywów,
lockscreena itp. Zacząłem rozglądać się po internecie w poszukiwaniu tej tematyki i zauważyłem, że na każdej stronie czy forum poświęconym iPhone’owi zamieszczone są screeny,
na których widziałem różnorakie ikonki, rozmaite
tła pod ikonkami lub inne oszałamiające modyfikacje wizualne. Każda z tych stron miała jeden
wspólny rdzeń. Był nim WinterBoard.
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Otóż jest to mały programik, który służy jako narzędzie do personalizacji telefonu. Zarządza on odpowiednimi plikami, które znajdziemy w Cydii. A z kolei te
właśnie pliki to oczywiście kompletne motywy, zbiory ikonek, nakładki na klawiaturę, zbiory dźwięków, skórki i pliki wideo, które można ustawić w tle ikonek
(wideomotywy).
Czy temat wydaje się Wam wystarczająco interesujący? Jeśli tak, to zapraszam
dalej. Instrukcję jak zainstalować WinterBoarda każdy z Was znajdzie w sieci, ja
chciałem się skupić bardziej na kilku najbardziej wystrzałowych motywach, z których sam korzystam.

Jak zainstalować motyw:
Wchodzimy do Cydii, w oknie Search wpisujemy jego nazwę i ściągamy na telefon, następnie włączamy program WinterBoard, zaznaczamy motyw i robimy Respin telefonu. Po ponownym uruchomieniu motyw już będzie aktywny.
1. Pierwszym omawianym motywem jest niesamowity LS Climacons. Za jego pomocą na lockscreenie telefonu zamiast klasycznego widoku dostajemy możliwość automatycznego wyświetlania stanu pogody, daty oraz godziny w nowym
formacie. W celu usunięcia standardowej grafiki godziny, ściągamy jeszcze dodatek do WinterBoarda o nazwie LS TimedWalls.
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2. Drugi team, którego używam, to Glasklart – jest to
paczka ikon dla iPhone’a. Aby wszystkie zadziałały, musimy zmienić język iPhone’a na angielski lub w paczce
ręcznie zmienić nazwę każdej ikonki na polską. Prościej
jest używać języka angielskiego w telefonie!
Cała zaleta nowych ikonek jest taka, że są one od teraz przezroczyste. Dzięki temu nasza niesamowita tapeta jest wyraźniejsza, nasz wideomotyw jest lepiej
widzialny. A całość sprawia powalające wrażenie.
Oczywiście opisane powyżej modyfikacje można wykonać również na iPadzie i iPodzie touch. Na dziś to
tyle. Zapraszam miłośników modyfikacji telefonu na
mojego Twittera @MTU_666. Kolejna część niesamowitych zmian iPhone’a już za miesiąc.
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FIRMA W CHMURZE
PIOTR KOMOROWSKI

Jeżeli należysz do szczęśliwych posiadaczy iPhone’a, iPada lub Maca, wykorzystujesz
je do codziennych, prywatnych spraw. Jednak urządzenia te kryją w sobie ogromny
potencjał również w życiu służbowym. Dzięki mobilnym rozwiązaniom Twoja praca
może stać się o wiele bardziej efektywna oraz zdecydowanie przyjemniejsza.

W dużym stopniu jesteś już przygotowany na erę cloud computing, korzystając na co
dzień z poczty Gmail, Facebooka, Evernote lub Wunderlist. Aplikacje te mają po prostu
sprawnie działać, pozwalając Ci na relaks lub realizowanie konkretnych spraw. Zastanawiasz się jak zacząć swoją przygodę z chmurą i czy w ogóle warto? Oto kilka przydatnych informacji.
Hardware, czyli komputery i urządzenia mobilne, nie wystarczy. Musisz zaopatrzyć się
również w odpowiednie oprogramowanie, które pozwoli na skuteczne funkcjonowanie firmy oraz sprawną komunikację. Rozwiązania cloud computing to najbardziej dynamicznie rozwijający się rynek oprogramowania i ogólny trend na świecie. Nie ma znaczenia branża, w której działasz, ponieważ w tym momencie z pewnością znajdziesz już
coś w sam raz dla Twojej firmy. Rozwiązania Software as a Service (SaaS) dostarczają firmie zarówno oprogramowanie, jak i całą infrastrukturę dostępową w chmurze.
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Mobilność zmienia nasze codzienne życie, a rozwiązania cloud computing rewolucjonizują procesy biznesowe w zdecydowanej większości branż na całym świecie. Według agencji badawczej Gartner już w tym roku nastąpi przełom i urządzenia mobilne
wyprzedzą tradycyjne komputery jako sposób dostępu do internetu. Tylko w I kwartale 2013 roku na rynek trafiło ponad 209 milionów smartfonów, co stanowi wzrost o 36%
w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. W Polsce pod koniec roku
będziemy ich posiadać ponad 13,5 miliona. To wzrost o ponad 50% rok do roku! Otwierają się dzięki temu ogromne możliwości również dla biznesu.
Jedna z najbardziej prestiżowych agencji badawczych monitorujących rynek cloud
computing w Europie i USA, 451 Research z Nowego Jorku, opublikowała kilka dni temu
swój najnowszy półroczny raport obrazujący aktualne tendencje oraz główne aspekty
rozwoju tego rynku w nadchodzących dwóch latach.

Oto najważniejsze fakty:
• Światowy rynek cloud computing będzie rósł w tempie 36% rocznie aż do 2015, aby osiągnąć wartość 19,5 miliarda USD w roku 2016.
• Prywatne chmury firmowe wciąż dominują ten rynek z udziałem 35% wśród respondentów, natomiast tylko w ostatnich sześciu miesiącach usługi IaaS (Infrastructure as a Service) oraz SaaS (Software as a Service) podwoiły swój udział we wszystkich realizowanych
chmurowych projektach informatycznych.
• Aspekty regulacji prawnych oraz dostosowanie się do nich są podstawowym kryterium
Tak/Nie przy selekcji dostawców chmur, natomiast największym wyzwaniem dla osób
odpowiedzialnych za wdrożenie projektów cloud computing w swoich firmach jest kwestia bezpieczeństwa danych.
• 60% respondentów spogląda na cloud computing jako na naturalną ewolucję usług informatycznych, jednak nie wydzieliło jeszcze osobnych budżetów na tego typu projekty.
Spośród firm, które mają już wyznaczone budżety na cloud computing, 69% przeznaczy
więcej funduszy na ten cel w latach 2013-2014.
Zanim przeniesiesz się do chmury, miej świadomość zarówno mocnych, jak i słabszych stron tego modelu. Oto kilka kluczowych informacji, które pomogą Ci podjąć
właściwą decyzję.
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Mocne strony:
Szybkość wdrożenia
Zdecydowana większość oferowanych przez rynek rozwiązań pozwala na natychmiastowe korzystanie z ich zasobów. Po dokonaniu wyboru oprogramowania oraz interesujących nas funkcji wystarczy otworzyć nowe konto w przeglądarce internetowej lub
aplikacji mobilnej, ustawić parametry, użytkowników, przydzielić odpowiedni poziom
uprawnień i rozpocząć pracę. Wielu dostawców oprogramowania oferuje darmowe webinaria szkoleniowe oraz pełną dokumentację obsługi systemu.

Efektywność kosztowa i elastyczność
Rozwiązania cloud computing są prawdopodobnie najbardziej efektywną pod względem kosztów formą korzystania, utrzymania oraz aktualizowania oprogramowania
w firmie. Zakup pudełkowych licencji lub personalizowanych rozwiązań instalowanych
na komputerach i/lub serwerach firmowych wiąże się zazwyczaj z wysokim poziomem
inwestycji. Utrzymanie informatyków na etacie lub outsourcing wsparcia technicznego
do sprawnego utrzymania infrastruktury jest również znaczącym kosztem. Większość
rozwiązań SaaS (Software as a Service) oparta jest na miesięcznej subskrypcji uzależnionej od liczby użytkowników oraz funkcji. Możemy w dowolnym momencie zmienić plan
taryfowy, aby płacić jedynie za to, z czego w danym zakresie korzystamy.

Właściwie nieograniczona ilość powierzchni dyskowej
Wybierając odpowiedni plan subskrypcji, decydujemy o ilości potrzebnej powierzchni
do przechowywania naszych danych. Nie musimy się martwić, że zabraknie nam GB na
własnych dyskach.

Backup i odzyskiwanie danych
Jeżeli Twoje dane będą przechowywane w chmurze, nie musisz martwić się o ich odpowiednie zabezpieczenie we własnych zasobach. Firmy oferujące tego typu rozwiązania
są zazwyczaj wystarczająco kompetentne i o wiele sprawniej poradzą sobie z większością problemów.

Łatwy dostęp do informacji i zasobów
Jeżeli tylko jesteś w zasięgu internetu, masz natychmiastowy dostęp do potrzebnych Ci
w danym momencie informacji. Zapomnij o noszeniu ze sobą dysków USB.
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Zawsze aktualna wersja oprogramowania
Nie musisz martwić się o nowe wersje oprogramowania. W chmurze korzystasz zawsze z najbardziej aktualnego software’u. Często dostawcy dają Ci
również dostęp do wersji beta i tak zwanych funkcji laboratoryjnych.

Słabe strony
Oprócz wielu powyższych zalet w podejmowaniu decyzji należy spojrzeć na
drugą stronę i być świadomym również zagrożeń, jakie niesie za sobą przejście do chmury.

Możliwość ataku z zewnątrz
Przechowywanie danych w chmurze może narazić Twoją firmę na nieuprawniony dostęp i wykorzystanie Twoich poufnych informacji przez hakerów. Dostawcy usług w chmurze oczywiście dbają o posiadanie najnowszych technologii zabezpieczania danych, natomiast internet nigdy nie zapewni 100%
gwarancji bezpieczeństwa.
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Problemy techniczne
Każda, nawet najbardziej nowoczesna technologia może w pewnym momencie odmówić posłuszeństwa i trzeba mieć tego świadomość. Ponadto nie będziesz w stanie korzystać z chmury, gdy znajdziesz się w miejscu bez dostępu do internetu. Nie zrobisz
wtedy nic.

Bezpieczeństwo danych
Pomimo tego, że Twoje dane będą dla Ciebie dostępne o każdej porze, z każdego
urządzenia i z dowolnego miejsca będą one również dostępne dla trzeciego podmiotu. Dlatego zanim zdecydujesz się na przejście do chmury wraz z swoimi cennymi informacjami, najważniejszy jest wybór odpowiedniego, zaufanego dostawcy. Pamiętaj
o uprzednim dokładnym sprawdzeniu reputacji firmy.
Mam nadzieję, że pozwoli Ci to na lepsze zrozumienie zagadnienia cloud computing.
W cyklu kolejnych artykułów będę miał przyjemność przedstawiać konkretne, innowacyjne i ciekawe rozwiązania, które pomogą Ci uporządkować swoje obowiązki służbowe, zwiększyć efektywność oraz poprawić wyniki.
sare_105x280_spad5.ai

C

M

Y

17-02-10

13:24:29

/ 2013 NR 10 / PROGRAMY / Creative
Cloud


CREATIVE CLOUD

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
Creative Cloud to wiele rzeczy, ale najważniej-

„Kreatywna Chmura” od Adobe wbrew
pozorom niewiele ma wspólnego z
chmurą w tradycyjnym tego słowa
znaczeniu. Wiele osób nadal myśli, że
to narzędzia podobne do Office 365,
Google czy iWork w iCloud – narzędzia
wirtualne, które obsługujemy za
pomocą przeglądarki internetowej. Nic
bardziej mylnego.

szym elementem jest niewątpliwie model biznesowy oparty o subskrypcje zamiast płacenia jednorazowo ogromnych sum pieniędzy za
oprogramowanie. Tak więc, zapisując się na wybrany abonament, instalujemy małą aplikację na
naszym komputerze, która jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi (lub wybranymi,
zależnie od abonamentu) aplikacjami Adobe.
Przy najdroższej opcji, za niecałe 37 euro miesięcznie (promocja na pierwszy rok), otrzymujemy dostęp do wszystkich programów, konta na
Behance i Prosite, TypeKit oraz 20 GB przestrze-
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ni w chmurze. Jest też opcja wykupienia subWarto szczegółowo przejrzeć warunki

skrypcji na pojedynczą aplikację oraz jest pa-

każdego abonamentu, bo niektóre z nich

kiet dla fotografów – Photoshop CC i Lightroom,

wymagają posiadania starszych wersji pa-

w promocyjnej cenie dla posiadaczy Photosho-

kietów lub aplikacji Adobe, najczęściej

pa CS3 lub nowszego.

wersji CS3 lub nowszej.
Otrzymujemy zatem komplet programów Adobe, a dzięki wspomnianej aplikacji, możemy je
instalować i kasować na bieżąco, synchronizować pomiędzy niektórymi z nich ustawienia
oraz, od niedawna, korzystać z fontów dostępnych na TypeKit również na komputerze. Subskrypcja również obejmuje pakiet TypeKit dla
stron www, w wersji obsługującej pół miliona
odsłon miesięcznie.
Dotychczas Adobe oraz inni producenci oprogramowania przyzwyczaili nas do tego, że raz
do roku wychodzi nowa wersja, za którą musimy zapłacić tysiące złotych… lub nie. Creative Cloud zmienił zupełnie ten model. Co kilka tygodni pojawiają się kolejne uaktualnienia
dla wszelkich aplikacji, w tym nowe moduły zapewniające dodatkową funkcjonalność. Wiele osób obawiało się, że to nie nastąpi, ale spieszę uspokoić – sam przez ostatnie dwa miesiące
przeżyłem już uaktualnienia Photoshopa CC,
Premiere Pro CC oraz Dreamweaver CC i nie są
to drobnostki – wręcz przeciwnie.
Patrząc na niektóre nowe informacje, które już znam, ale nie mogę jeszcze ich zdradzić,
nie mamy co obawiać się w najbliższym czasie o spowolnienie prac Adobe. Widać, że dążą
do integracji coraz większej liczby swoich aplikacji, aby łatwiej i sprawniej wymieniały się in-
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formacjami pomiędzy sobą, i co najważniejsze:
słuchają swoich użytkowników, idąc im na rękę
w pewnych kwestiach.
Czy ich obecne abonamenty są opłacalne czy
nie to pozostaje do indywidualnej oceny każdego z nas. Dla mnie najnowszy pakiet dla fotografów wydaje się być bardzo interesującą
propozycją i jestem też przekonany, że wiele
profesjonalistów woli płacić około 300 złotych
brutto miesięcznie zamiast od razu wykładać
na stół kilka lub kilkanaście tysięcy.

Dotychczas Adobe oraz inni
producenci oprogramowania
przyzwyczaili nas do tego, że
raz do roku wychodzi nowa
wersja, za którą musimy
zapłacić tysiące złotych…
lub nie. Creative Cloud
zmienił zupełnie ten model.
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APLIKACJE NA OS X
MICHAŁ ZIELIŃSKI
Simplenote
Notatnik to coś, co przyda się chyba każdemu. Niekoniecznie musi służyć do jakichś większych celów – ot, zapisać nazwę filmu, który polecił
kumpel, adres restauracji, o której wspomniała dziewczyna. Niby OS X
ma własną aplikację do tego, ale nie każdemu przypadła ona do gustu.
Dzisiaj mam pozycję dla tych, którzy nie wymagają dużo. Simplenote, bo o nim mowa, to klient serwisu o takiej samej nazwie. Przepiękny
klient. Okno podzielone zostało na trzy kolumny. Pierwsza (zwijana) pozwala na organizację notatek, druga pokazuje listę dostępnych notatek,
a ostatnia część to podgląd i edycja tekstu. Nie ma możliwości zmienienia fontu. Białe pole, kursor i Ty. Aplikacja może policzyć słowa, znaki,
a także pozwoli na dopisanie tagów. Coś dla fanów minimalizmu.
Cena: za darmo Mac App Store

Muzzy
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in the… W czym? Kto z nas
nie śpiewa piosenek podczas słuchania? Nawet jeśli muzyka leci tylko jako tło do pracy, na czas niektórych kawałków wstrzymujemy to,
co robimy i drzemy się w niebo głosy (albo ja jestem dziwny). Spamiętanie wszystkich tekstów może być problematyczne, dlatego wspomagam się ostatnio świetnym programikiem – Muzzy. Jedno kliknięcie na
ikonce w Menu Bar i już mam przed sobą słowa do słuchanego utworu.
Poza tym Muzzy pokazuje okładkę aktualnie odtwarzanego albumu,
pozwala na podejrzenie czasu grania i trwania kawałka, a także wybranie innej pozycji z danej płyty. Na samym końcu (dosłownie) jest opcja
otworzenia iTunes. Niestety Muzzy wspiera tylko kombajn od Apple.
Oho, moja część. So you think you can stone me and spit in my eye?
Cena: za darmo Mac App Store
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SIMCITY

KRZYSZTOF MORAWSKI

Odkąd ostatni raz grałem w dobrego tycoona minęło już sporo czasu, a sam gatunek
tych gier nieco się zmienił. Dlatego też zasiadałem do testów nowego SimCity na
Maka z dużymi nadziejami, ale też i obawami.
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Odkąd ostatni raz grałem w dobrego tycoona minęło już sporo czasu, a sam gatunek tych gier nieco się zmienił. Dlatego też zasiadałem do testów nowego SimCity na Maka z dużymi nadziejami, ale też
i obawami.
Pierwszą obawą było jakże przyziemne zmartwienie
o to, czy aby mój komputer udźwignie taką grę? I choć
samą maszynę kupiłem raczej niedawno, to przy jej
wyborze kierowałem się typowo zastosowaniami biurowymi a nie graniem. Na szczęście mój Mac mini stanął na wysokości zadania, choć o grze na maksymalnych detalach mogłem od razu zapomnieć.
Drugim moim zmartwieniem był czas. A właściwie jego brak. Grę do recenzji dostałem w pewnym
sensie na ostatnią chwilę, więc z góry przepraszam
wszystkich, którzy uznają tę recenzję za niekompletną, ponieważ wiem, że nie miałem tyle czasu,
ile potrzeba, aby gruntownie przetestować i opisać
taki tytuł.
Wróćmy jednak do samej gry. Fundamentem nowego SimCity oczywiście nadal jest stworzenie dobrze
prosperującego miasta w oparciu o trzy strefy: mieszkalną, komercyjną oraz przemysłową. Tak jak w poprzednich częściach, tak i tu wszystko zaczyna się od
pustego pola, na którym rozpoczynamy naszą przygodę jako burmistrz małej mieściny z kilkoma domami i miejscami pracy. Mieściny, którą to mamy krok po
kroku rozwinąć do poziomu dużej metropolii, radząc
sobie po drodze z narastającymi problemami związanymi z zarządzaniem coraz większą aglomeracją.
Inne natomiast jest to, że nowe SimCity po raz
pierwszy w historii serii jest grą z trybem wielooso-
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bowym. Dzięki temu możesz uczestniczyć, wraz
z innymi graczami, w rozwoju całego regionu.
W grze możemy zarządzać nawet 16 miastami w danym regionie – samodzielnie lub ze znajomymi!
Muszę przyznać, że to jest genialne i daje naprawdę wiele nowych możliwości.
Oto bowiem możemy stworzyć kilka miast, specjalizujących się w różnych dziedzinach, w zależności od
swojego położenia i zasobów naturalnych. Wystarczy wybrać strategię, a potem wyspecjalizować swoje
miasto. Jeśli chcesz ściągnąć więcej turystów do miasta, zbuduj kurort z kasynami i patrz, jak miasto staje się wielką atrakcją turystyczną. Jeśli natomiast Twoje miasto ma wielkie pokłady węgla, wyspecjalizuj się
w produkcji prądu i zasilaj inne miasta w regionie. Pamiętaj jednak, że każda specjalizacja przynosi określone korzyści, ale ma też swoje konsekwencje.
Możliwość rozgrywki wieloosobowej i współpracy
z różnymi graczami wymusiła na twórcach gry również inne rozwiązania, jak choćby fakt, że gra zapisuje się bezpośrednio (i w czasie rzeczywistym) na
serwerach, w chmurze. Dzięki temu możesz oczywiście wrócić do swojego miasta z poziomu dowolnego komputera z zainstalowaną grą. Niezależnie czy
jest to Mac czy PC. Nie ma jednak róży bez kolców.
Bowiem oznacza to, że w grę nie będziemy mogli
grać bez połączenia z internetem oraz (co było dość
powszechne przy jej premierze) w momencie, gdy
serwery będą zapchane.
Można by długo debatować nad tego typu rozwiązaniem, analizując jego plusy i minusy. Fakt pozostaje jednak taki, że era gier komputerowych, w które grało się samemu na swoim komputerze powoli
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ale sukcesywnie przemija i pozostanie raczej domeną mojego pokolenia a nie rzeczywistością nowych graczy. Już sama możliwość skuteczniejszego zabezpieczania gier
przed piractwem będzie skłaniać kolejnych producentów do stosowania tego rozwiązania, a jeśli jeszcze są oni inteligentni, tak jak zespół Maxis wykorzystają to do urozmaicania gry, nieustannie dodając do niej nowe wyzwania – często oparte na prawdziwych zdarzeniach ze świata. Może być to również cecha atrakcyjna dla samych
graczy.
Sporo zmian zastosowano również w samym modelu rozgrywki i planowania miasta.
Teraz wszystkie nasze działania rozpoczynamy od uprzedniego rozplanowania siatki
dróg, do których będą przylegać odpowiednie strefy przeznaczone pod zabudowę.
Co ważne, twórcy gry nie ograniczają nas już do prostych dróg i tradycyjnych skrzyżowań. Możemy teraz śmiało tworzyć łuki, ronda, serpentyny itd.
Rozwiązanie to wydaje się logiczne, choć związane są z nim dwa problemy. Pierwszym z nich jest fakt, że im dziwniejszy kształt ulicy, tym trudniej będzie dopasować
do niego odpowiedni budynek, co w efekcie może sprawić, że w naszym mieście
będą liczne puste miejsca, nigdy niezagospodarowane pomimo wyznaczenia dlań
odpowiednich stref.
Drugim problem jest fakt, że żaden budynek nie może istnieć bez prowadzącej do
niego drogi. To z kolei oznacza, że w momencie rozbudowy miasta będziemy zmuszani burzyć wiele budynków tylko po to, aby wybudować w danym miejscu szerszą
drogę lub nieco zmienić układ dróg. Trzeba tu od razu wspomnieć o tym, że twórcy
gry oczywiście przewidzieli możliwość ulepszania raz wybudowanej drogi, ale możliwości te są dość ograniczone i prędzej czy później możemy napotkać na opisany
wcześniej problem.
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Skoro już mowa o ulepszeniach, to warto również wspomnieć o tym, że w grze
w końcu zlikwidowano konieczność wznoszenia kolejnych budynków użyteczności publicznej. Teraz możemy po prostu rozbudowywać istniejące punkty i zwiększać
tym samym zakres ich usług oraz przepustowość. Rozwiązanie niby banalne, ale niezwykle użyteczne.
Z ciekawostek warto również wspomnieć o tym, że w nowym SimCity każdy Sim
czy pojazd mają swój cel – dzięki zaawansowanemu silnikowi Glassbox gra symuluje
wszystko, co tylko widzisz. Tak więc gdy już odpowiednio rozwiniemy nasze miasto,
możemy maksymalnie przybliżyć widok kamery i cieszyć nasze oczy, po prostu przyglądając się naszemu tętniącemu życiem miastu.
Nowe SimCity to produkcja, która posiada wielkie możliwości i zawiera masę naprawdę znakomitych rozwiązań. Jako że nie miałem okazji grać w poprzednią część tej serii, trudno jest mi porównać ją do jej poprzedniczki. Jednak biorąc pod uwagę rozwój
całej serii, trudno nie być pod wrażeniem nowego dzieła zespołu Maxis i EA.

Zobacz video: SimCity – dawniej i dziś

I choć na premierę SimCity w wersji na Maka przyszło nam czekać blisko pół roku
dłużej niż na PC, to trzeba przyznać, że było warto, bowiem mimo swoich drobnych
wad jest to jeden z najlepszych tytułów w swojej kategorii dostępnych na komputery
z logiem nadgryzionego jabłka. Co więcej, jeśli już kupiłeś SimCity na PC wcześniej,
otrzymasz automatyczny dostęp do wersji na Mac przez stronę Origin.
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Na zakończenie pozostaje jeszcze wspomnieć kilka słów o wymaganiach sprzętowych gry. Jak
pisałem na samym początku, pomimo nowego komputera miałem pewne (uzasadnione) obawy
odnośnie tego, czy mój sprzęt poradzi sobie z wymogami gry.

Na szczęście dał radę, choć przez zintegrowaną kartę graficzną mogłem tylko pomarzyć o takich
doznaniach wizualnych, jakie widać na oficjalnych zdjęciach gry. Dla mnie osobiście nie ma to
zbyt wielkiego znaczenia, liczy się tylko to, co gra ma mi do zaoferowania. Moją żonę jednak poziom grafiki na moim sprzęcie skutecznie zniechęcił do testowania tytułu
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WYMIANA DYSKU

W IMAC LATE 2009
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
Mój fabryczny HDD o pojemności 1 TB, którego dostarczono z moim iMakiem, w końcu wyzionął ducha. Od tygodnia pokazywał, że ma problem w Narzędziu Dyskowym, aż w końcu padł całkowicie.
To był dysk, który był kwalifikowany do wymiany przez Apple przed rokiem – pochodził z wadliwej
serii Seagate’ów – ale nie miałem czasu zająć się jego wymianą. Skoro wymusił to na mnie, to postanowiłem zamontować coś większego i tutaj z pomocą przyszedł autoryzowany serwis Apple, z którego korzystam od dłuższego czasu. Wcześniej był znany pod szyldem iSource, ale od jakiegoś czasu
zmienił nazwę na ESPO – Autoryzowany Serwis Apple.
W iMakach z late 2009 i mid 2010 dysk twardy montowany jest mniej więcej na środku urządzenia,
ciut bliżej góry. Oprócz złącza SATA ma również podłączony czujnik temperatury bezpośrednio do
dysku, dzięki czemu informacje czerpie ze S.M.A.R.T. zamiast z otoczenia dysku – w teorii może to
być bardziej precyzyjne. Niestety nie każdy dysk twardy obsługuje ten kabelek, a ja koniecznie chciałem mieć to rozwiązane fabrycznie. Zależy to w dużej mierze od firmware’u samego HDD, więc jest
to loteria – albo się trafi, albo trzeba będzie montować na nowym dysku dodatkowy czujnik. Nie jest
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to w żadnym przypadku problem – tak było to zresztą rozwiązane wcześniej – ale… ordnung muss sein!
Skoro już i tak wymieniałem dysk, to przy okazji postanowiłem wybrać model większy. Kupiłem Seagate’a Barracudę (model ST3000DM001) o pojemności 3 TB, aby pomieścić
się ze wszystkimi plikami wideo, które ostatnio montuję
w coraz większych ilościach. Zgodnie z informacjami znalezionymi w internecie Seagate’y mają największe prawdoDane techniczne

podobieństwo działania z fabrycznym rozwiązaniem Ap-

Komputer: iMac 27", Core i7 2,8 GHz, 12 GB RAM,

ple. Okazało się, zupełnie przypadkowo, że sztuka kupiona

SSD + HDD.

przeze mnie prawidłowo wspiera fabryczny przewód pod-

HDD: wymieniono na Seagate Barracuda 3 TB

łączany bezpośrednio do niej, więc obyło się bez monto-

(ST3000DM001)

wania dodatkowego czujnika. Sama operacja trwała około
15 minut i była robiona na poczekaniu.

Adres serwisu:
ESPO – Autoryzowany Serwis Apple

ESPO, przy okazji skoro iMac był i tak rozebrany, dokładnie

ul. Maciejki 5 (1. piętro)

przeczyścił jego wnętrze. Najpierw użyli powietrza pod du-

02-181 Warszawa

żym ciśnieniem, aby wypchnąć cały kurz, następnie zamon-

tel. +48 22 868 05 25

towali ponownie matrycę i przetarli jej powierzchnię pre-

e-mail: serwis@espo.com.pl

paratami przemysłowymi, na której drobinki z powietrza

godziny otwarcia: pn-pt 10-18

lubią się osadzać. Ostatnim krokiem było jeszcze zamontowanie szyby, aby pomiędzy nimi nie było żadnego kurzu
– ta operacja zajęła około 20 minut. Specjalista, który dbał
o mojego iMaka, nie przyjmował niczego innego niż całkowity brak pyłków pomiędzy szkłem a matrycą – warto było
poczekać, bo rzeczywiście nic w środku nie pozostało. Kiedyś robiłem to sam, ale widząc jak profesjonalnie podszedł
do tematu, wygodniej jest podjechać na samo czyszczenie,
w trakcie którego można napić się kawy – mniej stresu.
Po powrocie do domu pozostało już tylko sformatować
dysk jako HFS+. Dzisiaj mam 3 TB dodatkowej przestrzeni
na pliki (oprócz SSD, który znajduje się w miejscu napędu
SuperDrive) i niestety już ponad połowę zapełniłem. A mogłem zdecydować się na model czteroterabajtowy…

/ 2013 NR 10 / PORADY / Uniwersalny
Cmd+Tab


132

UNIWERSALNY

CMD+TAB

MACIEJ SKRZYPCZAK

Chyba każdy użytkownik OS X wie, że za pomocą klawiszy Cmd+Tab
można przełączać się między aplikacjami. Ale czy wiecie, że przy użyciu
dodatkowych klawiszy możemy zrobić więcej?

Przede wszystkim całość będziemy wykonywać w widoku przełączania aplikacji. Aby go
uruchomić, wciskamy i trzymamy klawisz Cmd, a następnie wciskamy i puszczamy klawisz
Tab. Dla przypomnienia możemy zaznaczać kolejne aplikacje, wciskając ponownie sam klawisz Tab, a poprzednie poprzez wciśnięcie klawisza ~. Mając za sobą te „podstawowe podstawy”, możemy przejść do reszty:
• po pierwsze, zaznaczając jakąś aplikację (w widoku przełączania programów) i wciskając klawisz Q, zamkniemy ją,
• po drugie, zaznaczając aplikację i wciskając klawisz H, ukryjemy wszystkie jej okna,
• wreszcie po trzecie, jeśli ukryliśmy okna jakiejś aplikacji bądź wszystkie wyłączyliśmy,
to po zaznaczeniu programu wciskamy klawisz Alt i puszczamy klawisz Cmd. Wszystkie
okna tej aplikacji zostaną odkryte bądź zostanie otwarte nowe okno.
Źródło: Stack Exchange
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JAK UTWORZYĆ DUŻY PLIK
W CELACH TESTOWYCH
MACIEJ SKRZYPCZAK

Umiejętność tworzenia dużych plików ma wiele za-

Aby utworzyć plik 2giga na Biurku, posłużymy się

stosowań, jak na przykład testowanie dysków. W OS

składnią:

X mamy przynajmniej 3 możliwości, aby takie pliki

dd if=/dev/zero of=~/Desktop/2giga bs=1024 count=0

stworzyć.

seek=$[1024*2048]

Terminal i polecenie mkfile

Narzędzie dyskowe

Za pomocą polecenia:

Nie musimy się ograniczać tylko do wydawania po-

mkfile -n rozmiar[b|k|m|g] /ścieżka/nazwapliku

leceń w Terminalu. Równie dobrze duże pliki może-

we wskazanym miejscu utworzymy plik o podanym

my stworzyć za pomocą Narzędzia dyskowego, które

rozmiarze (wyrażanym w b – bajtach, k – kilobajtach,

znajdziemy w folderze /Applications/Utilities. Tam kli-

m – megabajtach oraz g – gigabajtach). Zatem, by

kamy na ikonę Nowy obraz.

utworzyć plik duzyPlik o rozmiarze 3 GB na Biurku, nasza komenda będzie wyglądała następująco:
mkfile -n 3g ~/Desktop/duzyPlik
Terminal i polecenie dd
O ile mkfile jest jasne w użyciu, o tyle występuje tylko w OS X. Bardziej uniwersalnym acz mniej intuicyjnym jest narzędzie dd, którego budowa wygląda
następująco:
dd if=/dev/zero of=/ścieżka/nazwaPliku bs=1024 count=0 seek=$[1024*ilośćMB]
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Następnie nadajemy mu nazwy (pliku i obrazu), a tak-

A jeśli w polu Format obrazu pozostawimy obraz dys-

że określamy wielkość (możemy wybrać spośród go-

ku do odczytu i zapisu, to będziemy mogli dodatkowo

towych rozmiarów albo ustalić własny).

przechowywać w tym obrazie swoje pliki.

Źródło: OS X Daily

ZMIANA CZASU WYŚWIETLANEGO
POKAZU ZDJĘĆ W WYGASZACZU
MACIEJ SKRZYPCZAK
Domyślny czas wyświetlania zdjęć w wygaszaczu OS

uprawnienia administratora, a więc jego hasło) zmie-

X to 3 sekundy. I wszystko byłoby dobrze, gdyby moż-

nia czas wyświetlania slajdów z 3 na 10 sekund. Oczy-

na tę wartość zmienić. Niestety nie można. A przynaj-

wiście zamiast 10 sekund możemy wpisać inną liczbę.

mniej nie w oczywisty sposób.

Aby sprawdzić, czy wszystko zostało poprawnie skonfigurowane, wpisujemy drugą komendę:

Jak zwykle z pomocą przychodzą umiejętności zagłę-

sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c „print ‘:JustASli-

bienia się w OS X. Okazuje się bowiem, że istnieje pew-

de:mainDuration’” /System/Library/PrivateFrame-

na komenda, która potrafi zmienić czas wyświetlania

works/Slideshows.framework/Versions/A/Resour-

kolejnych slajdów w wygaszaczu ekranu. A oto i ona:

ces/Content/EffectDescriptions.plist

sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c „set ‘:JustASlide:mainDuration’ 10” /System/Library/PrivateFrameworks/

Jako wynik powinniśmy otrzymać ustawioną liczbę.

Slideshows.framework/Versions/A/Resources/Con-

Od tej pory pokaz slajdów wyświetlany w postaci wy-

tent/EffectDescriptions.plist

gaszacza ekranu będzie trwał dłużej (bądź krócej,
w zależności jak to wszystko ustawiliśmy).

Ta jakże prosta komenda (do której będą potrzebne

Źródło: Mac OS X Hints
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

Mikromusic – Sova
Musicie mi wybaczyć, ale w tym miesiącu opisywane płyty są dokładnie takie, jak pogoda za oknem. Spokojne, melancholijne i jeśli ktoś od słuchania tego zaplącze się w kocu
wtulony w poduszkę, to sorry – moja wina. Mikromusic to
zespół, który z jednej strony delikatnie wtargnął na teren
komercji (mowa tu o finale opolskich Debiutów TOPtrendy czy starcie do eliminacji Eurowizji). Jednak z drugiej strony muzyka, jaką tworzą, jest tak daleko od tej, którą znamy jako komercyjną, że NASA nie wymyśliła jeszcze takiego
napędu, żeby tak daleko dolecieć. Wszystko co tworzą jest ambitne i wyszukane,
muzyka to Nu jazz, a wokal i teksty to prozaiczne wiersze. „Sova” to trzeci album
zespołu założonego w 2002 r. przez Natalię Grosiak oraz Dawida Korbaczyńskiego. Mimo coraz większego zainteresowania przez media ich muzyka cały czas jest
mocno alternatywna. Zmieniło się jednak tempo, do którego muzycy przyzwyczaili swoich słuchaczy. Nowy album jest eksperymentalny, sporo w nim perkusji i instrumentów klawiszowych, których tempo bliższe jest muzyce elektronicznej niż
jazzowej. Jeśli do tego dodamy świetnie dograną trąbkę i gitarę basową, to ja jestem kupiony. Mocną stronę muzyczną dopełnia specyficzny i ciepły głos Natalii, która z wielkim wyczuciem przekazuje swoje niebanalne teksty. Bardzo cieszy
mnie to, że w zdecydowanej większości teksty są w naszym, polskim języku, wyjątkiem jest „Por Fim”, zaśpiewany po portugalsku. Całego materiału, mimo że jest to
muzyka alternatywna, słucha się z lekkością, której często w takich projektach brakuje. Wyczucie dobrego smaku i niezwykłe zgranie wszystkich członków Mikromusic pokazuje, że są w pełni profesjonalni i zasługują na uwagę nie tylko niszowego
słuchacza. Miejmy nadzieję, że taka muzyka coraz częściej będzie trafiała na imprezy masowe i listy przebojów. Kto wie, może właśnie Mikromusic w jakimś stopniu
do tego się przyczyni.
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Gregory Porter – Liquid Spirits
Był taki okres w historii rubryki „Cała Muzyka”, kiedy opisywałem płyty pięknych, młodych i niewiarygodnie
uzdolnionych kobiet. Wschodzące gwiazdy różnych gatunków muzyki, które z góry były skazane na sukces. Jednak świat kocha historie, gdzie nie wszystko idzie jak po
sznurku, a człowiek, żeby zostać zauważonym, na początku musi ten przysłowiowy sznurek nieźle powiązać. Gregory Porter nie jest już młody ani zbyt urodziwy, ale na pewno nie można napisać, że brak mu talentu.
Być może nie miał w młodości tyle szczęścia co inne gwiazdy, a swój jazzowy talent szlifował śpiewając w małych kameralnych klubach San Diego. Kiedy stracił już nadzieję na karierę muzyka, postanowił w inny sposób zabłysnąć na świecie. Wybór padł na sport i tak stypendium uczelni San Diego uzyskał dzięki grze
w football amerykański. Całe szczęście, jak to zawsze w takich historiach bywa,
ktoś w końcu zauważył, że Gregory za mikrofonem jest jeszcze lepszy niż na boisku. „Liquid Spirits” to dopiero trzecia płyta 42-letniego kalifornijczyka i, jak się
okazuje, nawet w takim wieku można być świetnie zapowiadającym się muzykiem. Gdy słuchałem tego albumu, nawet przez chwilę nie przeszło mi przez
myśl, że to może być dopiero wschodząca gwiazda. Wszystko jest dopracowane tak, jakby chciał pożegnać się ze wszystkimi słuchaczami, nagrywając swoją
najlepszą płytę w karierze. Na szczęście to dopiero początek. Niesamowita kontrola za mikrofonem, wszystko na wielkim luzie, jak stary wyjadacz. Soul, gospel,
R&B, a może trochę bluesa? Nie ma problemu, na tym krążku znajdziecie wszystko, w dodatku w jazzowej aranżacji. „Piękna” to słowo, jakie od razu przyszło mi
do głowy po przesłuchaniu całości. Nie mogę nawet wyróżnić jakiegoś jednego
numeru. To jeden z takich albumów, gdzie słuchasz całości jako jednego tworu.
Tu nie ma hitów do radia. Już wiem, jak będzie wyglądał w tym tygodniu każdy
mój powrót do domu, po ciężkim dniu pracy. Gregory Porter, mój mistrzu, proszę o więcej i dziękuję za „Liquid Spirits”.
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RIDDICK
Muszę przyznać, że czekałem na ten film. Nie byłem może jakoś
szczególnie nim podekscytowany, ale jednak chciałem go zoba-

JAN URBANOWICZ

Sezon blockbusterów już
właściwie za nami. Teraz
w kinach będą się już
pojawiać głównie filmy
mające walczyć o Oscary.
Jednak „głośne filmy” miały
dość ciekawe zamknięcie –
był nim „Riddick”.

czyć. Na wielu tytułach w tym roku się zawiodłem i byłem bardzo ciekaw, czy ten się do nich zaliczy czy może jednak czeka
mnie miłe zaskoczenie. Podszedłem zatem do tematu z lekkim
sceptycyzmem i stało się coś nieoczekiwanego…
Część trzecia
„Riddick” jest właściwie trzecią częścią trylogii (dotychczas)
opowiadającej o postaci Richarda B. Riddicka – niezwykle niebezpiecznego, choć wzbudzającego sympatię, zabójcy widzącego w ciemnościach za sprawą niezwykłych, zoperowanych oczu. Po raz pierwszy poznaliśmy go w 2000 roku w filmie
„Pitch black”. Cztery lata później powrócił w „Kronikach Riddicka”, by ostatecznie po raz trzeci uraczyć nas w roku bieżą-
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cym. Wszystkie filmy wyreżyserował Dawid Twohy. Najlepsza oczywiście była część pierwsza. Muszę
jednak przyznać, że trzecia niebezpiecznie depcze jej po piętach.
Riddick is back!
Pomimo tego, że „Pitch black” nie był głośnym filmem, to w świecie sci-fi zdążył zyskać miano kultowego. Wszystko to za sprawą oryginalnej postaci głównego bohatera, który znalazł się w niezwykłym
położeniu. Oczywiście cały pomysł okazał się przyjazny dla widowni, która bardzo szybko zaakceptowała całość. Film miał dość niski budżet, bo zaledwie niewiele ponad 30 milionów dolarów i pokazał
tym samym, że najważniejszy jest pomysł a nie pieniądze. Kontynuacja filmu okazała się lekką klapą.
Tutaj budżet przekroczył już ponad 100 milionów i chyba twórcy trochę się zagalopowali. Owszem, tu
również pojawił się świetny pomysł, zwłaszcza na całe uniwersum, które naprawdę było niczego sobie, ale sporo pieniędzy uderzyło reżyserowi do głowy i nie było już tak niezwykle jak w pierwszym
filmie. Mimo to „Kroniki Riddicka” mają swój specyficzny klimat i potrafią dostarczyć sporo rozrywki. A jak to jest z trzecią częścią? Ja po wyjściu z kina nazwałem ją „Pitch black po sporym upgradzie”.
Dlaczego? Bo twórcy powrócili do tego, co doskonale sprawdziło się w pierwszym filmie. Do wyjątkowego klimatu oraz postaci – prawdziwego twardziela z zasadami. Używając pewnego kolokwializmu,
nazwałbym go przekocurem. Tak jest. Roddick to przekocur. I taki właśnie powinien być.
Odbiór
Wybrałem się na ten film do kina IMAX, gdyż uznałem, że na większym ekranie będzie dostarczał on
lepszych wrażeń. Oczywiście wybrałem się na seans 2D. I wybór ten był znakomity. Tak samo jak znakomicie bawiłem się na tym filmie. Vin Diesel jako Riddick nie zawiódł, obsada drugoplanowa również
była w formie. Znajdziemy tu akcję, przemoc, humor i po prostu dobrą rozrywkę. Jest tu wiele podobieństw do pierwszej części, ale wiele rzeczy zostało usprawnionych i sprawiają one, że na filmie się
nie nudzimy i że spełnia on nasze oczekiwania. Bałem się, że będzie kolejna klapa. Oczywiście, są rzeczy, do których możemy się przyczepić, ale czy naprawdę jest sens? Nie możemy zwyczajnie cieszyć
się tym, co widzimy na ekranie bez doszukiwania się błędów, niespójności czy słabych efektów specjalnych? Ja postanowiłem skupić się na obrazie i czerpać z niego dobrą zabawę. Otrzymałem w zamian film, który według mnie jest jedną z największych niespodzianek tego roku. I to pozytywną.
Na koniec
Jakbym miał podsumować, to najzwyczajniej w świecie poleciłbym ten film. Nie trzeba być znawcą
poprzednich części, by ten się podobał. Myślę, że większości osób, które lubią kino sci-fi, właśnie się
spodoba. Dostaliśmy film z niskim budżetem, który po raz kolejny pokazuje, że pieniądz nie jest najważniejszy, z dobrą fabułą, która w miarę trzyma się kupy, i ciekawą postacią pierwszoplanową, zagraną przyzwoicie. Czego chcieć więcej? Wszak ma to być rozrywka. I zdecydowanie nią jest.
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CZAS NA MIŁOŚĆ
JAN URBANOWICZ

Kiedy w kinie zobaczyłem zwiastun najnowszego filmu Richarda Curtisa wiedziałem,
że muszę go zobaczyć. I to nie tylko dla pięknej Rachel McAdams.

Reżyser
Richard Curtis. Człowiek, który napisał scenariusze do takich filmów jak „Cztery
wesela i pogrzeb”, „Notting Hill”, obie części przygód Bridget Jones czy w końcu,
również przez niego wyreżyserowany, „To właśnie miłość”. Jak widać, brytyjska komedia romantyczna sporo mu zawdzięcza. Ja mu sporo zawdzięczam, gdyż uwielbiam wszystkie wymienione filmy.
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Obsada
W jego najnowszym filmie zobaczymy Domhnalla Gleesona (jeden z rudowłosych
kompanów Harry’ego Pottera) i Rachel
McAdams (piękna!) w rolach głównych.
Oprócz nich na ekranie pojawia się również Bill Nighy, Lindsay Duncan oraz Tom
Hollander (zły człowiek z „Piratów z Karaibów”). Ponadto jeszcze kilka innych nazwisk. Wszyscy spisali się wzorowo.

Ale nie należy myśleć, że
jest to tylko taka zwykła
opowieść o miłości. Curtis
pokazuje nam to w znany z
„To właśnie miłość” słodkogorzki sposób.

Fabuła
Ta jest genialna w swojej prostocie. Chłopak w swoje 21. urodziny dowiaduje się od ojca,
że mężczyźni w ich rodzinie potrafią przenosić się czasie. Odtąd życie się zmienia, a perspektywa znalezienia wielkiej miłości zaczyna być realna. No i w końcu dzieje się – pojawia
się McAdams i miłość kwitnie. Ale nie należy myśleć, że jest to tylko taka zwykła opowieść
o miłości. Curtis pokazuje nam to w znany z „To właśnie miłość” słodko-gorzki sposób.
Oczywiście mamy tutaj typowo komediowe zagrywki znane z innych tego typu filmów, ale
mamy również dramat, przemyślenia oraz to, że miłość nigdy nie będzie łatwa, nieważne
jakie ułatwienia zgotowałby nam los. Główny bohater szybko przekonuje się, że jego czyny
mają swoje konsekwencje, przed którymi nie ucieknie.
Oczekiwania
Przyznam szczerze, że oczekiwałem nieco innego filmu. Zwiastuny nastawiły mnie na trochę inną linię fabularną, myślałem, że wszystko potoczy się inaczej. Ale nie zawiodłem się.
Raczej pozytywnie zaskoczyłem. Przyjemne to było. No i Rachel McAdams! Zapewne już
zauważyliście, że jestem w niej zakochany? Dobrze. Wy też powinniście! To jest znakomity film. Rewelacyjnie wyważony,

Jeśli cenicie sobie filmy,
w których palce maczał
Richard Curtis, to nie
będzie to dla Was
zmarnowany seans.

mamy tu wszelkie emocje. Oczywiście głównie jest to komedia
romantyczna, ale łza też może przy niej polecieć po policzku.
Mnie podobało się bardzo. Myślę, że większości z Was również się spodoba. Jeśli cenicie sobie filmy, w których palce maczał Richard Curtis, to nie będzie to dla Was zmarnowany seans. Bardzo przyjemne dwie godziny, które nie wiadomo kiedy
minęły. Jak znajdę czas, to może przejdę się na niego drugi raz.
A na pewno kupię go i postawię na swojej półce.
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W IMIĘ...

JAN URBANOWICZ

Ten film zachęcił mnie dwiema postaciami: reżyserki Małgośki
Szumowskiej oraz Andrzeja Chyry. Pierwsza stworzyła genialny „33
sceny z życia”, drugi jest moim zdaniem obecnie jednym z lepszych
polskich aktorów. Niestety oboje lekko mnie rozczarowali.

Zaczynamy tym, że znajdujemy się w wiosce na końcu Polski, nie wiemy
gdzie, nie wiemy jak i dlaczego. Szybko w oczy rzucają nam się nastolatkowie, którzy klną, piją, palą i nie zachowują się tak jak powinni. Nagle widzimy kogoś jeszcze. Andrzej Chyra, którego postać jak się później okazuje, jest księdzem. Pod swoją parafią ma ośrodek dla młodzieży
z poprawczaka, którą pomaga się opiekować. Na tym tle rozgrywa się
dramat człowieka wiary, który walczy z wykluczeniem.
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Głośno
Tak miało być o tym filmie. Głównie za sprawą tego, że miał on przedstawiać opowieść o katolickim księdzu, homoseksualiście. Byłem bardzo ciekaw, jak reżyserka
poprowadzi tę historię. Na pewno jest to trudny temat, zwłaszcza w takim katolickim kraju jak Polska. Bałem się jednak, że zostanie on zrobiony nieco pod publikę,
że wiele rzeczy zostanie tu powiedzianych wprost, nie pozostawiając miejsca na
prawdziwe zastanowienie się nad problemem. Nie chcę pisać o fabule i tego typu
zagadnieniach. Bardziej napiszę, jak ja odebrałem ten film.
Odbiór
Seans trwa około półtorej godziny. Przez godzinę i dziesięć minut bardzo się męczyłem. Nie wiem do końca dlaczego. W tym filmie niewiele się działo. Jednak film
trzeba zobaczyć do końca, być może wydarzy się coś, co mną wstrząśnie, co sprawi, że film zapadnie mi w pamięć. Jednak tak się nie stało. Przez 3/4 nie mamy tu
właściwie nic. Nie wiemy, co się wydarzy, bo nie za bardzo wiemy, co się w tym
właśnie momencie dzieje. I jak tak czekałem na kulminację tego wszystkiego – wybuch, powód do myślenia – to dostałem policzek w twarz. Policzek dosłowności. Nie było już nad czym się zastanawiać. Wprost dowiadujemy się wszystkiego
i mamy sceny, które szokują obrazem, a nie emocjami. Nie spodobało się…
Aktorska oszczędność
Jednak to, co spodobało się bardzo, to oszczędność aktorów. A może raczej reżyserki i scenarzystki? Nie mamy tu wielu dialogów. Właściwie wszystkie te wartościowe, pozbawione wulgaryzmów i zawierające przekaz rozgrywają się pomiędzy kilkoma bohaterami. Reszta wypowiada
zaledwie kilka zdań w ciągu całego filmu. Jednak

I jak tak czekałem na
kulminację tego wszystkiego
– wybuch, powód do
myślenia – to dostałem
policzek w twarz.

mnie się to spodobało. Aktorzy pokazali, że gra to
nie tylko słowa. Duży plus. Uważam, że aktorsko
ten film stoi na naprawdę dobrym poziomie, jednak reżyserka za bardzTo chciała dobrze. Film miał
ogromny potencjał, jednak został on zmarnowany. Szkoda. Chciałem zobaczyć coś naprawdę wartościowego, dostałem film, o którym zrobiło się
głośno, jednak sam w sobie był bardzo cichutki.
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PREMIERY DVD I BLURAY

PAŹDZIERNIK 2013

JAN URBANOWICZ

Chaplin. Kompletna kolekcja
Zestaw 10 najlepszych filmów Mistrza, Charliego Chaplina. Nie ma chyba osoby, która by nie
widziała choć jednego z nich. Człowiek, który odmienił kino i jako jedna nielicznych osób
miała na nie znaczący wpływ. Każdy kinomaniak powinien mieć taką kolekcję na swojej
półce, gdyż w ich przypadku słowo „klasyka”
to za mało.

Szybcy i wściekli 6
Szósta część popularnej serii. O dziwo, jedna
z lepszych. Trzyma poziom i daje znakomitą rozrywkę. Taki właśnie powinien być dobry film akcji. A tutaj oprócz tego mamy jeszcze szybkie kobiety i piękne samochody. Za
oknem już jesień, a to jest idealny film na
szary i zimny wieczór. Jeśli podobały Wam
się poprzednie części, ta na pewno również
przypadnie Wam do gustu.
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Kac Vegas: Trylogia
Tegoroczny „Kac Vegas 3” wchodzi do domowej wideoteki, więc nie może zabraknąć wydania zawierającego wszystkie trzy części
w jednym miejscu. Osobiście uważam, że film
był słaby, nie jest zbyt wart oglądania, lecz na
pewno znajdzie swoich fanów. Ja wolałbym
chyba jednak kupić jedynie pierwszą część,
gdyż był to film świeży, przy którym nieraz
płakałem ze śmiechu.

Człowiek ze stali
Jedna z największych premier tego roku, według
niektórych największy zawód. Pomimo tego, że
film nie spełnił pewnych moich oczekiwań, to po
wyjściu z kina wiedziałem, że nowe przygody Supermana na pewno zagoszczą u mnie na Bluray.
Pomimo kilku wad jest to znakomite widowisko,
realizowane z ogromnym rozmachem, dobrym
scenariuszem i rewelacyjnymi efektami specjalnymi. Damska część widowni doceni sceny, gdzie
główny bohater chodzi bez koszulki – w HD!
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Zapraszamy do pierwszej kawiarni
przyjaznej użytkownikom marki Apple
Zapraszamy
ul. Piękna 24/26A
00-549 Warszawa
www.applecaffe.pl
www.facebook.com/applecaffe.poland

applecaffe to:
• niepowtarzalna atmosfera
• profesjonalni bariści
• najwyższej klasy – jedyny w Polsce
ekspres Faema Toerma
• wyjątkowa kawa wypalana w Polsce
specjalnie dla nas
• nasza kuchnia to innowacyjność,
niepowtarzalność i wyjątkowy smak
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CYPHERPUNKS

JULIAN ASSANGE
Intensywniejsza komunikacja kontra intensywniejsza
inwigilacja

FRAGMENT KSIĄŻKI

JÉRÉMIE: Inwigilacja sponsorowana przez państwo jest faktycznie głównym problemem podważającym samą strukturę wszystkich demokracji oraz sposób ich funkcjonowania, lecz istnieje także inwigilacja prywatna i możliwość pozapaństwowego kolekcjonowania olbrzymich ilości danych. Weźmy takie Google. Jeśli jesteś standardowym użytkownikiem tej wyszukiwarki, korporacja Google wie,
z kim się komunikujesz, kogo znasz, czego szukasz, a także zna twoją prawdopodobną orientację
seksualną oraz przekonania religijne i filozoficzne.
ANDY: Wie o tobie więcej niż ty sam.
JÉRÉMIE: Więcej niż twoja matka i być może więcej niż ty sam. Google wie, kiedy jesteś online, a kiedy nie.
ANDY: Wiesz, czego szukałeś dwa lata, trzy dni i cztery godziny temu? Nie. A Google wie.
JÉRÉMIE: Z tych właśnie powodów staram się już nie korzystać z Google.
JACOB: To jak akcja Kill Your Television XXI wieku . Skuteczny protest niewykorzystujący efektu sieciowego będzie nieskuteczny . Zniszcz swój telewizor, stary.
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JÉRÉMIE: Nie, to nie jest protest, to raczej mój osobisty sposób postrzegania świata.
ANDY: Oglądałem te piękne filmy z ludźmi wyrzucającymi swoje telewizory z trzypiętrowych
domów.
JÉRÉMIE: Nie chodzi tylko o inwigilację państwową; to jest kwestia prywatności, sposobu przetwarzania danych przez osoby trzecie oraz wiedzy na temat tego, co robi się z danymi. Nie korzystam
z Facebooka, więc nie wiem o nim zbyt dużo. Ale teraz za jego pomocą możesz zobaczyć zachowania użytkowników, którzy z pełnym zadowoleniem oferują wszelkiego rodzaju osobiste dane,
więc czy możemy winić ludzi, że nie wiedzą, gdzie jest granica między prywatnością a publicznością? Kilka lat temu przed erą technologii cyfrowych ludzie mający życie publiczne byli albo postaciami z show-biznesu, albo politykami, albo dziennikarzami. Dzisiaj każdy może potencjalnie mieć
takie życie, gdy klika przycisk „publikuj”. „Publikuj” oznacza uczynienie czegoś publicznym, czyli zaoferowanie reszcie świata dostępu do określonych danych — i oczywiście, gdy widzisz nastolatków
przesyłających sobie własne zdjęcia w stanie nietrzeźwości czy innym, to przypuszczalnie nie mają
świadomości, że oznacza to całą resztę świata i potencjalnie bardzo, bardzo długi czas. Działalność
Facebooka bazuje na rozmyciu granicy między prywatnością, znajomymi a czymś publicznym. Sam
portal przechowuje dane, nawet jeśli wydaje ci się, że są przeznaczone tylko dla twoich znajomych
i osób, które kochasz. Niezależnie więc od stopnia publiczności, jaki przypiszesz swoim danym, kliknięcie przycisku „publikuj” oznacza przesłanie ich najpierw Facebookowi, który następnie udostępni je wybranym użytkownikom.
JULIAN: Nawet granica między rządem a korporacjami jest rozmyta. Jeśli przyjrzysz się rozwojowi
w sektorze militarnym na zachodzie w ostatnich dziesięciu latach, zauważysz, że NSA, największa
agencja szpiegowska na świecie, miała w swoich rachunkach dziesięciu głównych kontrahentów,
z którymi współpracowała. Dwa lata temu było ich już ponad tysiąc. Zaciera się więc granica między tym, co jest sektorem rządowym a co prywatnym.
JÉRÉMIE: I można dowieść, że amerykańskie agencje wywiadowcze mają dostęp do wszystkich danych przechowywanych przez Google.
JULIAN: Bo mają.
JÉRÉMIE: A także do wszystkich danych Facebooka, więc w pewien sposób Facebook i Google to
bazy danych tych agencji.
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JULIAN: Jake, masz nakaz dotyczący Google? Czy do Google nie wysłano nakazu udostępnienia informacji związanych z twoim kontem w tym portalu? Jeśli chodzi o WikiLeaks, wysłano nakazy do serwisu, w którym została zarejestrowana domena WikiLeaks (Dynadot). Były to nakazy pochodzące z toczącego się dochodzenia w sprawie WikiLeaks prowadzonego przez ławę przysięgłych z zapytaniami
o rejestry finansowe, zapisy logowania i tym podobne. Wszystkie te dane zostały udostępnione .
JACOB: „Wall Street Journal” doniósł, że Twitter, Google i Sonic.net, trzy serwisy, z których korzystam
lub korzystałem w przeszłości, otrzymały nakaz 2703(d), który jest nietypowym rodzajem tajnego
żądania .
JULIAN: Na podstawie ustawy PATRIOT Act?
JACOB: Nie. Tu chodzi zasadniczo o Stored Communications Act. W „Wall Street Journal” napisano,
że każdy z tych serwisów twierdził, iż rząd nakazał udostępnienie metadanych, a rząd zapewniał, że
ma do tego prawo bez upoważnienia sądowego. Do dzisiaj nie zostało rozstrzygnięte, czy rząd ma
prawo do ukrywania swoich taktyk, i to nie tylko przed opinią publiczną, lecz także przed rejestrem
sądowym. Dowiedziałem się o tym dopiero z „Wall Street Journal”, jak wszyscy.
JULIAN: Czyli Google podlizywało się rządowi USA w jego śledztwie prowadzonym przez ławę przysięgłych i dotyczącym WikiLeaks, gdy ten zażądał udostępnienia twoich danych — i to nie za pomocą zwykłego nakazu, lecz nietypowego nakazu inwigilacyjnego. Jednak wcześniej w 2011 roku
pojawiła się wiadomość, że Twitter otrzymał kilka nakazów od tej samej ławy przysięgłych, lecz walczył o prawo do poinformowania ludzi objętych nakazem, czyli o zdjęcie klauzuli tajności. Nie mam
konta na Twitterze, więc nie otrzymałem kopii nakazu, lecz nazwiska moje i Bradleya Manninga były
na nakazach udostępnienia wszelkich informacji. Jake, masz konto na Twitterze, więc Twitter dostał
nakaz dotyczący ciebie. Google także otrzymało taki nakaz, lecz nie walczyło o jego upublicznienie
.
JACOB: Podobno. Tego dowiedziałem się z „Wall Street Journal”. Przypuszczalnie zresztą mogę
o tym mówić tylko w połączeniu z tą gazetą.
JULIAN: Dlatego że te nakazy mają klauzulę tajności? To zostało uznane za niezgodne z konstytucją, prawda?
JACOB: Być może nie. W przypadku Twittera publiczne jest to, że odrzucono nasz wniosek o wstrzymanie egzekucji nakazu. Sugerowaliśmy w tym wniosku, że ujawnienie tych danych rządowi doprowadzi do nieodwracalnych szkód, bo gdy rząd otrzyma te dane, to ich nigdy nie skasuje. Odpowiedź
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brzmiała: „Cóż, wasz wniosek został odrzucony, a Twitter musi ujawnić te dane”. Aktualnie rozpatrywane jest nasze odwołanie dotyczące tajności wokandy — i o tym nie mogę mówić — lecz na dzień
dzisiejszy sąd stwierdził, że nie możesz oczekiwać prywatności w internecie, gdy dobrowolnie ujawniasz informacje trzeciej stronie. Nawiasem mówiąc, każdy w internecie jest trzecią stroną.
JULIAN: Nawet jeśli korporacje w rodzaju Facebooka lub Twittera twierdzą, że nie ujawnią nikomu
prywatnych danych.
JACOB: Oczywiście. I to jest rozmycie granic między państwem a korporacją. Przypuszczalnie najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy tu rozważyć, jest to, że NSA i Google są partnerami w cyberbezpieczeństwie w kontekście obrony narodowej USA.
ANDY: Cokolwiek w tym kontekście znaczy cyberbezpieczeństwo. To bardzo szeroki termin.
JACOB: Próbują podważyć wszystkie zapisy ustawy Freedom of Information i utrzymać to jako tajne. I w ten sposób rząd twierdzi, że ma prawo wysłać administracyjny nakaz, który ma niższą rangę
niż nakaz sądowy zabraniający trzeciej stronie poinformowania cię o nim, a ty nie możesz walczyć
o swoje prawa, gdyż bezpośrednio dotyczy to trzeciej strony, niemającej konstytucyjnych podstaw,
żeby chronić twoje dane.
JULIAN: Gdzie trzecią stroną jest Twitter, Facebook lub twój dostawca internetu.
JACOB: Lub ktokolwiek. Twierdzono, że w przypadku prywatności bankowej i wybierania numeru telefonu mamy do czynienia ze strukturą bijekcyjną. Dobrowolnie udostępniasz operatorowi numer, który wykręcasz. Wiedziałeś o tym? Gdy używasz telefonu, to tak, jakbyś przy wybieraniu numeru mówił: „Nie mam oczekiwań w kwestii prywatności”. Tutaj połączenie z maszyną jest nawet
mniej widoczne. Ludzie nie rozumieją działania internetu — zresztą sieci telefonicznej też — lecz
sądy konsekwentnie podtrzymują tę wykładnię, także jak dotąd w naszej sprawie Twittera, o której
nie mogę zbyt wiele mówić, gdyż tak naprawdę nie mieszkam w wolnym kraju .
To szaleństwo, gdy sobie wyobrazimy, że przekazujemy wszystkie swoje osobiste dane tym kompaniom, a one zasadniczo stały się sprywatyzowanymi siłami bezpieczeństwa. A w przypadku Facebooka mamy nawet do czynienia ze zdemokratyzowaną inwigilacją. Zamiast płacić ludziom w sposób, w jaki robiło Stasi w NRD, wynagradzamy ich kulturowo, gdyż zyskują okazję do tego, by kogoś
przelecieć. Piszą o swoich znajomych i wychodzą rzeczy typu: „Hej, ta i ten się zaręczyli”, „Och, ta
i ten zerwali”, „Aha, to wiem, do kogo zadzwonić”.
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KSIĄŻKI TYLKO E-BOOKI
Anna Klejzerowicz
Córka czarownicy

Cena: 18,70 zł
Do pobrania: Prószyński i S-ka

Kontynuacja losów bohaterów „Czarownicy”.
Małgosia, już jako 22-letnia studentka, przyjeżdża na wakacje do swoich
przybranych rodziców: Michała i Ady. Po kilku dniach pobytu na wsi zachowanie dziewczyny wywołuje ich niepokój. Małgosia jest blada, śnią się jej
koszmary, budzi się z krzykiem, traci apetyt i dobry humor. Znika na wiele
godzin, nikomu nie mówi, dokąd chodzi. Nawet Damian, przyjaciel z dzieciństwa, teraz w niej zakochany, nie wie, co dręczy dziewczynę.
Małgosia nerwowo reaguje na wszelkie pytania, traci kontakt z otoczeniem. Rodzina przypuszcza, że
wróciły jej dawne problemy psychiczne. Gosia ponownie musi zmierzyć się ze swoją przeszłością. Jaki
mroczny sekret skrywa? Czy po latach potrafi się z niego wyzwolić…

Marcin Rusnak
Opowieści niesamowite

Cena: 0 zł
Do pobrania: RW2010

Kto prowadzi audycję radiową w świecie spustoszonym wojną nuklearną?
Czy znaleziona na strychu skrzyneczka naprawdę może spełniać marzenia?
Dlaczego młody mag i XIX-wieczny geniusz medycyny muszą nauczyć się
współpracować? Co sprawia, że niektórzy zabijają ptaki i jaka kara grozi za
terroryzm magiczny? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć możecie w e-bookowym zbiorze opowiadań Marcina Rusnaka. „Opowieści niesamowite” to literacki tygiel, w którym mieszają się najciekawsze konwencje współczesnej fantastyki: fantasy, cyberpunk, post-apokalipsa, groza. To dwanaście wyśmienitych opowiadań, a wśród nich zarówno
niepublikowane premiery, jak i teksty zbierające laury w ogólnopolskich konkursach literackich (m.in.
Horyzonty Wyobraźni 2009, Świetlne Pióro 2011). Co więcej, wszystko to zupełnie za darmo!
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- Tylko eBooki

Adrian Atamańczuk
Arlin
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Cena: 0 zł
Do pobrania: Wolne eBooki

W skład książki wchodzą dwa opowiadania (drugie w zasadzie jest minipowieścią). Jest to historia opowiedziana z perspektywy tytułowej bohaterki.
„Książę Cienia”
Mała dziewczynka Arlin jest świadkiem przygotowań do kaźni pięknej czarodziejki i postanawia jej pomóc. Jakie konsekwencje dla niej i bliskich jej osób
będzie mieć ta decyzja? Czy sprzeciwienie się okrutnemu kapłanowi w kraju, gdzie prawo jest wyłącznie
po stronie silnych nie skończy się dla wszystkich zamieszanych w tę sprawę tragicznie? A może to właśnie
kapłan przeceni swoje siły w konfrontacji z tajemniczą kobietą? I co do tego ma niezwykły pierścień Dallili?
Kim jest Yskayzer i czy dawni bogowie na pewno odeszli w zapomnienie?
„Płomień i mrok”
Pewnego dnia ktoś gdzieś nie przypadkiem budzi przerażającego demona. Upiór nie zapomniał dawnych
uraz i dąży do zniszczenia ludzkiego świata. Jego moc wydaje się nie mieć granic, a oporne królestwa jedno po drugim upadają i zamieniają się w pył. Konkoria staje się ostatnim miastem, ostatnim bastionem
wolnych ludzi. Czy znajdzie się ktoś, kto powstrzyma pochód armii ciemności? I jaką rolę w historii odegra
Arlin oraz jej przyjaciele?
„Arlin” to opowieść o walce Dobra ze Złem, o przyjaźni, wierności, honorze i marzeniach. I o wierze w te
wartości. Magia spotka się tu z magią, a płomień i żelazo będą wirować w nieustannym tańcu. Bo lepiej zginąć niż stracić wolność. Bo nie ma życia bez wolności.

Marcin Brzostowski
Słodka bomba Silly

Cena: 9,20 zł
Do pobrania: Virtualo

„Słodka bomba Silly” to powieść (thriller), której główną bohaterką jest bomba lotnicza o imieniu Silly, wyposażona w namiastkę indywidualnego procesu myślowego, czyli w pewnego rodzaju inteligencję. W wyniku zbiegu przeróżnych okoliczności zostaje wplątana w konflikt pomiędzy dwiema zwalczającymi się armiami.
Ponieważ myśli i czuje, z wyjątkowym zainteresowaniem przygląda się ludziom,
którzy dążą do wywołania kolejnej wojny. Poznając ich motywacje, uczy się życia
oraz odkrywa swoją prawdziwą naturę. Czym to się skończy dla bomby Silly, niech przekona się sam Czytelnik.
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SAŁATKA

Z OSCYPKIEM I JABŁKAMI
MAŁGORZATA ŁADA
• 30 dag oscypka

Plastry boczku podsmażyć na beztłuszczowej patel-

• 3-4 łodygi selera naciowego

ni lub w piekarniku, aż będą chrupiące. Pozostawić do

• 2 czerwone, lekko kwaśne jabłka

wystygnięcia.

• 4 łyżki soku z cytryny
• 6 cienkich plastrów boczku wędzonego

Oscypek pokroić w cienkie słupki.

• pęczek szczypiorku
• pęczek rukoli

Seler naciowy dokładnie wymyć, osuszyć i pokroić w plaster-

• 2 ząbki czosnku

ki. Jabłka umyć, usunąć gniazda nasienne, pokroić w ósemki

• 3 łyżki oliwy lub dobrego oleju

i skropić łyżką soku z cytryny. Szczypiorek posiekać. Rukolę

• sól, pieprzostrej papryki

przebrać, opłukać, osuszyć i ułożyć na półmisku lub w dość

• 1-2 łyżki stołowe miodu (jeżeli jest płyn-

płaskiej salaterce. Następnie wyłożyć pokrojony oscypek,

ny to co najmniej 2)

jabłka i boczek. Całość posypać siekanym szczypiorkiem.

• 4 łyżki oleju
• 1 łyżka dobrego keczupu

Zrobić sos: czosnek przecisnąć przez praskę lub drob-

• sól, odrobina cukru

no posiekać, dodać pozostały sok z cytryny, oliwę, sól,

• 2-3 łyżki zimnej wody

pieprz i bardzo dokładnie wymieszać.
Przed podaniem sałatkę polać sosem i lekko wymieszać.

KUP
TERAZ
599,00

ODTWARZANIE ZA POMOCĄ DOTKNIĘCIA
łatwe parowanie z urządzeniami z technologią
NFC poprzez jedno dotknięcie
ŁATWE ŁADOWANIE BATERII
wbudowaną baterię można łatwo ładować z
wykorzystaniem standardowego złącza micro USB
FUNKCJA CREATIVE MULTIPOINT
umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch
urządzeń z technologią Bluetooth

NIEWIELKI ROZMIAR, WSPANIAŁY DŹWIĘK
wbudowany wzmacniacz Super Charged
Amplifier sprawia, że dźwięk jest głośniejszy niż
w przypadku głośników o nawet dwukrotnie
większych rozmiarach!

POCHYŁY PRZEDNI PANEL
pochylenie przedniego panelu pod kątem 30˚
pozwala lepiej ukierunkować dźwięk wprost
na suchającego
OBUDOWA WOLNA OD WIBRACJI
specjalna konstrukcja obudowy pozwala uniknąć
strat dźwięku powodowanych wibracjami
obudowy

CZYSTE BRZMIENIE ROZMÓW
wbudowany ukryty mikrofon umożliwia
prowadzenie rozmów telefonicznych

7hrs

