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Zeppelin Air
Zeppelin Air Lightning to zaawansowana stacja muzyczna
Bowers & Wilkins o znakomitej jakości dźwięku. Dzięki
technologiom Wi-Fi oraz AirPlay, bezprzewodowo odtwarza muzykę wprost z iPoda touch, iPhona i iPada, a także
biblioteki iTunes w komputerze. Ramię ze złączem Lightning pozwala ładować podłączone urządzenie, a także
zadokować inne modele iPodów. Dzięki możliwości aktualizacji oprogramowania Zeppelin Air Lightning zapewnia
kompatybilność z przyszłymi modelami Apple.

złącze Lightning™

Salony firmowe Top hi-fi & Video design:
Bydgoszcz: ul. Gdańska 69, tel: 52 321 24 77; Katowice: ul. Warszawska 34, tel: 32 203 66 72; Kielce: ul. IX Wieków Kielc 16,
tel: 41 343 22 80; Kraków: ul. Chodkiewicza 4, tel: 12 421 38 42; Łódź: Al. Kościuszki 49/51, tel: 42 637 20 06; Poznań: ul. Garbary 26,
tel: 61 852 86 48; sopot: Al. Niepodległości 677, tel: 58 551 13 65; Warszawa: ul. Gen. Andersa 12, tel: 22 635 64 63; Warszawa:
ul. Nowogrodzka 44, tel: 22 628 81 24; Wrocław: ul. Widok 2/4, tel: 71 343 08 42
www.tophifi.pl
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Kontakt z Internetem
Transmitery sieciowe TP-LINK wykorzystują istniejącą sieć elektryczną do tworzenia szybkiej sieci komputerowej. Urządzenia nie
wymagają konfiguracji – aby błyskawicznie utworzyć sieć wystarczy podłączyć je do gniazdek elektrycznych w domu lub biurze.
Następnie do transmiterów możesz podłączyć komputer, laptop, konsolę, telewizor i inne urządzenia wyposażone w kartę sieciową.
Dzięki prędkości do 500Mb/s transmitery doskonale sprawdzą się zarówno przy przeglądaniu stron WWW, pobieraniu dużych
plików, transmisji wideo HD, a nawet filmów 3D. Zwiń kable, rozwiń sieć!
Transmitery sieciowe TP-LINK (PLC / Powerline) znajdziesz w najlepszych sklepach komputerowych w Polsce.

w w w.tp -link .co m.pl
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Norbert Cała:
Wybór należy do Was, jednak którego modelu byście nie wybrali, to
będzie to jedynie wybór między
najlepszym a najlepszym dla Was
tabletem na rynku.

Wojtek Pietrusiewicz:
Otóż Apple postarał się bardziej niż
zwykle i nie zaspokoił go zwykły
update wnętrzności. Nope.

Nie wiem jak Wy, ale ja po ostatniej prezentacji Apple jestem usatysfakcjonowany. Dostaliśmy dużo nowości. Mamy nowe iPady – nie tylko dużego, który teraz nazywa się Air,
ale i mini, jednak z Retiną, wbrew plotkom i spekulacjom – całe szczęście. Dostaliśmy

Kinga Ochendowska

nowe Macbooki Pro z Retiną, w bardzo dobrych cenach. Dostaliśmy po kilku latach ocze-

Mamy na rynku mnóstwo fajnych

kiwań Maka Pro. Wreszcie dostaliśmy, kompletnie za darmo, nowe pakiety iLife i iWork.

gadżetów. Aż chce się kupować. Pod

Ale jednak chyba wisienką na torcie było ogłoszenie, że Mavericks będzie za darmo. Tak,

kolor firanek, pod kolor narzuty na

za darmo. Powrót do korzeni, gdy system był za darmo do każdego Maka? Znak czasów?

łóżku albo nawet pod kolor ściany.

Sytuacja na rynku? Pewnie wszystkiego po trochu, ale najważniejsze, że my użytkownicy
na tym korzystamy. Dla mnie rewelacja. Ale pamiętajcie, Tim Cook powiedział, że prawdziwe nowości zapowiadane są dopiero na 2014 rok.
W listopadowym numerze przedstawiamy Wam wszystkie nowości, jakimi uraczył nas Ap-

Paweł Hać:

ple, ale też inne ciekawe tematy. Norbert rozmawia z NAD-em. Jarek testuje genialne słu-

Tworzenie muzyki poprzez przesu-

chawki B&W P7. Paweł jest w świecie „Raportu mniejszości”. Gracjan tłumaczy nam AppleCa-

wanie rąk w powietrzu sprawia, że

re. Maciek wreszcie pamięta o wszystkich hasłach, a Krzysiek ściga się najnowszymi furami.

czujesz się jak chłopaki z Daft Punk

Jak widzicie, nasze najnowsze wydanie jest wręcz kosmiczne, dlatego na deser Jasiek

grający na imprezie u Castora z Tron.

opowie Wam o „Grawitacji”, którą zagryziecie pysznym, nowym ciastem mojej mamy.
Apple się kończy…
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kup teraz

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 torba
na MacBook Pro 15”
wykonana z najwyższej jakości
naturalnej skóry barwionej w wielu kolorach,
wykończona tkaniną chroniącą
przed zarysowaniami
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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.
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TP-LINK – REKORDOWY ROK 2013.
MILION SPRZEDANYCH URZĄDZEŃ W POLSCE.
Już milion urządzeń sieciowych sprzedał w tym roku w Polsce TP-LINK, lider naszego rynku Wi-Fi.
Ponad 70% sprzedaży stanowią urządzenia umożliwiające komunikację bezprzewodową – routery, punkty dostępowe i karty sieciowe. Udział firmy w światowym rynku WLAN zwiększył się do 42
proc., a w Polsce wynosi on już blisko 70 proc.
Urządzenia TP-LINK pojawiły się na międzynarodowym rynku w 2005 roku, stopniowo zyskując
popularność wśród użytkowników również w naszym kraju. W 2011 roku TP-LINK otworzył w Polsce przedstawicielstwo, zatrudniając doświadczonych w branży menedżerów, a także poszerzając
kanał sprzedaży. I już w 2011 roku został liderem rodzimego rynku WLAN ze sprzedażą ponad 1 mln
urządzeń. Kolejnym przełomem był rok 2012, gdy firma przekroczyła 50 proc. udziałów w rynku,
sprzedając blisko 1,3 mln produktów sieciowych.
Jednak to rok 2013 jest wyjątkowy. Już w sierpniu sprzedano milionowe urządzenie, dwa miesiące
wcześniej niż w roku ubiegłym. – Wszystko wskazuje na to, że nasze wyniki będą o ponad 20 proc.
lepsze niż w 2012, a także, że uda nam się przekroczyć barierę 1,5 mln sprzedanych urządzeń – tłumaczy Zdzisław Kaczyk, dyrektor sprzedaży TP-LINK Polska.
– To efekt bardzo dobrej opinii o naszych produktach, trafionych programów sprzedażowych i wyjątkowego wsparcia udzielanego partnerom handlowym – zapewnia Mariusz Piaseczny, dyrektor
marketingu w TP-LINK. – Podczas gdy konkurencja zmniejsza sprzedaż, redukuje inwestycje i zatrudnienie, my wciąż powiększamy zespół, powierzchnię biurową i magazynową, prowadzimy szereg działań marketingowych i edukacyjnych dla sprzedawców i użytkowników naszych urządzeń.
Również na światowym rynku udziały TP-LINK stale rosną. Według danych IDC firma zwiększyła udziały w rynku WLAN z 34 proc. w I kwartale 2012 r. do 42 proc. w I kwartale br. Wyniki TP-LINK
dwukrotnie przewyższają wyniki dwóch kolejnych producentów w zestawieniu.
Coraz lepsze wyniki TP-LINK to także efekt zwiększającego się portfolio produktów, w tym rosnącej popularności tzw. routerów mobilnych, które pozwalają na współdzielenie internetu 3G/4G.
– Obecnie jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji internetowej, dzięki której internet trafia do gospodarstw domowych, w których dotąd trudno było o instalację dobrego łącza w akceptowalnej
cenie – tłumaczy Mariusz Piaseczny. – Dzięki rozwojowi technologii i infrastrukturalnym inwestycjom operatorów telekomunikacyjnych mobilny internet staje się bardzo popularny, a nasze routery pozwalają go współdzielić na wszystkich urządzeniach z interfejsem bezprzewodowym.
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HUAWEI ULTRASTICK – INTERNET Z GNIAZDA SD

Komputery Apple nie posiadają wbudowanych modułów 3G, więc do mobilnego połączenia z siecią konieczne jest korzystanie z zewnętrznych akcesoriów. Na targach CEATEC Huawei pokazało urządzenie o nazwie UltraStick – przenośny modem, podłączany
przez czytnik kart SD.
UltraStick przypomina standardową kartę SD, służącą do przenoszenia danych. Nie posiada jednak własnej pamięci, wyposażona jest za to w moduł łączności 3G w standardzie HSPA+, obsługujący połączenia z prędkością do 21 Mb/s. Zaprezentowany model
działa na częstotliwości 2100 MHz, która stosowana jest w Chinach, nie pojawia się natomiast w Europie. Modem nie został jednak jeszcze wprowadzony do sprzedaży, jest więc
bardzo prawdopodobne, że urządzenie zostanie dostosowane również do standardów
w innych regionach świata.
Ciekawostką jest wykorzystywany rodzaj karty. Z uwagi na wymiary zdecydowano się
na standard nano SIM, obecny w nowych generacjach iPhone’ów oraz iPadów. UltraStick
może być świetnym rozwiązaniem dla osób, którym brakuje modułu 3G w laptopach
Apple. Nie będzie on bowiem zajmował portu USB, a także, w przeciwieństwie do tradycyjnych modemów mobilnych, nie powinien wystawać zbyt mocno z obudowy. Cena
urządzenia ani data premiery nie jest na razie znana.
Źródło: Engadget

12

/ AKTUALNOŚCI /

„ZA HORYZONT” JUŻ W IBOOKSTORE
Na początku października miała miejsce polska premiera „Za horyzont”, wyczekiwanej powieści Andrieja Diakowa, ukazującej się w ramach międzynarodowego projektu autorstwa Dmitrija Glukhovsky’ego: „Uniwersum Metra 2033”, o którym już kilkukrotnie pisaliśmy w iMagazine.
Petersburskie metro pogrąża się w kolejnej wojnie – tym razem imperium wegan próbuje podbić
niezależne stacje. Jednocześnie doświadczony stalker Taran trafia na ślad projektu Alfejos, który daje
nadzieję na oczyszczenie powierzchni ziemi ze śmiercionośnej radiacji i wyjście ocalałych z tuneli
i schronów. Trop prowadzi na Daleki Wschód, do Władywostoku. Uczestnicy walk z weganami chcieliby mieć po swojej stronie Tarana, ale on widzi sprawy inaczej. Gotów jest spalić za sobą mosty i siłą
opuścić piterskie metro, by wraz z przybranymi dziećmi – Glebem i Aurorą – oraz wypróbowanymi przyjaciółmi – Indianinem, Bezbożnikiem, Migałyczem i Giennadijem – szukać nadziei dla świata
gdzieś tam, za horyzontem.
Ryk wzmógł się, główne silniki nabrały obrotów, rozpędzając ciężką maszynę. Kaspijski Potwór wzniósł się
na wysokość przelotową i ruszył… w stronę majaczącej w oddali, ledwie dostrzegalnej linii, która na zawsze podzieliła świat na pół.
Ku nieosiągalnej, lecz kuszącej granicy, która, wciąż się oddalając, raz za razem testuje ludzką wytrzymałość, pomaga poznać kres własnych możliwości. W stronę nieuchwytnej krawędzi, za którą
można zajrzeć tylko wtedy, gdy uwierzy się we własne siły.
Tam, gdzie spełniają się marzenia.
Za horyzont.
Powieść wieńczy trylogię Andrieja Diakowa, na którą składają się tomy „Do światła” i „W mrok”.
W Rosji są to najpoczytniejsze – obok „Metra 2033” i „Metra 2034” – książki Uniwersum Metro 2033
– międzynarodowego projektu Dmitrija Glukhovsky’ego.
„Za horyzont” znajdziecie w iBookstore. Kosztuje 6,49 EUR. Polecamy.
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NOWE ETUI DO IPHONE’A
I IPODA OD BELKIN I VANS
Belkin, znany z produkcji akcesoriów do urządzeń mobilnych, nawiązał współpracę z Vans.
Jej efektem jest nowa kolekcja etui na iPhone’a oraz iPoda touch, która do sprzedaży trafi
już pod koniec października.
Firma Vans powinna być znana wszystkim
miłośnikom jazdy na desce oraz BMX. Od
1966 roku sprzedaje odzież, akcesoria oraz
obuwie i przez ten czas zdążyła wyrobić sobie bardzo dobrą opinię, a także wyjątkowy
styl. Dzięki współpracy z Belkin powstała seria
etui na urządzenia Apple, które swoim wyglądem oraz wykonaniem nawiązują do najbardziej rozpoznawalnych wzorów, charakteryzujących produkty Vans. Wśród nich znalazła się
szachownica oraz pofałdowane, gumowe tworzywo przypominające podeszwę pierwszych
modeli butów tej firmy.
Etui będą dostępne zarówno na iPhone’a, jak i na iPoda touch. W sprzedaży pojawią się pod
koniec października.
Źródło: Informacje prasowe

polub nas

facebook.com/imagazinepl

Aktualizacje

• MacBook Air Flash Storage Firmware

Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje dla komputerów Apple:
• iTunes 11.2
• Java for OS X 2013-005
• Java for Mac OS X 10.6 update 17
• OSX 10.9, 5,29 GB
• iOS 7.0.3
• iMac SMC Firmware Update 1.1
• iPhoto Library Upgrader 1.1
• MacBook Air SMC Update v1.9
• MacBook Pro Retina SMC Update v1.2
• MacBook Pro SMC Firmware Update 1.8
• MacBook Air EFI Firmware Update 2.7

Update 1.1
• MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late
2013) Software Update 1.0
• ProApps QuickTime Codecs v1.0.3

Użyteczna rada
Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją
naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back-up danych.
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TP-LINK TL-WPA4220KIT – KONTAKT Z INTERNETEM

Zestaw transmiterów sieciowych TP-LINK TL-WPA4220KIT pozwoli na rozszerzenie zasiągu sieci za pomocą istniejącej sieci elektrycznej.
TP-LINK wprowadza do sprzedaży uniwersalny zestaw transmiterów z punktem dostępowym - TL-WPA4220KIT, który pozwala na proste i szybkie rozszerzenie zasiągu sieci
bezprzewodowej i przewodowej. W skład pakietu wchodzą dwa transmitery - TL-PA4010
i TL-WPA4220, które oferują przesyłanie danych w obrębie sieci elektrycznej z prędkością
do 500 Mb/s (zasięg do 300 metrów). Model TL-WPA4220 posiada wbudowany moduł
obsługi sieci bezprzewodowej w standardzie N (maksymalna transmisja do 300 Mb/s).
Ponadto został wyposażony w przycisk Wi-Fi Clone, za pomocą którego można automatycznie skopiować nazwę oraz hasło sieci bezprzewodowej (ułatwia to rozszerzenie jej
zasiągu). Dwa Porty Ethernet umożliwiają połączenie z siecią urządzeń nie wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową. Oba transmitery oferują pełną ochronę przesyłanych danych za pomocą 128 bitowego szyfrowania AES w przypadku sieci elektrycznej,
lub protokołów WEP i WPA2 dla sieci Wi-Fi.
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Możliwości oferowane przez oba urządzenia
sprawiają, że zestaw TL-WPA4220KIT sprawdzi
się w niemal każdych warunkach zapewniając
stabilne i szybkie połączenie z internetem zarówno dla urządzeń łączących się bezprzewodowo (tablety, smartfony) jak i przewodowo.
Najważniejsze cechy TL-WPA4220KIT:
• Udostępnienie sieci bezprzewodowej
o prędkości do 300 Mb/s w trudno dostępnych miejscach w domu lub w biurze;
• Przycisk Wi-Fi Clone - skopiowanie konfiguracji sieci bezprzewodowej i rozszerzenie jej
zasięgu przy pomocy jednego przycisku;
• Standard HomePlug AV umożliwiający transmisję przez istniejącą domową sieć elektryczną z prędkością do 500 Mb/s, idealną
dla strumieniowych transmisji wideo HD i 3D
oraz gier online;
• Prosta aktywacja 128 bitowego szyfrowania
AES chroniącego transmisję danych przez linie elektryczne za pomocą naciśnięcia przycisku Pair;
• Plug and play - brak konieczności konfiguracji transmisji przez sieć elektryczną.
Zestaw TL-WPA4220KIT dostępny jest w sprzedaży sugerowanej cenie 349 zł brutto. Produkt jest objęty 24 miesięcznym okresem
gwarancyjnym.
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3. URODZINY iMAGAZINE

– TAK BYŁO

DOMINIK ŁADA
Co to była za impreza! We wtorek 22.10.2013,
przed apple’ową prezentacją, zaprosiliśmy Was,
drodzy Czytelnicy, na nasze 3. urodziny do Applecaffe. Tradycyjnie mieliśmy dużo gości w kawiarni, ale jeszcze więcej Was było z nami dzięki
StreamOnline.
Podobnie jak poprzednio odwiedziło nas wielu
warszawiaków, ale było też kilku przyjezdnych, którym bardzo dziękujemy za poświęcenie i dołączenie do nas. Z tego co widzieliśmy, stosując zaawansowane algorytmy pomiaru gęstości tłumu, wyszło
nam, że było was więcej niż na prezentacji iPhone’ów 5s – sporo ponad 100 osób. Jednocześnie, dzięki StreamOnline, mieliśmy 14768 kolejnych gości!

/ AKTUALNOŚCI / 3. Urodziny iMagazine

Serio jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni Piotrowi Chałupko i jego ekipie ze StreamOnline za pomoc – bez Was nasza impreza miałaby zupełnie inny charakter.
Trzy lata to nie przelewki. To szmat czasu i musiałem podziękować całej redakcji obecnej i tej, która już nie jest z nami.
Tym, którzy byli z nami w Applecaffe
i tym obecnym duchem oraz pokazać naszą nową aplikację i opowiedzieć kilka
ciekawostek.
Nasze urodziny uświetnili dwaj goście,
którzy mieli do przekazania ciekawe
informacje.
Pierwszym z nich był Marcin Gruszka z uroczą asystentką, rzecznik sieci
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Play. Opowiadał nam o polskiej premierze iPhone’ów 5s i 5c, która miała mieć
miejsce w nocy z czwartku na piątek
24/25.10.2013, w Warszawie na placu Konstytucji, w głównym salonie sieci Play.
Drugim naszym gościem był Piotr Żelakiewicz z Pinova, młodego ale bardzo
prężnego resellera Apple, właściciela sieci sklepów Technobutik. Piotr opowiedział o Technobutiku i przygotował dla
nas niespodziankę. Możecie się do nich
teraz zgłosić z iPadem w ręku, z zainstalowaną naszą nową aplikacją. Kiedy pokażecie ją w salonach Technobutik, otrzymacie 4% rabatu na sprzęt Apple oraz 15%
rabatu na wszystko inne. Fajny prezent na
3. urodziny! Aha, ta oferta jest ważna do
11 listopada.
Po wystąpieniach gości był tort. Nie taki
zwykły! Mogliście poczęstować się najnowszym wydaniem naszego iMagazine,
z czarnym iPadem na okładce. Oczywiście
z marcepanu! Ja nie byłbym sobą, gdyby na mojej imprezie zabrakło szarlotki.
To jest moje ukochane ciasto. A najlepszą
oczywiście robi moja mama, którą znacie
z przepisów z iMagazine. Oczywiście szarlotka była obłędna. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję mojej mamie za przygotowanie jej dla Was!
Po oficjalnej części urodzinowej wszyscy
obecni w Applecaffe przestawili się w tryb
odbioru i zaczęliśmy oglądać relację na
żywo z San Francisco.
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Po obejrzeniu streamu nastał moment, na
który wszyscy zgromadzeni w Applecaffe czekali z niecierpliwością – rozwiązanie konkursu, którego główną nagrodą był
iPad mini ufundowany przez Pinovę. Wygrała go Klementyna Gieżyńska – gratulujemy! Pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody pocieszenia ufundowane przez Pinovę, MacLife, CardEasy oraz
CSOP – trochę tego było.
Po konkursie głównym nastała mniej oficjalna część, rozmawialiśmy i korzystaliśmy z baru Applecaffe. Było świetnie.
Mam nadzieję, że ponownie wszystkich Was zobaczymy na kolejnych urodzinach iMagazine, już za rok!
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Dźwięk tak piękny,
że rzuca na kolana

Salon Bang & Olufsen Sadyba
tel.: 22 842 40 55
e-mail: sadyba@beostores.com
ul. Limanowskiego 11 M
02-493 Warszawa

€ 1.999,-

Sprawdź ten doskonały bezprzewodowy system muzyczny w naszym sklepie lub na stronie
BEOPLAY.COM/A9
B&O PLAY by BANG & OLUFSEN
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iPAD AIR
iPAD MINI Z RETINĄ
NORBERT CAŁA

iPaździernikowe nowości: iPad Air, iPad mini z Retiną
Przed 22 października było dość prosto. Jeśli chcieliście kupić dobry tablet, to były dwie opcje.
Duży iPad czwartej generacji z wydajnym procesorem i genialnym ekranem Retina oraz iPad
mini, sporo mniejszy, lżejszy, ale ze zdecydowanie słabszym procesorem oraz nieretinowym
ekranem o słabej rozdzielczości. Modele na tyle różne, że z wyborem większość osób nie mia-
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ła problemu. Szczególnie ta druga cecha modelu mini powodowała, że niektórzy ludzie nawet nie myśleli o jego zakupie. Przy czym chęć posiadania małego tabletu
z dobrym ekranem popychała ich czasem do tak absurdalnych kroków jak zakup tabletu z Androidem.
Świetna konferencja, która odbyła się właśnie 22 października bardzo dużo namieszała. Tego dnia zobaczyliśmy dwa zupełnie nowe urządzenia, przy czym są one sobie zdecydowanie bliższe niż ich wcześniejsze generacje. A to może powodować
spore problemy z decyzją o tym, jakiego iPada wybierzemy.

iPad mini z Retiną
Od razu zaznaczam, że ja wybiorę właśnie tę wersję. Czekam na nią od roku, mając
świadomość, że iPad mini bez Retiny to był tylko produkt przejściowy.
Plotek o nowym iPadzie mini było tak dużo, że do końca prezentacji miałem obawy,
czy spełni on moje oczekiwania. Zastanawiałem się, czy iPad mini dostanie ekran
Retina – na szczęście dostał. Miałem obawy, czy dostanie procesor A7 – dostał, nawet plus koprocesor M7. Miałem obawy o działanie na baterii – niepotrzebnie! Działa tyle, ile wersja obecna, czyli do 10 godzin. Byłem też lekko przerażony, że może
być dostępny w kolorze złotym – na szczęście nie jest. Mamy tylko wersję w kolorze
srebrnym i gwiezdnej szarości.
Taka konfiguracja znacznie zbliża go do dużego iPada, bo jak przeczytacie dalej, jego wnętrze jest praktycznie identyczne. Co więcej, w takiej konfiguracji i z takim ekranem (326 ppi – lepiej niż w iPad Air) oraz wymiarami prawie identycznymi
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(jest grubszy o 0,3 mm i cięższy o 23 g) co poprzednik, bezsprzecznie nowe mini będzie najlepszym małym tabletem
na rynku. Teraz jest to produkt kompletny i pewnie kupi
go nawet Dominik – to o nim wspominałem we wstępie.
W Polsce, jak i na całym świecie, będzie on dostępny w listopadzie tego roku, dokładnej daty niestety nie znamy. Znamy za to polskie oficjalne ceny. iPad mini Wi-Fi
zaczyna się od 1699 zł (16 GB), a wersja z LTE to wydatek minimum 2199 zł. Co ciekawe, iPad mini (tak samo
jak iPad Air) dostępny jest też w wersji o pojemności
128 GB i w najdroższej wersji kosztuje 3399 zł. Osobiście uważam, że 128 GB zdecydowanie bardziej by
się przydało w iPhonie lub iPodzie touch niż w iPadzie, a pojawienie się tej pojemności pokazuje
jeszcze dobitniej, jak sprzętowo podobne są do
siebie iPad mini z Retiną i…

iPad Air. Tak, tak – Air.
Tak naprawdę nie wiem, skąd ta nazwa. Może
się podobać, może się nie podobać. Ja za bardzo się nią nie przejmuję – nazwa to po prostu nazwa. Dla mnie iPad Air to nadal „duży iPad”.
Duży, czyli z ekranem 9,7". Mimo że ekran ma taką samą wielkość jak w poprzedniej
generacji, to jednak zewnętrzne wymiary są zdecydowanie mniejsze i zbliżają go do
iPada mini. Air jest lżejszy – waży tylko 469 g (Wi-Fi) lub 478 g (WiFi + Cellular), co
podobno czyni go najlżejszym dużym tabletem na rynku. Dla porównania: iPad mini
waży 341 g. Nie wiem, czy jest to faktycznie najlżejszy duży tablet, ale wiem, że spadek wagi w porównaniu do poprzedniego modelu jest spektakularny. Oprócz tego
Air jest też cieńszy od wersji poprzedniej oraz ma mniejsze ramki wokoło ekranu. Teraz jego grubość to tylko 7,5 mm (poprzednio 8,8), a wymiary zewnętrzne to 240 ×
169,5 mm (poprzednio 241,2 × 185,7 mm).
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Wygląda dzięki temu zdecydowanie zgrabniej i prawdopodobnie da się go bez problemu trzymać w jednym ręku. Właśnie z tego powodu nie mogę się doczekać, aż
wezmę go do ręki, a stanie się to dość szybko, bo w sklepach w Polsce będzie już
2 listopada (na świecie 1 listopada, ale my wtedy mamy święto i zakaz dużego handlu). W środku znajdziemy dokładnie to samo co w iPadzie mini, czyli procesor A7 +
koprocesor M7, identyczne kamery 1,2 Mpix z przodu oraz 5 Mpix z tyłu. Jak wspomniałem, nawet pojemności pamięci są takie same, czyli 16, 32, 64 oraz 128 GB.
Polskie ceny tego modelu zaczynają się od 2099 zł za wersję Wi-Fi 16 GB oraz 2599 zł
za wersję z modemem. Oczywiście, dokładnie tak samo jak w iPadzie mini, dostępne
są dwa kolory: gwiezdna szarość oraz srebrny.
Wybierając iPada, w tym roku mamy zdecydowanie większy problem niż rok temu.
Mini sprzętowo zrównało się z „dużym” iPadem, prześcigając go nawet jeśli chodzi
o ekran. iPad Air zbliżył się zaś do mini wymiarami, a szczególnie wagą. W tym roku
musicie więc wybrać, jakiej wielkości ekran wolicie, a to zależy głównie od tego, jak
używacie iPada. To może być na tyle trudne, że ja sam, głęboko przekonany do iPada mini, co chwilę zastanawiam się, czy nie kupić przypadkiem jednak wersji Air.
Szczególnie że będzie ona w sklepach wcześniej niż mini! Wybór należy do Was, jednak którego modelu byście nie wybrali, to będzie to jedynie wybór między najlepszym a najlepszym dla Was tabletem na rynku.
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NOWE MACBOOKI PRO
(LATE 2013)
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Od paru minut zastanawiam
się, jak zatytułować w sprytny
sposób ten artykuł, w którym
miałem pisać o wczorajszych
uaktualnianiach, które Apple
zafundowało swojej linii
MacBooków Pro. Poszedłem
niestety na łatwiznę, w
przeciwieństwie do od Apple.

MacBook Pro 13" z ekranem Retina (late 2013)
To jeden z najbardziej pożądanych modeli wśród MacBooków, najprawdopodobniej zaraz po modelu Air. Otóż Apple postarał się bardziej niż zwykle i nie zaspokoił go zwykły update wnętrzności. Nope.
Tym razem poszli po bandzie, przekonstruowując obudowę tak, aby była cieńsza. Otóż 13" z Retiną była grubsza niż
model 15" – wysokość obudowy wraz z zamkniętym ekranem wynosiła 1,9 centymetra. Nowy model został obniżony
do poziomu 15" i jego wysokość wynosi teraz 1,8 centymetra. Dieta również pozwoliła obniżyć wagę z 1,62 kilograma
na 1,57 – niby niewiele, ale miło, bo dla perfekcjonistów każdy gram się liczy.
Model z ekranem 13,3" jest dostępny w trzech konfiguracjach, różniących się pomiędzy sobą procesorami i dyskami flash. Cena najtańszego modelu została obniżona do
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5799 PLN i zawiera w sobie 128 GB SSD,
Intel Core i5 2,4 GHz (opcjonalnie Core
i5 2,6 GHz lub Core i7 2,8 GHz – wszystkie w wersji dwurdzeniowej) oraz 4 GB
RAM-u. Średni model ma przede wszystkim 8 GB RAM w podstawie oraz dysk
flash o pojemności 256 GB – cena też
wzrasta, do 6699 PLN. Topowy model,

Uaktualniono porty Thunderbolt
do nowszego standardu
Thunderbolt 2, który wspiera
dwukrotnie wyższe parametry
przesyłu danych.

za 7999 PLN posiada szybszy Core i5 2,6
GHz, 8 GB RAM oraz 512 GB dysk z opcją
rozszerzenia go do 1 TB. Wszystkie modele ponadto można rozszerzyć do 16 GB RAM.
Dzięki nowej architekturze procesorów oraz systemowi OS X Mavericks udało się wydłużyć czas
pracy na baterii do dziewięciu godzin, pomimo zastosowania mniejszej baterii (71,8 Wh vs. 74
Wh). Niestety w tego typu konstrukcjach największym winowajcą jest ekran wysokiej rozdzielczości, a ten się nie zmienił i nadal posiada cztery miliony pięknych pikseli. Różnica jednak polega na tym, że napędza go nowy układ graficzny – Intel Iris (najprawdopodobniej, wymaga potwierdzenia) – a to powinno przełożyć się na znacznie płynniejszą pracę. Jeśli czytaliście moje
recenzje MacBooków Pro z ekranami Retina z zeszłego roku, to powinniście pamiętać, że narzekałem na jej brak. W tegorocznych modelach wydajność powinna być znacznie bardziej zbliżona
do modelu 15", który ma zewnętrzny układ graficzny.

Dla osób, dla których cena nie jest przeszkodą, nowe Mac-

Otóż Apple postarał się
bardziej niż zwykle i nie
zaspokoił go zwykły
update wnętrzności. Nope.

Booki Pro 13" z Retiną powinny być priorytetem przy wyborze komputera, szczególnie jeśli pod uwagę bierzemy
obecnego Aira, za którym dzisiaj przemawia przede wszystkim niższa waga, cena oraz dłuższy czas pracy na baterii.
Mam nadzieję, że będę w stanie to wszystko potwierdzić
przy okazji testów do recenzji.
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Pamiętajcie tylko o jednym – w żadnym MacBooku Pro z ekranem Retina nie da się później rozszerzyć RAM-u, który został wlutowany na stałe w płytę główną, aby oszczędzić
miejsce.

MacBook Pro 15" z ekranem Retina (late 2013)
Konstrukcyjnie w modelu 15" nic się nie zmieniło poza procesorami. W tym roku otrzymujemy ponownie dwie konfiguracje, przy czym tańsza nie ma dyskretnego układu
graficznego. Korzysta za to z wbudowanego w procesor Intel Iris Pro, którego osiągi nie
są jeszcze znane, ale powinny być wystarczające dla mniej wymagających. Podejrzewam, że profesjonaliści potrzebujący każdego grama mocy, powinni zdecydować się na
model wyższy, szczególnie jeśli zajmują się obróbką wideo.
Model podstawowy kosztuje 8799 PLN i posiada 256 GB dysk flash, Intel Core i7 2 GHz
z czterema rdzeniami oraz 8 GB RAM. Można go rozszerzyć do 16 GB pamięci, dysk do
512 GB lub 1 TB, a procesor do Core i7 2,3 GHz lub 2,6 GHz. Droższy model zaczyna się od
11 399 PLN i ma w podstawie Core i7 2,3 GHz z opcją rozszerzenia go do Core i7 2,6 GHz,
16 GB RAM, 512 GB SSD oraz GPU produkcji NVIDIA GeForce GT 750M z 2 GB pamięci.
Pozostałe parametry nie uległy zmianie, poza jednym – oba MacBooki Pro z ekranem
Retina wspierają teraz 802.11ac. Zostały też uaktualnione porty Thunderbolt do nowsze-
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go standardu Thunderbolt 2, który wspiera dwukrotnie wyższe parametry
przesyłu danych.

MacBooki Pro 13" i 15" bez Retiny
Znam kilka osób, które czekały na uaktualnienie starszej linii MacBooków Pro.
Niestety, ale Apple ewidentnie rezygnuje z jego rozwoju i nie ma w tym nic
dziwnego – to stara konstrukcja, która została w ofercie najprawdopodobniej
tylko ze względu na wysoką cenę ekranów Retina.
Model 15" został wycofany całkowicie ze sprzedaży i nie jest już dostępny oficjalnie, natomiast jego mniejszy brat z ekranem o rozdzielczości 1280×800
pikseli i dyskiem talerzowym pozostał w ofercie bez zmian. Nadal jest wyposażony w dwurdzeniowe procesory Ivy Bridge (Core i5 2,5 GHz lub Core i7
2,9 GHz) oraz 4 lub 8 GB RAM (którą można nieoficjalnie rozszerzyć do 16 GB).
HDD ma w standardzie 1 TB, ale można zamówić opcjonalnie SSD o pojemności 512 GB.
Niestety nie mogę nikomu tej konstrukcji już polecić. Jest cięższa i grubsza niż
15" MacBook Pro z ekranem Retina, a poza tym, jak już wspominałem, przestarzała. Kosztuje zaledwie 600 PLN mniej od najtańszej 13" z ekranem wysokiej
rozdzielczości. To kwota, którą należy wydać bez zastanowienia, gdyby ktokolwiek miał w tej kwestii wątpliwości.
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MAC PRO

KOMPUTER DARTH VADERA
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple kazało nam czekać trzy lata na nowe wydanie Maka Pro – nie będę
wspominał o drobnej aktualizacji CPU po drodze. Jest to sytuacja o tyle
absurdalna, że Unia Europejska zdążyła zaktualizować przepisy szybciej niż
Apple konstrukcję swojego flagowca z działu Mac – w marcu 2013 roku
zakończono jego sprzedaż na terenie EU. Na Apple Special Event 22/10/2013
jednak zaprezentowano jego przyszłościowego i niestandardowego następcę
– jest czarny i wygląda jak coś, czego nie powstydziłby się Darth Vader z
„Gwiezdnych wojen”. Niektórzy zwracają również uwagę na to, że przypomina
kosz na śmieci. Owszem, przypomina. Bardzo.
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Konstrukcja
Apple zdecydowało się na bardzo nietypową konstrukcję całości. Sam proces budowy jest w ogóle
niesamowity, a film firmy przedstawiający całość możecie obejrzeć klikając w powyższe zdjęcie. Najbardziej niesamowite są jednak wymiary obudowy – jej wysokość wynosi zaledwie 25,1 centymetrów
(o centymetr więcej od długiego boku dużego iPada), a średnica 16,7 centymetrów (zajmuje mniej
miejsca na biurku niż Mac mini, którego footprint wynosi 19,7 centymetrów). Całość waży zaledwie pięć
kilogramów, czterokrotnie więcej niż Mac mini lub o 680 gramów mniej niż najnowszy iMac 21,5".
Tegoroczny Mac Pro jest również składany i projektowany w USA, z czego Apple jest niewątpliwie
bardzo dumne.

Specyfikacja i ceny
Mac Pro na obecną chwilę dostępny jest na stronach Apple w dwóch konfiguracjach – tańszej za 13
299 PLN oraz droższej za 17 499 PLN. Kto się martwił, że tak zwarta konstrukcja nie pozwoli mu zaszaleć, może się już uspokoić – Apple daje klientom do dyspozycji cztery różne CPU od Intela z serii
Xeon E5, które wyposażono w cztery do dwunastu rdzeni. Do wyboru są również podwójne układy
graficzne – AMD FirePro jest dostępny z oznaczeniem D300, D500 oraz D700 dla najbardziej wymagających. Nowy Mac Pro posiada również dysk oparty o pamięć flash w rozmiarach 512 GB lub 1 TB.
Podobnie jak w innych tegorocznych Makach łączą się za pomocą PCIe, ale w odróżnieniu od nich
transfer wynosi do 1250 MB na sekundę. Komputer można wyposażyć dodatkowo w maksymalnie
64 GB ECC RAM z przepustowością wynoszącą 60 GB/s.
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Jako że cała obudowa się obraca, to trudno mówić o tylnej ścianie… ale tam właśnie znajdują się
wszystkie porty, a ich liczba jest imponująca: trzy USB 3, sześć Thunderbolt 2, dwa gigabitowe porty ethernet oraz jeden HDMI 1.4 wspierający 4K. Co więcej – „tylna ścianka” z portami świeci się, gdy
komputer wyczuwa, że jest obracany lub gdy próbujemy podłączyć nowy kabel. Szczegóły.

Powyższe specyfikacje potencjalnie mogą zapewnić spory zapas mocy. Duża ilość mocy
z kolei oznacza wysoką temperaturę, a ta wymaga wentylatorów, aby ją odprowadzić. Wentylatory generują natomiast hałas, co może być problematyczne biorąc pod uwagę, że wiele osób będzie tego Maka Pro trzymało na biurku. To właśnie stąd wziął się pomysł na centralny rdzeń chłodzący, do którego przytwierdzono wszystkie podzespoły. Jeden duży
radiator na całą wysokość komputera oraz przepływające przez niego powietrze zapewnia
dużą wydajność oraz cichą pracę. Mac Pro w stanie bezczynności, według specyfikacji Apple, generuje tylko samo hałasu ile Mac mini.

Filozofia
Pomijając fakt, że komputer może rzeczywiście przypominać kosz na śmieci, jest to niesamowity
kawałek technologii, który trafi do historii jako jedna z najbardziej innowacyjnych stacji roboczych
w historii komputerów.
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Mały, energooszczędny i posiadający bardzo dużo mocy. Drogi, trudny w naprawie
i praktycznie nie upgrade’owalny. Każdy z nas będzie się utożsamiał z różnymi jego cechami, ale żaden z nas nie powinien krytykować Apple za brak innowacyjności.
Nie miałem oczywiście absolutnie żadnej okazji dotknięcia czy nawet zobaczenia tego
Maka na żywo, ale do głowy przychodzą mi dwa problemy z jego konstrukcją. Na pierwszy z nich być może już zwróciliście uwagę, gdy opisywałem porty na „tylnej ścianie”.
Cała obudowa się obraca, aby łatwiej nam było podłączyć na przykład pendrive’a, ale co
nam po tym, jeśli mam już do niego podłączonych kilka kabli? Co nam po tym, skoro jeśli ma działać, to trzeba podłączyć zasilanie, a już tylko to wystarczy, aby nie móc z tej
funkcji skorzystać? Drugim problemem jest to, że obudowa nie przewiduje możliwości
zamontowania chociażby dodatkowych dysków, które są konieczne, jeśli ktoś obrabia
więcej materiałów wideo. Wszelkie akcesoria będą musiały być w zasięgu kabla i siłą rzeczy – typu zewnętrznego.
To jednak w żaden sposób nie zmienia faktu, że tegoroczny Mac Pro wygląda jak komputer Dartha Vadera, a to z kolei powoduje, że wyzwala on w ludziach emocje. Cel
osiągnięty.
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iLIFE 2013
MACIEJ SKRZYPCZAK

Konferencja Apple z października tego roku to nie tylko nowe Maki czy iPady. To również
oprogramowanie – zarówno dla OS X, jak i iOS. Swojej aktualizacji doczekały się dwa
pakiety narzędziowe. Jednym z nich jest iLife.
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Na kilka dni przed prezentacją w Yerba Buena w sieci pojawiły się nowe ikony GarageBand, iMovie
oraz iPhoto. Jak się potem okazało, zarówno cały pakiet dla iUrządzeń oraz dla komputerów działających pod kontrolą OS X został zaktualizowany. Największą zmianę w tych trzech aplikacjach dostrzec można w wyglądzie, szczególnie jeśli chodzi o wersje iOS. Przystosowano je całkowicie do iOS
7 i jego płaskości.

iPhoto
Dzięki 64-bitowej strukturze iPhoto ma teraz działać szybciej na komputerach i urządzeniach
mobilnych.
Wersję desktopową wyposażono w narzędzia pozwalające na łatwe naniesienie efektów lub zrobienie małych poprawek, takich jak usunięcie efektu czerwonych oczu, prostowanie czy przycinanie zdjęcia. Co najlepsze, wygląda na to, że wersja dla iOS jest bogatsza w możliwości edycyjne oraz
efekty. Duży nacisk położono na możliwość dzielenia się swoimi fotografiami. Do wyboru mamy Air-
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Drop, Twitter, Facebook, Flickr, Mail, iMessage… Nowością, przynajmniej w wersji iOS,
jest tworzenie albumów zdjęć bezpośrednio z iUrządzeń. Oczywiście obie wersje iPhoto
korzystają z iCloud, dzięki czemu wszystkie potrzebne zdjęcia będą zawsze na tym urządzeniu, na którym pracujemy.

GarageBand
Nowa wersja „kombajnu muzycznego
dla każdego” również doczekała się kilku ciekawych usprawnień. Po pierwsze,
wersje mobilna i desktopowa wyposażone zostały w nowe sample, co powinno jeszcze bardziej uprzyjemnić tworzenie nowych utworów. Możemy teraz
tworzyć muzykę z wykorzystaniem aż
do 32 ścieżek!
Najciekawsze tyczy się jednak wersji GarageBand dla OS X, gdzie dodano perkusistów.
I nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że to nie my gramy na
wirtualnej perkusji, ale komputer. Na podstawie ścieżki dźwiękowej dobierany jest odpowiedni rytm. Oczywiście możemy go później lekko modyfikować. Takich „wirtualnych
perkusistów” jest wielu, ale większość z nich będzie dostępna dopiero po ich dokupieniu przy pomocy In App Purchase.
Co ciekawe, wersje iOS i OS X GarageBand mają współdzielić między sobą bibliotekę
z wykorzystaniem iCloud. Zastanawiam się tylko, jak to wpłynie na szybkość ubywa-

36

/ NOWOŚCI APPLE / iLife 2013

nia pojemności tej chmury, bo nierzadko projekty muzyczne zajmują kilkaset megabajtów i więcej.
Ostatnia nowość może być dla wielu osób rozczarowaniem. Z desktopowej wersji GB
zniknęła bowiem możliwość tworzenia podcastów. Wiem, że moi redakcyjni koledzy,
tworzący znane Wam z pewnością podcasty Nadgryzieni oraz Małe Filmidło, byli tym
faktem bardzo zawiedzeni. Na szczęście GarageBand instaluje się na Maku obok starszej
wersji, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z zalet obu aplikacji.

iMovie
Ostatnia aplikacja z pakietu iLife – iMovie – oprócz zmiany designu w wersji iOS także wyposażona została w nowe funkcje. Jedną z nich jest nowy widok Theater, w którym znajdą się dosłownie wszystkie nasze produkcje (filmy i trailery), które utworzyliśmy
na Maku lub iUrządzeniu. Dzieje się to oczywiście za sprawą iCloud (i tutaj ciekawą jest
sprawa zajmowania miejsca).
Z kolei miłym ukłonem w kierunku posiadaczy iPhone’ów 5 jest możliwość nagrywania
filmów w zwolnionym tempie (dokładnie w jakości 720p przy 60 klatkach na sekundę).
Dzięki temu również oni będą mogli tworzyć ciekawe ujęcia. Jeśli jednak macie najnowsze iPhone’y 5s, to iMovie wyciśnie z nich siódme poty, dzięki swojej 64-bitowej strukturze, co jednak przełoży się na szybszą pracę z filmami.
Ostatnią nowością w odniesieniu do pakietu iLife jest jego cena, a raczej jej brak, przynajmniej dla klientów, którzy zakupili nowe iUrządzenie lub Maka. Nieoficjalnie jednak
w przypadku aplikacji desktopowych Apple aktualizuje również iPhoto, GarageBand
oraz iMovie do najnowszych wersji starszym użytkownikom, którzy posiadali starsze
wersje tego oprogramowania.
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iWORK 2013
MACIEJ SKRZYPCZAK

Jednej z największych aktualizacji, oprócz systemu OS X oraz iLife, doczekał się
wyczekiwany przez wszystkich pakiet iWork. Jego poprzednia iteracja miała w nazwie
liczbę ’09, co wskazuje, czemu chcieliśmy zobaczyć nową wersję. I oczekiwanie się opłaciło.
Apple uaktualniło oprogramowanie dla OS X i iOS.

Najlepszym według mnie „ficzerem” dla wersji desktopowej i mobilnej jest
to, że odtąd są ze sobą całkowicie kompatybilne. Nie musimy się już martwić, że podczas edycji dokumentu na iUrządzeniu coś się sknoci, gdy otworzymy go na Maku.
Nie da się również nie zauważyć wielu zmian w wyglądzie pakietu iWork.
Wszystko jest teraz bardziej przejrzyste i łatwiejsze do odnalezienia. W tym
ostatnim, szczególnie jeśli chodzi o wersję komputerową, pomaga nowy, inteligentny panel konfiguracyjny, który dostosowuje się do aktualnie zaznaczonych
w Pages, Numbers lub Keynote elementów.
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Oczywiście komunikacja między urządzeniami
odbywa się dzięki iCloud. Ciekawie również jest
rozwiązane dzielenie się dokumentami z innymi
osobami, niekoniecznie posiadającymi swój pakiet iWork, a nawet Maka. Wystarczy przesłać im
specjalny link, a będą mogli podejrzeć efekt naszej pracy, a także niemal na żywo obserwować,
jak nanosimy zmiany.
Nowy iWork zapewnia również lepsze wsparcie dla plików utworzonych w pakiecie MS Office. Chociaż tutaj należy mieć świadomość, że
raz będzie z tym lepiej, a raz gorzej, w zależności, jakie „wodotryski” były użyte w pakiecie
Microsoftu.
Zarówno Pages, Numbers, jak i Keynote doczekały się nowych szablonów, co powinno nie
tylko ułatwić, ale i uprzyjemnić pracę z dokumentami tworzonymi w tych aplikacjach. Dodatkowo w tej ostatniej aplikacji spotkamy się również z nowymi animacjami (część z nich była
użyta podczas konferencji Apple). Nie pozostaje więc nic innego, jak zacząć się bawić w różne
prezentacje.
Podobnie jak w przypadku pakietu iLife, również iWork oferowany jest za darmo dla nabywców nowych Maków lub iUrządzeń. Jednak świat
obiegła wieść, że także posiadacze starszej wersji pakietu biurowego otrzymują aktualizacje poprzez Mac App Store. Istnieje więc duża szansa,
że wielu z Was będzie mogło przekonać się na
własnej skórze, jak pracuje się z tymi aplikacjami.
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OS X MAVERICKS

NOWY SYSTEM DLA MAKA
PAWEŁ HAĆ
OS X 10.9 dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich użyt-

OS X Mavericks został zapowiedziany na
czerwcowej konferencji WWDC, natomiast
w październiku została wydana jego
oficjalna wersja. Lista nowości nie jest zbyt
długa, jednak są one bardzo interesujące.

kowników systemu OS X Snow Leopard oraz nowszych, o ile posiadają tylko kompatybilny komputer:
• iMac (Mid 2007 lub nowszy)
• MacBook (Late 2008 Aluminum, Early 2009 lub
nowszy)
• MacBook Pro (Mid/Late 2007 lub nowszy)
• MacBook Air (Late 2008 lub nowszy)
• Mac mini (Early 2009 lub nowszy)
• Mac Pro (Early 2008 lub nowszy)
• Xserve (Early 2009)
Dzięki optymalizacji Mavericks ma wydłużyć działanie
komputerów przenośnych na baterii. Najbardziej odczują to posiadacze najnowszych MacBooków, działających na procesorach Haswell – według użytkowników 13-calowych MacBooków Air, wytrzymują one
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teraz nawet do 15 godzin pracy bez ładowania. Poprawiona wydajność baterii widoczna jest również
w starszych i wysłużonych urządzeniach. Mój MacBook Pro 13" z początku 2011 roku, z niemal 700 cyklami ładowania, wytrzymuje aż 4,5 godziny. Tuż przed aktualizacją czas ten był o godzinę krótszy. Drugą ważną zmianą jest optymalizacja użycia pamięci RAM i tu również odczuwam niewielką poprawę.
Przed aktualizacją miałem około 300-400 MB wolnej pamięci, obecnie jest to od 600 do 800 MB (łącznie zainstalowane mam 4 GB pamięci, porównanie dotyczy użycia tych samych programów). OS X 10.9
to jednak nie tylko zmiany „pod maską”, ale również nowe aplikacje i rozbudowany interfejs.

Powiadomienia
Centrum powiadomień, wprowadzone w OS X Lion, ułatwia zarządzanie wiadomościami oraz pracą
na komputerze. W Mavericks komunikaty wyświetlane są na ekranie logowania, ponadto oczekują one
na użytkownika tuż po wybudzeniu komputera. Ponadto istnieje możliwość odpisania na przychodzącą wiadomość bezpośrednio z okna komunikatu. Centrum powiadomień posiadało dotąd przyciski do
publikowania wiadomości na Twitterze oraz Facebooku – teraz dodano do nich również iMessage.

Wiele ekranów
Praca na kilku ekranach została znacznie usprawniona. Od teraz na każdym z nich można uruchomić inną
aplikację w trybie pełnoekranowym, nic nie stoi też na przeszkodzie, by na każdym monitorze widoczny był systemowy dock oraz pasek menu. Jest to duże udogodnienie względem poprzedniej wersji systemu, gdzie uruchomienie programu na pełnym ekranie wygaszało automatycznie pozostałe monitory.

Pęk kluczy
Funkcja zapisywania haseł w chmurze dostępna była
w MobileMe, ale wraz z wprowadzeniem iCloud pozbyto się jej. W Mavericks pojawiła się ponownie, tym razem
synchronizuje dane pomiędzy wszystkimi urządzeniami
z iOS i OS X. Można zapisywać w niej zarówno hasła, jak
i dane kart płatniczych. Informacje są szyfrowane i przechowywane na serwerach Apple. Funkcja ogranicza się
jedynie do oprogramowania Apple, nie współpracuje
z przeglądarkami innych firm, na przykład Chrome.

Finder
Przeglądanie plików na Mavericks stało się o wiele wygodniejsze dzięki zastosowaniu kart w oknie
Findera. Działają one na tej samej zasadzie, co w Safari – dwukrotne kliknięcie na katalog powoduje
otwarcie go w nowej karcie. Niestety, nie da się otworzyć dwóch kart jednocześnie, by szybko porów-
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nać ich zawartość lub przenosić pliki pomiędzy nimi. Cenię sobie tę funkcję w TotalFinderze (płatnym
rozszerzeniu Findera) i nie miałbym nic przeciwko, gdyby Apple wprowadziło ją w swoim systemie.
Drugim dodatkiem do Findera są tagi, służące do katalogowania plików. Działają one w całym systemie, są też uwzględniane w wyszukiwaniu Spotlight. Pliki oznaczone jako „Praca” pojawią się więc
pod tym hasłem, gdy tylko wpiszemy je w oknie wyszukiwarki. Finder zyskał również możliwość pracy
w trybie pełnoekranowym.

iBooks
iBooks pojawiło się na iPadzie już w 2010 roku, ale dopiero teraz użytkownicy Maków zyskali do niego
dostęp z poziomu komputera. Aplikacja umożliwia czytanie nabytych w iBookstore książek, kupowanie nowych pozycji w księgarni Apple, pozwala również na synchronizację zakładek, notatek i strony,
na której skończyliśmy lekturę, z innymi urządzeniami. Do programu można dodać również e-booki,
które pochodzą z innych źródeł niż sklep Apple. Podobnie jak w wersji na iOS, tak i tu dostępne są trzy
podstawowe widoki – standardowy, z białym tłem, sepia oraz tryb nocny, czyli biały tekst na czarnym
tle. Wielkość tekstu może być regulowana, ale nie da się zmienić kroju czcionki.
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Mapy
Aplikacja map to zupełna nowość w OS X. Dzięki niej
można zarówno wyszukiwać adresy, jak i wyznaczać
trasy. Oferują one zarówno widok ulic, jak i satelitarny,
wliczając w to Flyover, czyli mapy trójwymiarowe (dostępne niestety jedynie dla wybranych miast), pokazywany jest też ruch drogowy i utrudnienia. Obsługa
programu jest bardzo wygodna dzięki zastosowaniu
gestów, znanych dotąd z iOS. Przy wyznaczaniu trasy wyświetlane są wszystkie ważne punkty na drodze,
program pozwala też na wysłanie trasy do urządzenia
z iOS. Wyświetli się ona od razu na ekranie blokady.

Kalendarz
Systemowy kalendarz zyskał wiele nowych funkcji, automatyzujących zapisywanie terminów. Podczas dodawania nowego wydarzenia wystarczy wpisać nazwę, dzień oraz godzinę, by zostało ono prawidłowo
umieszczone w kalendarzu. W polu tekstowym wpisujemy więc „Spotkanie w piątek o 19:30”, by wydarzenie
nazwane „Spotkanie” zostało zapisane pod wskazaną godziną właśnie w piątek. Do terminów można dodać również adresy – jeżeli zostaną one wyszukane na
mapach Apple, to w podglądzie wydarzenia widoczna
będzie również mapa oraz opcjonalne powiadomienie
o godzinie, w której należy wyjść z domu. Kliknięcie
na nią spowoduje przeniesienie do aplikacji. Niestety,
z uwagi na kiepski mechanizm wyszukiwania map Apple, funkcja ta w większości przypadków nie działa.

Safari
Przeglądarka internetowa znacznie przyspieszyła. Ponadto jej działanie zostało zoptymalizowane,
przez co zużywa mniej mocy obliczeniowej. Podczas pracy na laptopie, na zasilaniu z baterii, włącza
się tryb oszczędzania energii. Wyłącza on na przykład elementy stron pisane we Flashu, uruchomione zostają dopiero po potwierdzeniu tego przyciskiem. Pasek zakładek został zmodyfikowany i składa
się teraz z trzech części, przedstawiających łącza do ulubionych stron, linki udostępnione w serwisach
Twitter i LinkedIn, a także teksty zachowane w Liście Czytelni.
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WYWIAD
Z GREGIEM STIDSENEM

DYREKTOREM TECHNICZNYM
W NAD ELECTRONICS

NORBERT CAŁA
Norbert Cała: Znam firmę NAD i wydawało mi się, że produkuje głównie produkty dla
audiofilów i wzmacniacze, ale ostatnio testowaliśmy głośnik NAD Viso przeznaczony dla
urządzeń mobilnych. Czemu zdecydowaliście się na wejście na ten nowy dla Waszej firmy rynek?
Greg Stidsen: W zasadzie jest kilka powodów. Pierwszym z nich jest to, że zmienia się sposób, w jaki ludzie konsumują teraz muzykę. Ciągle część ludzi siada, przygasza światła i beztrosko słucha, ale coraz więcej osób robi to w sposób bardziej swobodny i przypadkowy.
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A to wymaga zupełnie innych produktów. Zrozumieliśmy również, że wszyscy
lubią dobry dźwięk. Nie wszyscy są zainteresowani komplikacjami związanymi
z high-endowymi zestawami audio, koniecznością przeprowadzania kabli i rozumienia, jak przepływa sygnał. Chcą czegoś, co mogą podłączyć do gniazdka, nacisnąć guzik i cieszyć się miłą muzyką. Pomyśleliśmy, że mamy coś do wniesienia
w tej kategorii, że są klienci, którzy nie oczekują takiej jakości jaka jest serwowana
w typowych, łatwych do użycia produktach, które często nie grają tak jak prawdziwy system audio.
NC: Myśli Pan, że w przyszłości ten rynek stanie się dla Was ważniejszy niż rynek produktów dla audiofilów?
GS: Tego nie wiemy, chociaż chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, czy
będziemy na tym rynku zajmowali tak znaczącą pozycję jak na rynku audiofilskim.
Chcemy sprowadzić nasze produkty do poziomu, który będzie bardziej dostępny
pod względem ceny i obsługi. Ciągle uważamy, że jest to jednak sektor premium
tego rynku, więc nie sądzę, że większe firmy masowo produkujące sprzęt będą nas
uważały za dużego konkurenta.
NC: Co jest trudniejsze do stworzenia? Wzmacniacze dla audiofilów czy produkty dla tych, którzy do słuchania muzyki używają iPhone’a?
GS: To dobre pytanie. Nie sądzę, żeby jedno było łatwiejsze od drugiego. Oba mają
swoje wyzwania. Jednym z wyzwań przy tworzeniu czegoś takiego jak Viso jest forma, wyjątkowość i duża gęstość upakowania elementów w obudowie. Jest to więc
duże wyzwanie pod względem inżynieryjnym, porównując to z pudełkiem, w którym po prostu rozmieszcza się podzespoły i ludzie zaakceptują to, że musi być określonej wysokości, co jest lepsze dla audiofila, ale zbyt duże dla zwykłych użytkowników, którzy chcą czegoś mniejszego, co dobrze wygląda w salonie. Powiedziałbym,
że jest inny wymiar w tworzeniu produktów tej kategorii.
NC: Czy jakoś dźwięku jest dla Waszej firmy tak samo istotna w dużych, audiofilskich produktach, jak w małym sprzęcie?
GS: Tak, ciągle utrzymujemy wysoki standard dźwięku.
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NC: Wiem, że macie w swojej ofercie mały, cyfrowy wzmacniacz wyposażony w AirPlay czyli D 7050. Dla kogo przeznaczony jest ten produkt? Pytam, bo
jest bardziej skomplikowany niż Viso i zastanawiam się, kto będzie go kupował? Pewnie zastanawialiście się nad tym?
GS: Oczywiście. Widzimy, że rynek zmienia się dramatycznie i przechodzi od nośników fizycznych do streamingu i ściągania muzyki. W ten sposób zmienia się również
sposób konsumpcji muzyki jako takiej. Jesteśmy świetnie znani na rynku audiofilskim, ale wiemy też, że ludzie chcą znaleźć sposób na przeniesienie ściąganej i streamowanej muzyki do swoich urządzeń hi-fi. Z drugiej jednak strony patrzymy na
całe młodsze pokolenie, które nie przejawia zainteresowania naszą obecną ofertą.
Czemu mieliby? Noszą w kieszeniach przenośne serwery muzyki i hi-fi to dla nich po
prostu lepsze słuchawki. To zupełnie inny typ klienta, jednak kiedy włączymy przy
nich dobry zestaw hi-fi, to są zdumieni dźwiękiem, ponieważ przez słuchawki nigdy
wcześniej takiego nie słyszeli. Myślą wtedy, że to bardzo fajne, ale ciągle nie chcą
tych dużych skrzynek w swoim pokoju. Chcemy więc stworzyć coś, co przy zachowaniu czynnika formy wchodzi w lepszą relację z urządzeniami, których używają.
Jednak chcemy zachować jedną ważną rzecz, jeśli chodzi o jakość dźwięku, którą jest możliwość wyboru zewnętrznego głośnika. Pomimo tego, że Viso ma bardzo
dobry głośnik, może nie odpowiadać każdemu. Niektórzy mogą chcieć podłączyć
inny głośnik – albo ścienny, albo mały, albo duży. A kiedy kupiłeś sprzęt all-in-one
(wszystko w jednym), jesteś uziemiony, nie możesz rozbudować zestawu.
Dzięki D 7050 możesz streamować muzykę ze swojego telefonu, podłączyć go do
komputera, tworząc dobrej jakości wzmacniacz słuchawek, więc jeśli młoda osoba ma dobre słuchawki i komputer i włączy go pomiędzy, to dźwięk też będzie lepszy niż wcześniej. Potem, do własnego mieszkania mogą kupić głośniki, subwoofer.
Potem, zmieniając mieszkanie na większe, mogą kupić większe głośniki. To nie jest
produkt jednorazowy, to instrument najwyższej jakości. Jak duże hi-fi w małej obudowie. Duże małe hi-fi. I nie ma powodu, żeby hi-fi pozostawało duże. Nie musimy
produkować dużych pudełek, by uzyskać dobry dźwięk.
NC: Nowy wzmacniacz jest wyposażony zarówno w Bluetooth, jak i w AirPlay. Pana zdaniem który sposób streamowania muzyki jest lepszy – Bluetooth czy AirPlay?
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GS: Cóż, oba mają swoje przeznaczenie. Tak jak kiedyś mieliśmy LP i kasety. LP miał lepsze brzmienie, ale był bardziej skomplikowany w użyciu. Powiedziałbym, że kasety były wygodniejsze i łatwiejsze w użyciu, chociaż nie brzmiały tak dobrze. Można powiedzieć, że to ekwiwalent BT, który może nie brzmi tak dobrze jak AirPlay, ale nie potrzeba do niego sieci, hasła, komplikacji. Kiedy
wpadają znajomi, mogą po prostu powiedzieć, że mają nowy, fajny utwór i można go po prostu
odsłuchać.
NC: No i Bluetooth będzie również pracował z urządzeniami wyposażonymi w system
Android…
GS: Tak, BT jest uniwersalny, choć z inżynieryjnego punktu widzenia implementacja BT jest bardziej
skomplikowana. Również możemy zauważyć, że technologia BT poprawia się w zakresie jakości. Niektórzy audiofile kręcą nosem na BT, ale najnowsza wersja kodeka aptX daje bardzo dobry dźwięk.
NC: Jako że reprezentujemy jedyny w Polsce magazyn o Apple, najbardziej jesteśmy zainteresowani produktami przeznaczonymi na ten rynek. Planujecie w ciągu najbliższych
miesięcy przedstawić nowe produkty przeznaczone do iPhone’a lub iPoda?
GS: Przygotowujemy drogę dla tego typu produktów. Nie patrzymy wyłącznie na Apple, patrzymy
szerzej – na cały rynek mobilny. Myślę, że zobaczycie więcej produktów wyposażonych w BT. Apple otwiera API AirPlay, udostępnia kod, więc może on zostać zintegrowany w różnym sprzęcie. To
powinno obniżyć ceny sprzętu. Obecnie implementacja tej technologii jest dość kosztowna, ponieważ trzeba zapłacić tantiemy. Pracują też tylko z jedną platformą sprzętową, więc jeśli chcesz
zaimplementować AirPlay, musisz kupić od nich części. Nie ma konkurencji. Teraz powinno się to
zmienić i ceny będą niższe.
NC: Czyli przecieracie drogę dla nowego głośnika, wyposażonego w BT i AirPlay?
GS: Tak, mamy przygotowanych kilka nowych produktów.
NC: Kiedy je zobaczymy na rynku?
GS: W przyszłym roku.
NC: Może mi Pan o nich coś opowiedzieć?
GS: Nie, jeszcze nie teraz, jest na to za wcześnie (śmiech).
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OontZ ma Potęgę!
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ładowaniu akumulatora
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SETUP
KINGA OCHENDOWSKA

Raz na jakiś czas wpadam na pomysł, żeby zorganizować swoje miejsce
pracy. Zawsze zabieram się do tego z entuzjazmem i zawsze operacja kończy
się kompletnym fiaskiem.

Z

Zaprawdę, powiadam Wam – gdyby producenci akcesoriów komputerowych chcieli zbić na
mnie fortunę, to wszyscy jak jeden mąż musieliby pójść z torbami. Na dworzec. Spać w kartonowych pudełkach.
Mamy na rynku mnóstwo fajnych gadżetów. Klawiatury, myszki, zewnętrzne dyski, głośniki,
czujniki i co tam jeszcze chcecie. Aż chce się kupować. Pod kolor firanek, pod kolor narzuty na
łóżku albo nawet pod kolor ściany. Co z tego, skoro przy moim trybie pracy są najzwyczajniej
w świecie bezużyteczne?
Będę szerzyć herezję, więc wrażliwi, fanboje i RedNacz przewracają spokojnie stronę i zaczynają czytać całkiem inny artykuł. RedNacz w szczególności, bo wiedza zawarta poniżej nie jest mu
w życiu do niczego potrzebna. A! I jeszcze moja siostra – też nie czyta.
Po pierwsze, zazwyczaj nie mam biurka. Piszę „zazwyczaj”, bo czasem mam. Nachodzi mnie,
żeby mieć. Potem, gdy stoi nieużywane, zaczyna mnie denerwować. Zamieniam je w stolik pod
kwiatek lub coś innego, względnie użytkowego. Ale potem znów chcę mieć biurko, bo kusi
mnie artystyczna wizja. Że niby siadam, z kubkiem kawy i zanurzam się w świat liter. Obok mała

nocna lampka. Klimacik. Więc znowu zamieniam stojak pod kwiatek w biurko. Ustawiam zewnętrzną klawiaturę, myszkę, zewnętrzny dysk, głośniki, porządkuję półki i podpinam komputer. I jak już wszystko ustawię, to zaraz mam ochotę odpiąć komputer i zanieść go z powrotem

50

/ FELIETONY / Setup

na sofę. Przechodziłam to już kilka razy i wiem, że z naturą człowiek nie wygra. Choćby to wszystko było ze złota, to i tak przy biurku nie usiedzę. Albo nie umiem, albo
zbyt wiele rzeczy mnie rozprasza. Przede wszystkim ten setup. Gapię się na klawiaturę, poprawiam. Czy aby leży pod właściwym kątem? Mysza robi tak fajnie „trrrrryk”
przy przewijaniu. Poprzewijajmy trochę, co? Trrrryk w jedną stronę, trrrrryk w drugą stronę. Fajnie! Wstaję. Idę zrobić kawę. Szukam podkładki pod kubek. Przynoszę
kawę. Siadam. Trrrryk… Ta lampka naprawdę fajnie wygląda! Rzuca trochę cienia na
ścianę, trochę na półki, trochę na monitor. Jak zupełnie inny pokój. Kontemplowanie lampki zajmuje mi pół godziny. Kotu podoba się trrrryk. Wskakuje na blat (w końcu teraz jest na nim sporo miejsca!), przysiada i obserwuje myszę. No to trrrryk! I tak
w kółko.
W końcu zirytowana na samą siebie odpinam MacBooka, wracam na sofę, magazynuję kawę na stoliku i zaczynam pracować. Bez myszy, zewnętrznej klawiatury i dystrakcji. Kot idzie się zająć swoimi kocimi sprawami, lampka świeci jak zawsze, tylko pod
innym kątem. Robota zrobiona. Po problemie.
Druga rzecz jest dużo bardziej racjonalna niż kwestia odgłosów wydawanych przez
myszkę. Otóż nie znoszę łazić objuczona przedmiotami. Jest duże prawdopodobieństwo, że któregoś po prostu zapomnę. I będę bardzo, bardzo zła. Gdybym miała wozić się z tym całym sprzętem, po prostu bym oszalała. Tak klasycznie – z wyciem
i rwaniem włosów z głowy. Ograniczam więc liczbę przybocznych przedmiotów do
minimum, a gadżety albo są mi potrzebne zawsze, albo wcale. Ot cała tajemnica.
Zwykle więc pracuję na sofie, przy stoliku. Ostatnio jednak zatargałam komputer do
łóżka, a wierzcie mi, to zdarza się raz na chiński rok. Wiem, że sporo ludzi preferuje
taką formę użytkowania laptopa, ja jednak nie mam z nią wielkiego doświadczenia.
I muszę Wam powiedzieć, że było fajnie! Za oknem deszcz leje jak z cebra, wiatr łamie
gałęzie a tu kocyk, laptop i pracunia. Pracusia. Piękne. Było fajnie, ale więcej tego nie
zrobię, bo miejsce pracy i odpoczynku należy odgraniczać. Najlepiej postawić sobie
mocną ścianę. Żadną tam gipsową tekturkę. Porządną ścianę z drzwiami, najlepiej zamykanymi na klucz. Żeby się nic do życia prywatnego nie przeciskało.
Kiedy tak słucham, jak redakcyjni koledzy rozprawiają o gadżetach – dyskach, słuchawkach, miernikach tętna oddechu i sennej satysfakcji – to z jednej strony im zazdroszczę, a z drugiej strony ogarnia mnie lekkie zdumienie. Przecież to tylko przed-
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mioty – niekiedy śliczne, ale czy potrzebne? Tak naprawdę potrzebne? Oczywiście
można kupować rzeczy tylko dlatego, że się nam podobają, bo mamy taki kaprys. Nie
ma w tym nic złego (dla przykładu 67. para szpilek i 124. torebka są jak najbardziej zrozumiałe i usprawiedliwione). Ale ile w tym jest rzeczywistej użyteczności a ile sztucznej potrzeby, wykreowanej przez marketerów i reklamy?
Muszę powiedzieć, że dokładnie to samo dotyczy oprogramowania. Raz na jakiś czas
nachodzi mnie ochota, by wypróbować nowości rynkowe. Zaglądam do App Store,
przeszukuję internet i wygrzebuję prawdziwe perełki. I przez chwilę jestem przekonana, że są to najużyteczniejsze programy na świecie. Ustawiam, konfiguruję i… po tygodniu zapominam o ich istnieniu. Rzadko bowiem się zdarza, żeby jakiś program wygrał ze standardem dostarczanym przez Apple. Po prostu zestaw dostarczany razem
z komputerem jest najzupełniej wystarczający dla większości domowych użytkowników. A pisać można sobie nawet na maszynie do pisania. OCR poszedł bardzo do
przodu w ostatnich latach, nieprawdaż? Odnoszę wrażenie, że coraz więcej naszych
„potrzeb” nie jest potrzebami rzeczywistymi. A to już raczej bardziej źle niż dobrze.
Na koniec opowiem Wam inną historię. W tym roku moja córka potrzebowała nowego komputera do szkoły. Postawiłam ją przed wyborem: mogła dostać nowego pecetowego notebooka prosto ze sklepu albo używanego MacBooka. Zabrałam ją nawet
na wycieczkę po sklepach, żeby mogła zobaczyć, z czego będzie wybierać. Zaskoczyło mnie to, jak bardzo pragmatycznie podeszła do sprawy. Szybko przeliczyła, jakie programy trzeba by było kupić i zainstalować na PC, doliczyła antywirusa i parę
innych drobiazgów i radośnie oświadczyła, że woli używanego Maca. Pytałam kilka
razy, ale zdecydowała się błyskawicznie. Można oczywiście powiedzieć, że wybrała
MacBooka, bo to szpanerskie, ale ona naprawdę racjonalnie zanalizowała swoje potrzeby. I muszę przyznać, że byłam z niej bardzo dumna.
Nie próbuję tu nikogo przekonać, że gadżety i peryferia są niepotrzebne. Wcale nie!
Tylko warto ich zakup dobrze przemyśleć. Nie tylko dla dobra naszej kieszeni. Popyt
reguluje podaż. Jeśli będziemy wybierali z głową, producenci będą musieli dostosować się do naszych preferencji. A to z kolei sprawi, że będziemy otrzymywali produkty, które będą wspomagały nas w codziennej pracy a nie tylko uwodziły formą
i kształtem.
A to już mały kroczek do przodu!
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SPOŁECZNOŚCI
KINGA OCHENDOWSKA

Rzeczywistość wirtualna otacza nas ze wszystkich stron. Zapewne zapomnieliśmy już, jak
wyglądało życie bez popularnych „społecznościówek”. Odchodzą czasy, kiedy centrum
interakcji był trzepak na podwórku, a chcąc z kimś porozmawiać trzeba było zapukać do drzwi.

O

Ostatnio bardzo mało czasu spędzałam w internecie. Zrezygnowałam również z portali
newsowych i każdego innego serwisu, co do którego miałam podejrzenia, że może mnie
wyprowadzić z równowagi. Żadnej polityki, afer, sensacji rodem z parlamentu. Telewizor
mam, ale nie używam, bo na samą myśl o gadających głowach robi mi się gorzej.
To naturalna reakcja mózgu, przyzwyczajonego do ciągłej konsumpcji napływających
danych. Nasz mózg ma kilka obowiązków, między innymi utrzymywanie nas w stanie
bezpieczeństwa. Dlatego też ciągle przetwarza informacje i kontroluje zagrożenia, które
mogą czyhać na nas za rogiem.
W normalnej sytuacji takich zagrożeń jest sporo. W dzisiejszej, wirtualnej rzeczywistości
– tysiące. Bo zewsząd docierają do nas informacje o potencjalnych niebezpieczeństwach,
a nasz mózg musi je wszystkie zanalizować. I to właśnie między innymi utrzymuje nas
w stanie ciągłego stresu. Zaktywizowany mózg zarządza podwyższenie wydzielania hormonów, w celu ułatwienia nam obrony przed zagrożeniem. Bo mózg nie wie, co zagrożeniem realnym jest, a co nie. I stresowa bomba gotowa.
Po drastycznych cięciach portalowych przyszła kolej na serwisy społecznościowe. Oczywiście przez kilka pierwszych dni było ciężko, ale potem ujawniły się niezaprzeczalne korzyści wynikające z takich decyzji.
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Wszyscy narzekamy na brak czasu, podczas gdy czasu jest zawsze tyle samo – to tylko
kwestia priorytetów. Czyli tego, czym chcemy nasz czas zagospodarować. Jeśli zdecydujemy się na proste zaspokojenie, to na wyciągnięcie ręki, to zapewne wylądujemy w sieci,
na portalach, w serwisach społecznościowych albo z komórką w dłoni, pogrywając w jakąś grę. Co jednak stanie się, gdy za każdym razem, kiedy nadchodzi czas, w którym zwykle oddajemy się komputerowej rozrywce, zamkniemy pokrywę komputera i…
No właśnie – efekt jest podobny do tego, jaki otrzymujemy w czasie awarii prądu. Nagle
czas się rozciąga. Okazuje się, że w ciągu godziny, nie poganiani przez media, możemy
wykonać mnóstwo interesujących czynności, na które zwykle nie mamy czasu. Godzina to wystarczający czas na naprawienie drzwiczek w kuchennej szafce, starcie kurzu na
szafach czy oprawienie obrazu, który od dawna czekał na nasze zmiłowanie. Godzina to
czas, w którym można zagrać w karty, poczytać dzieciom bajkę, pójść na spacer czy podjąć decyzję o poprawie kondycji i rozpocząć ćwiczenia. Inaczej mówiąc – godzina w internecie to nie ta sama godzina, co w życiu normalnym. Ta pierwsza to prawie mgnienie oka – nasz mózg pochłania łatwo przyswajalne informacje i stara się zanalizować tak
dużo, jak to tylko możliwe. Im bardziej przedłużamy czas spędzony przed ekranem, tym
bardziej zmęczony staje się nasz mózg. Przy tym zwiększona działka informacji działa na
mózg jak narkotyk, więc z czasem przestanie mu ona wystarczać i zacznie domagać się
więcej i więcej. Podczas gdy w realnym świecie…
Mózg odpoczywa. Oczywiście, w każdej chwili przetwarzane są miliony informacji dotyczących tego co nas otacza, ale intensywność tych doznań jest zupełnie inna. Inna jest
też interakcja z ludźmi w płaszczyźnie realnej, a inna w wirtualnej. Ta druga jest łatwa
i często nie wymaga od nas żadnego wysiłku – większość informacji otrzymujemy podane na tacy – głównie na ścianach i tablicach. Pierwsza za to jest o wiele intensywniejsza
i satysfakcjonująca. Wiadomości przeczytanej na tablicy nie będziemy pamiętać dnia następnego, a wypad do parku na długo pozostanie w naszej pamięci.
Mogę powiedzieć Wam tylko to, co sama zaobserwowałam, stosując metody empiryczne. Po pierwsze – ograniczenie nawałnicy atakujących nas informacji pozwala się uspokoić i wyciszyć. Po drugie – czas wirtualny płynie dużo szybciej niż czas realny. Po trzecie
– odzyskany czas można przeznaczyć na robienie fajnych rzeczy z rodziną, znajomymi
czy w błogiej samotności. Po czwarte – teoretycznie wszyscy wiemy, że telewizja i internet to pożeracze czasu. Ale tylko przekonanie się na własnej skórze sprawia, że doświadczamy tego, ile właściwie czasu mamy i jakie są nasze priorytety.
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Muszę Was jednak ostrzec, że ograniczanie się jest tak samo wciągające jak sama używka i mnie było
trudno powrócić do normalnej aktywności społecznościowej. To brzmi dziwnie, bo uczestniczenie
w niej nie jest żadnym przymusem, jednak w wielu przypadkach wymaga tego od nas charakter i rodzaj aktywności zawodowej. Wtedy dobrze potraktować to jak pracę i pamiętać o zapewnieniu sobie
czasu wolnego.
To naprawdę zdumiewające, jak zmienia się nasza percepcja pod wpływem przepływu informacji,
które w większości wcale nie są nam do niczego potrzebne. A wszystko sprowadza się do tego, że to
my musimy kontrolować to, co nas otacza. Musimy być Alfą w stadzie wilków. Inaczej może się okazać, że wilki nas zjedzą.
Ale na ten temat już sławni psychologowie pisali rozprawy. Ja postanowiłam zatrzymać część zdrowych nawyków, pozostałych po przeprowadzonym eksperymencie. Czuję się z tym dobrze, a pustka
po świecącym ekranie komputera szybko się wypełnia innymi czynnościami.
Spróbujcie, może też polubicie świat bez internetu?

CAŁA • DURASIEWICZ • PIOTROWSKI • ŁADA • SKRZYPCZAK • MŁYNARSKI • OCHENDOWSKA • PIETRUSIEWICZ
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KULT ZACZĄŁ SIĘ
OD IPODA
ŁUKASZ MIROCHA

W ostatnim numerze iMagazine, z okazji premiery kolorowych iPhone’ów, pisałem
o filozofii designu, którą kieruje się Apple. Jednak sam design nie może być
powodem wieloletniego sukcesu wielu linii produktów tej firmy. Na ten i wiele
innych faktów zwraca uwagę Leander Kahney w świetnej książce The Cult of iPod.

W

Warto przypomnieć, że historia Apple nie zaczęła się wraz z wprowadzeniem iPhone’a czy iPada – pierwszy komercyjny sukces na ogromną skalę w „nowożytnej” historii
firmy, przyniosły jej właśnie odtwarzacze muzyczne oraz nowatorski ekosystem dystrybucji muzyki – iTunes Store.
iPhone zrewolucjonizował rynek smartfonów, jednak prawię dekadę wcześniej nasz
sposób obcowania z istotną częścią kultury, jakim jest muzyka, głęboko zmienił odtwarzacz muzyczny firmy Apple. Jedną z przełomowych funkcji iPoda była możliwość
losowego odtwarzania utworów – funkcja shuffle. Dzięki niej otrzymaliśmy nowy model dostępu do zbiorów muzyki. iPod Shuffle był zwieńczeniem nowego sposobu
odsłuchiwania utworów zapisanych w formie plików cyfrowych. Biblioteka muzyczna upodobniła się do stron www, które oparte na hipertekście oferowały nieliniowy
model przyswajania treści – nie trzeba już było przesłuchiwać całych albumów, każdy posiadacz iTunes mógł tworzyć własne playlisty i przechowywać je w niewielkim
urządzeniu.

/ FELIETONY / Kult zaczął się od iPoda

Kahney pisze, że wraz z przeniesieniem muzyki do postaci cyfrowej zniknęła aura, która towarzyszyła obcowaniu z tradycyjnym albumem – fizycznym nośnikiem, starannie dobraną okładką i szatą graficzną książeczki
dołączanej do płyty. Od tej pory to iPod miał skupiać na sobie emocje i zawierać w sobie estetykę dziesiątek a nawet setek albumów. Między innymi
tym faktem możemy tłumaczyć istnienie rozmaitych modeli tego produktu
– wiele kształtów i kolorów obudowy, a także różnych funkcji, które z czasem wykraczały daleko poza odtwarzanie muzyki. Zdaniem autora posiadacze iPodów otaczali odtwarzacz kultem podobnym temu, jakim nastolatki otaczają swoje ulubione filmy czy zespoły, kolekcjonując figurki, plakaty,
edycje kolekcjonerskie. Na tym przywiązaniu opierał się rynek zewnętrznych akcesoriów i wymienialnych obudów. iPod wprowadził Apple w etap,
który opierał się na micie producenta sprzętu dla ludzi nietuzinkowych,
niezależnych – wolnych duchów, którzy „myślą inaczej”, a więc np. słuchają muzyki w postaci własnoręcznie utworzonych playlist. Sam odtwarzacz
miał być artefaktem, dzięki któremu będą się oni wyróżniać. Dla wielu iPod
stał się rozszerzeniem ich ciała i dopowiedzeniem tożsamości.
Największą wartością książki The Cult of iPod jest historyczna perspektywa,
z której opisuje ona „pokolenie iPoda”. Dzięki niej, choć w niewielkim stopniu, możemy zrozumieć, jak zmieniamy siebie oraz swoje nawyki pod wpływem otaczających nas urządzeń. Wiedza ta może być istotna zwłaszcza dla
dzisiejszych posiadaczy iPhone’ów i iPadów – najtrudniej dostrzec zmiany
wtedy, gdy jest się ich częścią.
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GWARANCJA, APPLECARE
I KONTROWERSJE
GRACJAN PIETRAS, (WSPÓŁPRACA MACIEJ RZEPKA)

Z

W ostatnich latach Apple musiało zmierzyć się z zarzutami
nierzetelnego informowania o swoim programie AppleCare.
Komisja Europejska, urzędy ochrony konsumentów w
kilku europejskich krajach, a także niektóre organizacje
konsumenckie były zdania, że Apple wprowadza swoich
klientów w błąd, wywołując wrażenie, że przysługuje im
wyłącznie roczna ochrona gwarancyjna. A wszystko po to, aby
nakłonić ich do kupowania AppleCare.

Zarzuty wobec Apple
Oskarżenia pojawiły się we Włoszech, Portugalii, Luksemburgu, Belgii i Niemczech. Według nich Apple niedostatecznie wyraźnie informowała swoich klientów na terenie Unii
Europejskiej o przysługującej im dwuletniej ochronie na wypadek wad zakupionych urządzeń. A wszystko po to, aby sprzedawać im swoje usługi serwisowe w ramach dwu lub
trzyletniego programu o nazwie „AppleCare Protection Plan”. W konsekwencji w niektórych krajach wszczęte zostały postępowania przeciwko Apple. We Włoszech na lokalne spółki Apple dwukrotnie nałożono nawet kary finansowe za stwarzanie konsumentom
trudności w dochodzeniu ustawowych uprawnień i nieprawidłowe procedury serwisowe.
Skutkiem tego zamieszania było wprowadzenie przez Apple zmian sposobu informowania klientów o przysługujących im uprawnieniach gwarancyjnych. Na swoich stronach internetowych, Apple wyraźnie informuje obecnie o trzech możliwych sposobach poszukiwania ochrony w przypadku pojawienia się wad sprzętu. Wyraźnie odróżnia przy tym
i opisuje uprawnienia konsumentów przysługujące im na podstawie bezwzględnie obo-
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wiązujących przepisów prawa od standardowej gwarancji Apple oraz programu Apple
Care. Odpowiednie wyjaśnienia zostały również dodane do standardowych dokumentów
gwarancyjnych Apple. Dodatkowo, we Francji, Niemczech i Belgii, Apple wydłużyło okres
standardowej gwarancji z 1 roku do lat 2.
Ochrona ustawowa
Apple wprowadza do swoich standardowych dokumentów gwarancyjnych zapisy, które
mają na celu wyłączenie ustawowej ochrony z tytułu gwarancji lub rękojmi w pełnym dopuszczalnym zakresie. Zabieg ten można uznać za skuteczny w odniesieniu do nabywców
nie będących konsumentami. W konsekwencji osoby, które kupują urządzenia Apple „na
firmę” w praktyce chronione są wyłącznie ograniczoną gwarancją udzieloną im przez Apple lub zapisami programu AppleCare, jeśli do niego przystąpili. W dalszej części artykułu
ograniczymy się zatem wyłącznie do opisu uprawnień przysługujących konsumentom.
Ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową jest niezależna
od gwarancji udzielonych przez Apple. Odpowiedzialności tej sprzedawca i kupujący nie
mogą wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy przez kupującego o niezgodności towaru z umową. W szczególności nieskuteczne
będą wszelkie zabiegi polegające na odbieraniu przez sprzedawcę od kupującego oświadczeń, które miałyby potwierdzać, że wie on o niezgodnościach towaru z umową. Konsument może zatem poszukiwać ochrony nawet jeśli potwierdził na piśmie, że wiedział o wadzie towaru.
Ochrona ustawowa przysługuje od sprzedawcy, przy czym warto podkreślić, że w Polsce
sprzedawcą często nie będzie Apple, tylko jeden z lokalnych resellerów. Konsument może
dochodzić odpowiedzialności sprzedawcy jeśli sprzedany towar jest niezgodny z umową. Upraszczając, niezgodność taka wystąpi wtedy, kiedy urządzenie nie będzie (lub przestanie) działać prawidłowo z przyczyn leżących w nim samym. Poza ochroną pozostaną
przypadki uszkodzenia lub zepsucia urządzeń przez użytkownika. Z ochrony można skorzystać, jeśli niezgodność została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania towaru
i zgłoszona sprzedawcy nie później niż 2 miesiące od daty takiego stwierdzenia. Dwuletni termin biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Aby zachować termin wystarczy wysłać sprzedawcy zawiadomienie przed jego upływem. Jeśli niezgodność towaru z umową została stwierdzona przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru, domniemuje się,
że istniała ona już w dacie wydania. Oznacza to, że okoliczności tej nie musi w razie sporu dowodzić konsument. Sytuacja zmienia się po upływie wspomnianych sześciu miesię-
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cy, kiedy to na konsumenta przechodzi obowiązek udowodnienia, że niezgodność towaru
z umową istniała już w chwili wydania mu towaru.
Konsument może żądać doprowadzenia urządzenia do stanu zgodnego z umową przez
nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy (co obejmuje także m.in. koszty dostarczenia). Jeżeli sprzedawca, który otrzymał żądanie naprawy albo wymiany towaru na nowy,
nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. W przypadkach, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, konsument może domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu
naprawy albo wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności. Odstąpienie od umowy rodzi obowiązek zwrócenia sobie przez strony swoich wzajemnych świadczeń, co oznacza, że kupujący zwraca
sprzedawcy wadliwe urządzenie, zaś sprzedawca zwraca kupującemu zapłaconą cenę.
Standardowa gwarancja Apple oraz program AppleCare
Standardowa gwarancja Apple udzielana jest nieodpłatnie zarówno konsumentom, jak
i firmom. Obejmuje ona co do zasady wady materiałowe i wady wykonania, pod warunkiem normalnego użytkowania zgodnie z opublikowanymi wytycznymi Apple. Jest ona
udzielana na okres roku od dnia zakupu. Gwarancja nie obejmuje produktów nieoznaczonych znakiem Apple, nawet jeśli są zapakowane lub sprzedawane razem ze sprzętem Apple. Takie produkty mogą być objęte odrębnymi gwarancjami innych producentów. Dokumenty gwarancyjne Apple zawierają również szereg szczegółowych wyłączeń,
z którymi warto się zapoznać przed dokonaniem zgłoszenia gwarancyjnego. Przykładowo
gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne, w tym baterie (o ile ich uszkodzenie nie
powstało wskutek wad materiałowych lub wad wykonania), niewielkie uszkodzenia (np.
zadrapania), szkody będące wynikiem nieautoryzowanego serwisu, modyfikacji produktu
(np. poprzez jailbreak) itd. Apple ma obowiązek wydać dokument gwarancyjny, który będzie potwierdzał szczegółowe zasady gwarancji. Ewentualny brak wydania takiego dokumentu nie wpływa jednak na zakres posiadanych przez kupującego uprawnień.
Od gwarancji Apple należy odróżnić program AppleCare. Jest on w istocie odrębną umową o świadczenie usług wsparcia technicznego oraz autoryzowanego serwisu sprzętu, zawieraną na okres dwu lub trzyletni (w zależności od produktu). Usługi te świadczone są
odpłatnie. W ramach programu klienci mają prawo do bezpłatnej naprawy oraz wymiany
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wadliwego sprzętu. Możliwe jest także obniżenie ceny albo jej zwrot, jeśli towar był niezgodny z zawartą umową w momencie dostawy.
Na koniec warto jeszcze raz podkreślić, że ochrona gwarancyjna lub ochrona wynikająca
z przystąpienia do programu AppleCare nie wyłącza w żadnym zakresie opisanej powyżej ochrony ustawowej przyznanej konsumentom. Konsument może podjąć decyzję, czy
w danym przypadku skorzysta ze swoich uprawnień ustawowych wobec sprzedawcy, czy
gwarancyjnych lub umownych wobec Apple. Inaczej wygląda sytuacja firm. Apple wyłączyło uprawnienia niekonsumentów z tytułu rękojmi, co oznacza, że firmom przysługuje
jedynie ochrona na podstawie standardowej gwarancji lub w ramach odpłatnego programu AppleCare, jeśli do niego przystąpiły.
Autor jest adwokatem i wspólnikiemw kancelarii Doktór Jerszyński Pietras
w Warszawie
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ZEGAREK IDEALNY
PAWEŁ LUTY

Jak mogliście się zorientować po lekturze mojego poprzedniego felietonu
(vide: iMagazine 10/2013, „Tim Cook mnie zawiódł”), jest jeden nowy
produkt Apple, na który czekam najbardziej – iWatch. Dlaczego? Gdyż może
to być zegarek idealny. Co rozumiem przez „idealny”? Już spieszę wyjaśniać.

Z

Zacznę od tego, trochę przewrotnie, że wyjawię Wam, dlaczego uważam Samsunga Galaxy Gear za najlepszy obecnie dostępny inteligentny zegarek. Otóż największą zaletą
Gear jest dla mnie to, że… ma wbudowany aparat. Tak, wiem, że nie robi najlepszej jakości
zdjęć, łagodnie to określając. Z drugiej jednak strony, prostota jego obsługi – jedno naciśnięcie przycisku, jedno przesunięcie palcem i jedno „tapnięcie” – oraz to, iż jest on zawsze
pod ręką, będąc wciąż na ręce, sprawia, że za jego pomocą można uchwycić najpiękniejsze
i najważniejsze momenty naszego życia.
Przykład? Proszę bardzo. Mam małą córeczkę – w chwili, gdy będziecie czytać ten tekst,
będzie miała trzy i pół miesiąca. Zosieńka, bo tak daliśmy córce na imię, jest bardzo silną
dziewczynką i niesamowicie szybko się rozwija. Codziennie się zmienia. Jak lubią podkre-

ślać lekarze i inni dzieciaci, skoro jest taka silna, to zapewne zacznie chodzić szybciej, niż
moglibyśmy się spodziewać. Bardzo chciałbym uwiecznić jej pierwsze kroki. I tu do akcji
wchodzi smartwatch z wbudowanym aparatem. Wyobraźcie sobie, że widzicie jak Wasze
dzieciątko wstaje i robi swój pierwszy krok. Co robicie? Ja, jeśli stałoby się to dziś lub jutro,
sięgnąłbym do kieszeni po iPhone’a rozedrganymi od emocji dłońmi, niepewnie chwyciłbym go, nieporadnie rozwinąłbym pasek centrum sterowania, uruchomił aparat, nacisnął
przycisk uwalniający migawkę i prawdopodobnie uchwycił moment, w którym Zosieńka z powrotem siedzi lub raczkuje, cała roześmiana. A gdybym miał iWatcha z wbudowa-
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nym aparatem, prostym w obsłudze? Przycisk, przesunięcie palcem po ekranie, „tapnięcie”
i mam jedną z najcudowniejszych chwil uwiecznioną nie tylko w mojej pamięci, ale i w pamięci cyfrowej.
Zatem, idealny zegarek Apple, moim zdaniem, musi mieć aparat. Co jeszcze? Koprocesor
Apple M7 rodem z iPhone’a 5s oraz odpowiednie sensory. Wszystkie „urządzenia, które da
się nosić” mają dla mnie sens o tyle, o ile wspierają aplikacje z segmentu health and fitness.
Może oprócz Google Glass. Jestem przychylny dziennikarstwu kwantytatywnemu, jak również widzę sens w samodzielnym mierzeniu różnych funkcji życiowych, które to pomiary
mają służyć utrzymaniu naszego ciała, a poprzez to i ducha, w dobrej kondycji. Przyznam
szczerze, że na razie nie mogę być brany za wzór zdrowego stylu życia, ale mam silne postanowienie to zmienić, w czym idealny iWatch znacząco mógłby pomóc.
Kolejnym wyznacznikiem idealności inteligentnego zegarka Apple jest dla mnie możliwość
łączenia się przez Bluetooth. „Ależ przecież to rzecz oczywista” – zakrzykniecie zapewne.
Owszem, jest to oczywista oczywistość, cytując klasyka. Ale ta oczywistość połączona Bluetoothem z iBeaconami, które rozwija m.in. polski startup Estimote, ma dla mnie niebagatelne znaczenie. Zdecydowanie wolałbym otrzymywać powiadomienia z „fasolek” na mój
przyszły iWatch niż na iPhone’a, gdyż tak w moim odczuciu jest wygodniej.
Zegarek, jakiego oczekuję po Apple, również ma przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs,
który jest iteracją iOS. Posiada także wyświetlacz o przekątnej nieprzekraczającej półtora cala, nie musi być elastyczny. Co może wydać się cieka-

Przycisk, przesunięcie
palcem po ekranie,
„tapnięcie” i mam jedną
z najcudowniejszych
chwil uwiecznioną nie
tylko w mojej pamięci,
ale i w pamięci cyfrowej.

we, czas pracy baterii nie jest dla mnie bardzo kluczowy
– mogę iWatcha ładować codziennie. Nie zależy mi też
na tym, żeby miał Siri. Nie muszę z niego wykonywać połączeń czy w jakikolwiek inny sposób zarządzać wszechświatem – to pozostawiam w domenie innych urządzeń.
Zaznaczę też, że musi być piękny, co po wypuszczeniu
w świat iPhone’a 5c nie jest dla mnie niestety takie oczywiste. I to by było chyba na tyle.
Jeśli ktoś z Was ma inny pogląd na swojego idealnego
iWatcha, to chętnie go poznam i wejdę w polemikę. Łapcie mnie na Twitterze czy Facebooku.
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Fotoksiążka z Twoich zdjęć cyfrowych
to niezapomniana pamiątka
dla całej rodziny!
Skorzystaj z programu iPhoto
i przekonaj się jak łatwo przygotować
ciekawy projekt fotoksiążki.
www.iphotobook.pl
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JAKOŚĆ KONTRA
WRAŻENIA

PAWEŁ HAĆ

Dążenie do perfekcji jest ważne. To dzięki niemu rozwijamy się, odnosimy sukcesy
i odkrywamy kompletnie nowe rzeczy. Nie zawsze jednak prowadzi ono do pełnego
zadowolenia.

P

Plastik nie jest pod żadnym względem materiałem, który można określić mianem
premium. Ot, tworzywo sztuczne, łatwe do formowania, elastyczne, a przy tym tanie w produkcji. W świecie elektroniki – niezbędne, zarówno w postaci obudów,

jak i wewnętrznych komponentów. O ile wnętrze urządzenia musi być niekiedy
wykonane z plastikowych elementów, to już obudowę da się wykonać zazwyczaj
ze znacznie szlachetniejszego materiału, choćby popularnego aluminium. Czy jednak szlachetniejszy oznacza lepszy? Nie do końca. Mój iPad mini ma właśnie aluminiową obudowę – wygląda doskonale, jednak nie leży w ręku tak dobrze, jak
zeszłoroczny Nexus 7. Jego tył wykonano z matowego plastiku, tego teoretycznie gorszego materiału, który jednak o wiele lepiej trzyma się dłoni. Rozumiem zamysł Apple – dotąd każdy iPad był aluminiowy, więc zastosowanie innego materiału byłoby krokiem wstecz. Nie wzięto jednak pod uwagę tego, że mini zmieści
się w jednej dłoni, wypadałoby więc, by… z niej łatwo nie wypadał.
Od zawsze uważałem ekrany OLED za kiepskie. Ich kolejne wersje, stosowane
głównie w Samsungach, oferowały coraz bardziej odpustowe kolory, męczące
wzrok i obrzydzające każde zdjęcie. Od kilku miesięcy używam jednak dość regularnie urządzenia, które wyposażone jest właśnie w taki wyświetlacz. I nie wy-
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obrażam sobie, by mogło mieć inny. Chodzi

Przesycone, nienaturalne
barwy – czasem
dokładnie o to chodzi,
o przyjemność czerpaną
nie z dokładności,
a z odrobiny przesady,
może nawet tandety.

mi o PlayStation Vitę, konsolę przenośną Sony,
urządzenie mające służyć wyłącznie rozrywce. Prawdopodobnie nigdy nie znajdzie u nikogo żadnego profesjonalnego zastosowania,
nikt nie będzie usiłował wykorzystać jej w studiu fotograficznym ani żadnym podobnym
miejscu. Dlaczego więc kolory mają być perfekcyjnie odwzorowane, skoro ta cukierkowość
wyświetlacza podnosi atrakcyjność gier? Przesycone, nienaturalne barwy – czasem dokładnie o to chodzi, o przyjemność czerpaną nie
z dokładności, a z odrobiny przesady, może nawet tandety.

Kilku z moich znajomych, zapytanych o to, co cenią sobie w brzmieniu, odpowie
bez zastanowienia: bas. Wcale się im nie dziwię – biorąc pod uwagę to, jak wysublimowanych gatunków słuchają, trudno doszukiwać się w muzyce innych istotnych parametrów. Szczegółowe słuchawki wprowadziłyby niepotrzebny zamęt
nowych dźwięków, do których odbiorca nie przykłada uwagi, zakłóciłyby jedynie
odbiór tej radosnej łupaniny. Sam wolę słyszeć więcej detali, a mimo tego korzystam między innymi z Beats Solo HD, czyli słuchawek, których nie poleciłbym nikomu, kto ma podobne wymagania do moich. Daleko im do doskonałości – ocieplają dźwięk, mają przesadzone niskie tony, za to nieszczególnie dobrze radzą sobie
z wysokimi. Zakładając je mam jednak świadomość tego, czego się spodziewać,
a zapytany o to, dlaczego zdecydowałem się właśnie na nie, odpowiadam krótko:
bo mi się podobają, fajnie grają, są wygodne. A o to chyba chodzi, prawda?
Zawsze staram się wybierać najlepsze urządzenie, które spełnia określoną funkcję.
Nie oznacza to jednak, że wertuję tabelę parametrów albo analizuję precyzyjne testy. To zwyczajnie nudne i niepraktyczne. Syntetyczne dane mają się przecież nijak
do tego, jak odbieram sprzęt. Każdemu doradzam właśnie takie podejście – wybierajcie produkt, który najbardziej odpowiada Wam, a nie recenzentowi. Będziecie bardziej zadowoleni.
To pisałem ja, recenzent.
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IPAD AIR – X-KROTNY WZROST
PRODUKTYWNOŚCI?
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Jako szanujący się fanboy Apple, 22 października
z zapartym tchem oglądałem prezentację Apple na
temat tego wszystkiego, co nie jest iPhone’em…
czyli Maków, iPadów i nowo zaktualizowanego
oprogramowania. Wprawdzie byłem na bieżąco
z plotkami i mniej więcej wiedziałem, co zostanie
zaprezentowane, jednak pojawiło się kilka wątków, które
mnie zaskoczyły.

Nowe iPady i moja praca
#iPadOnly
W tym numerze chłopaki z redakcji na
pewno bardzo dokładnie opiszą cały
event Apple, więc nie będę tutaj powielał tego samego. Chciałbym się
skupić jednak na tym, jak te październikowe nowinki od naszej ulubionej
firmy sadowniczej wpłyną na moją
pracę na iPadzie i czy od teraz więcej
osób też będzie mogło być #iPadOnly.

iPad Air – lekki, cienki… i z nową
nazwą?
Zacznę od tego, że nie rozumiem, dlaczego do iPada musieli dodać nazwę
„Air”. Tak, jest lżejszy, mniejszy i takie
tam, ale czy to oznacza, że na wiosnę
Apple wypuści iPada PRO? Poczekamy, zobaczymy. Tak czy owak, piszę ten tekst na moim iPadzie 4. generacji, ale w momencie, kiedy czytacie
ten numer, pewnie już mam w ręku
iPada Air. Nie mogę się doczekać. Jak
wiecie z moich poprzednich felietonów, mam w domu zarówno dużego
iPada, jak i tego małego (tzw. „miniasa”) i pomimo kilku prób nie potrafiłem zrezygnować z większego, 10-calowego ekranu retinowego na rzecz dużo lżejszego i bardziej poręcznego mini.
Teraz raczej nie będę musiał. iPad Air wygląda na ideał. Jest właśnie taki, jaki powinien być, lżejszy
i mniejszy niż dotychczas, ale ciągle z odpowiednio dużym ekranem, wygodnym do całodniowej
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pracy. Właśnie waga i wielkość była jedyną „wadą” mojego iPada 4… i teraz to się zmieni na lepsze.
Bardzo się cieszę, że Apple tutaj wycisnął z iPada ile mógł i sprowadził go do tak fajnego rozmiaru.

8 razy szybszy od iPada 1, 2 razy od iPada 4…
Do tego wszystkiego Apple jeszcze „wcisnął” do iPada procesor A7 i inne bajery, co ma spowodować, że będę na iPadzie pracował co najmniej 2 razy szybciej i lepiej niż do tej pory? Zobaczymy
jaki będzie mój efektywny wzrost produktywności, ale dla osoby takiej jak ja, pracującej codziennie praktycznie cały dzień na iPadzie, to iPad Air jest naturalnym zakupem. Nie mogę w to uwierzyć – odchudzili go, zmniejszyli… i do tego wpakowali w niego tyle nowych bebechów. Wow. 1 listopada ustawiam się w kolejce i tyle.
Co więcej, moja żona, do tej pory zwolenniczka „miniasa”, zaczyna zastanawiać się, czy właśnie nie
Air będzie dla niej idealnym towarzyszem do czytania. Zobaczymy, w tym roku ma bardzo trudny
wybór – czy mini Retina czy nowy Air. Sam jestem ciekawy, na co się zdecyduje.

Dlaczego nie ma Touch ID?
Jedynym minusem nowego iPada Air jest brak Touch ID. To po prostu oznacza znowu ustawienie
kodu na moim iPadzie i „wklepywanie” go za każdym razem, kiedy będę zaczynał pracować po
krótkiej przerwie. Szkoda. Liczyłem na to, że Apple pójdzie za ciosem. Jak się na maksa przyzwyczaję do Touch ID w iPhonie 5s, to będzie mnie to z czasem pewnie bardziej wkurzało… ale jak to
mówią – nie można mieć wszystkiego. Tylko jak już dają palec, to człowiek by chciał całą rękę!

Oprogramowanie i kolaboracja – iWork, iLife i iOS7
Podczas prezentacji iPada, wraz ze współautorem książki #iPadOnly – Augusto Pinaudem – komentowałem event przez iMessage i obaj stwierdziliśmy, że gdybyśmy mieli pół roku temu do dyspozycji takie Pages z pełną kolaboracją i śledzeniem zmian, jakie mamy właśnie dzisiaj, to pisanie
naszej książki poszłoby nam dużo sprawniej i na pewno szybciej. Przez walkę z aplikacją Google
Drive i pilnowanie naszych plików tekstowych w Dropboksie straciliśmy dużo czasu… A teraz to
wszystko, czego nam brakowało, jest wbudowane w Pages.
Wbrew pozorom Apple po cichu zrewolucjonizował „produktywność biurową” na iPadzie i nie tylko. Wprowadzenie magicznej ceny „free” na wszystko to jest ogromna zmiana. Nagle produkty Google czy Microsoft przestają być aż tak konkurencyjne. Wreszcie Apple doszedł do tego, że przez
regularne aktualizacje sprzętu bez problemu odzyska pieniądze zainwestowane w oprogramowanie… i do tego Apple aktywnie wbija się w trend ciągłej aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji.
Żadnego „upgrade price”, po prostu zawsze pracujemy na najnowszej wersji oprogramowania jeśli
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mamy w miarę nowy sprzęt. To dotyczy się zarówno Maków, jak i iPadów i iPhone’ów.
Niesamowite i bardzo ważne.

Zawsze najnowsza wersja. Za darmo… i automatycznie.
Jak już pisałem, poprzedniego dnia wieczorem oglądałem prezentacje Apple. Przed
snem chciałem zobaczyć najnowszy soft od Apple, ale ciągle w App Store była cisza.
Poszedłem spać. Obudziłem się i zarówno mój iPhone, jak i mój iPad miały wszystko już
zaktualizowane. Wszystko. Automatycznie. We śnie. Martwiłem się, czy będę mógł napisać ten felieton w najnowszym Pages… otóż niepotrzebnie, Pages czekało na mnie
na iPadzie zwarte i gotowe do pracy.
Znowu, to się nazywa produktywność. Nie muszę myśleć o aktualizacjach, o tym, czy
mam najnowszą wersję dokumentu czy oprogramowania. Wszystko aktualizuje się automatycznie przez internet… po prostu bajka. Nie wiem, jak takie posunięcie wpłynie
na konkurencyjne firmy, ale szczerze mówiąc – mało mnie to obchodzi. Wiem, że jak
dla mnie bomba.

Akcesoria? Klawiatury?
Jedynym znakiem zapytania są dla mnie akcesoria do nowego iPada Air. Wiem, że niektórzy producenci byli dosyć na bieżąco z konstrukcją Aira, ale pytanie brzmi: na ile mogli
być i na ile Apple im na to pozwolił. Ja jestem fanem mojej klawiatury Logitech Ultrathin
(namówił mnie do niej Dominik, za co mu bardzo dziękuję) i z utęsknieniem będę czekał
na tę kompatybilną z Airem. Mam nadzieję, że Logitech jeszcze bardziej usprawni trzymanie iPada w pozycji pionowej – bo właśnie w takiej pozycji z reguły mam wpiętego
iPada w klawiaturę i tak właśnie ustawiona jest teraz do pisania tego artykułu. Stąd mam
nadzieję, że szybko pojawi się w sprzedaży klawiatura do iPada Air. Oby, oby.

To będą dobre święta Bożego Narodzenia
iPhone 5s i iPad Air to faktycznie brzmi jak fajny, nowy tandem do mojej pracy. Jak pisałem w poprzednim felietonie, zmieniam iPady i iPhone’y co roku, ponieważ to są
moje podstawowe dwa komputery do pracy i przy ich pomocy zarabiam na życie.
W ciągu roku amortyzują się bez problemu, a moje „stare” sprzęty ciągle trzymają cenę
i mogę je zawsze odsprzedać za całkiem sensowne pieniądze, dlatego koszt aktualizacji w porównaniu do zysku ze zwiększonej produktywności i wygody pracy jest stosunkowo niewielki. To będą bardzo fajne święta dla takiego fanboya Apple jak ja. Mam nadzieję, że dla Was też!
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BOWERS & WILKINS P7
JAROSŁAW CAŁA

Tym razem to ja „jestem zwycięzcą” i mogę cieszyć się nowym dzieckiem Bowers & Wilkins,
pierwszymi w historii firmy słuchawkami wokół usznymi o nazwie P7.

/ SPRZĘT / Bowers & Wilkins P7

Nie sposób nie zauważyć, że każdy w naszej redakcji, delikatnie mówiąc, lubi produkty tej
brytyjskiej firmy. Jak tylko trafia do nas coś nowego, to zaczyna się mała wewnętrzna wojna, kto zabierze na testy urządzenie B&W.
Produkty Bowersa przerobiliśmy już dosyć konkretnie na łamach iMagazine. Od początku istnienia naszego magazynu było ich… nie wiem. Dużo, a nawet bardzo dużo. Wrzesień
2011 roku okazał się szczęśliwy dla Dominika, który testował model P5 – słuchawki w teście
wypadły tak idealnie, że Dominik musiał od razu je kupić. Pisał o nich tak: „Już wiem, co
oznacza bycie audiofilem. P5 nie pozostawiają miejsca na chałę i kompromisy”. Do dzisiaj
towarzyszą naczelnemu prawie zawsze. W grudniu 2012 roku zwycięzcą był Wojtek, bo do
niego trafił najmniejszy model z nowej serii, czyli P3. Wtedy w podsumowaniu pisał: „Bowers & Wilkins P3 to znakomita propozycja dla osób, które lubią się wyróżniać, a zarazem
potrzebują przenośnych słuchawek bardzo wysokiej jakości”. Tym razem to ja „jestem zwycięzcą” i mogę cieszyć się nowym dzieckiem Bowers & Wilkins, pierwszymi w historii firmy
słuchawkami wokół usznymi o nazwie P7.

Moja recenzja w tym przypadku chyba jest czystą formalnością. Czy ktokolwiek pomyślał,
chociaż przez sekundę, że te słuchawki mogą być słabe? Nie sądzę. Jedyne obawy miałem co do poprzeczki, jaką sam B&W zawiesza sobie co roku oraz do tego, czy nie skończę
jak Dominik – w kolejce po zakup. Zacznę od tego, że zakup P7 to dla wielu może być dro-
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ga przez mękę – 1699 zł za słuchawki! Jak to niby
wytłumaczyć płci pięknej, która najczęściej dba
o wydatki domowe. Postaram się jakoś w tym
pomóc, bo wiem, że w moim domowym budżecie może być taki problem. Rozmowę proponuję zacząć w ten sposób: „Kochanie, proszę nie
krzycz”. Następnie trzeba przypomnieć kobiecie
o ostatnim drogim zakupie, na który to ona naciskała, a później uderzyć w jej słaby punkt.
Wszystkie kobiety kochają piękne rzeczy, a P7
to bez wątpienia jedne z najpiękniejszych słuchawek na rynku. Czarna skóra najwyższej jakości, połączona z nierdzewną stalą oraz szczotkowanym aluminium to mieszanka, która musi
podobać się każdemu. Górny pałąk pokryty jest
twardszą skórą z porządnymi obszyciami, co na
pewno wpłynie na trwałość słuchawek. Z kolei skóra w miejscach otulających nasze uszy jest
zdecydowanie miększa i przyjemna dla naszych
narządów zbierających dźwięk. Najwięcej dzieje się w stalowej konstrukcji słuchawek, to, w jaki
sposób wyprofilowany jest stelaż, przypomina dzieło galerii sztuk pięknych. Nie tylko wyjątkowo wygląda, ale również rewelacyjnie działa
w praktyce. Mechanizm składania i dostosowa-

Moja recenzja w tym
przypadku chyba jest czystą
formalnością. Czy ktokolwiek
pomyślał, chociaż przez
sekundę, że te słuchawki
mogą być słabe? Nie sądzę.

nia rozmiaru opracowany jest tak doskonale, że
bawiłem się nim przez kilkanaście ładnych minut. Kolejną częścią są nauszniki, których boki
zdobi anodyzowane na czarno aluminium wykończone srebrną obwódką oraz napisem Bowers & Wilkins – ta część wygląda bosko. Jeśli wszystko dobrze zaprezentujecie, to kobieta
przez chwilę zapomina o cenie i zaczyna się zachwycać tym, co właśnie ma na swojej głowie.
Moja druga połowa stwierdziła, że P7 to najład-
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niejsze słuchawki, jakie do tej pory gościły u nas
w domu, a trochę produktów już się przez nasze
progi przewinęło. Oczywiście, w pewnym momencie przypomni się jej cena i zaczną się teksty w stylu: „Za tyle pieniędzy widziałam dużo ładniejszych
rzeczy”. Mowa tu rzecz jasna o pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach, ubraniach itd. W tym momencie trzeba udowodnić kobiecie, jak bardzo
praktycznym produktem są słuchawki P7. Skórzany, dobrze wykończony pokrowiec, który swoim
kształtem przypomina kopertówkę, umożliwia bezpieczne i wygodne transportowanie słuchawek.
Mikrofon z pilotem na kablu obsługują wszystkie
nadgryzione sprzęty, a jeśli przydarzy się jakaś katastrofa i kabel się zniszczy, to bez problemu można go wymienić, gdyż jest wypinany.

Najwięcej dzieje się w stalowej
konstrukcji słuchawek. To, w jaki
sposób wyprofilowany jest stelaż,
przypomina dzieło galerii sztuk
pięknych.

Kolejną ogromną zaletą tego modelu jest olbrzymia wygoda. Bardzo dobrze zrobione są nauszniki, które nie są przesadnie duże, a jednak idealnie
zakrywają moje niemałe uszy. Czułem się w nich
niezwykle komfortowo, nawet przy długim użytkowaniu. Często, zaraz za jakością dźwięku, to
właśnie wygoda decyduje przy ostatecznym wyborze słuchawek i w tym aspekcie B&W zdecydo-
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wanie dał radę. Po przedstawieniu aspektów praktycznych czas na atak ostateczny. Nie pozwólcie kobiecie ściągnąć słuchawek z głowy, tylko jak najszybciej
włączcie przycisk Play. Uwaga, błagam Was, to nie może być tylko mp3 320 kbps.
Muszą to być bezstratne pliki i w żadnym razie nie może posłużyć Wam do tego
iTunes. Sorry Steve! Oj, wróć… sorry Tim! Niestety jakość iTunes to za mało na
P7. Dźwięk, jaki trafi do naszych kobiet, musi zmiażdżyć i rozłożyć na łopatki, a te
słuchawki potrafią to zrobić. Niestety, żeby tak się stało, to trzeba dać im wszystkie warunki, o których pisałem. Na początku, gdy podszedłem do nich standardowo, czyli wysokiej jakości mp3 plus odtwarzacz iTunes czy WiMP, to nie wyrwały mnie z butów. Wszystko zaczęło się później. Nagle każdą, a nie tylko kilka,
ze swoich płyt chciałem mieć w formacie lossless. B&W P7 wymagają od nas
dużo kasy i dużo miejsca na dysku, ale gwarantuję – odpłacają się po stokroć.
Niezwykłe odczucie dźwięku stereo, gdzie każdy dźwięk jest oddzielnie, przez
co słychać absolutnie wszystko zawarte w danej ścieżce. Wszystkie instrumenty
słychać tak wyraźnie, jakby były zagrane przy Tobie w kabinie studia. Nie jestem
zwolennikiem głośnego słuchania muzyki, ale w tym przypadku za każdym razem musiałem używać dużo plusa na mojej klawiaturze, bo chciałem jeszcze
mocniej poczuć to, co do mnie trafia. Gdy słucham bardzo głośno P7, towarzyszy mi takie odczucie, które pamiętam z odsłuchu sprzętu za ponad 300 tysięcy złotych, który opisywałem jakiś czas temu. Jest głośno, ale to nie jest męczące, nie przeszkadza mi to nawet przy długim słuchaniu. To dziwnie przyjemne
uczucie. Bardzo lubię, gdy słuchawki grają w taki sposób, że po przesłuchaniu
setki minut różnej muzyki z playlisty nie jestem w stanie stwierdzić, które partie dźwię-

Zacznę od tego, że zakup
P7 to dla wielu może być
droga przez mękę – 1699 zł
za słuchawki! Jak to niby
wytłumaczyć płci pięknej,
która najczęściej dba o
wydatki domowe?

ków podobają mi się najbardziej. Balans częstotliwości jest tak rewelacyjny, że P7 brzmią
tak samo dobrze na dole, na górze i w środku, nic nie wychodzi przed szereg. Pozytywnie zaskoczył mnie też poziom izolacji, który jak na słuchawki bez systemu redukcji jest
bardzo wysoki. Na tyle wysoki, że nie przeszkadza mi brak takiego systemu. Więc jeśli wybrałeś odpowiednią muzykę i spełniłeś wszystkie warunki, o których pisałem, to
Twoje szanse na możliwość wydania 1699 zł

77

/ SPRZĘT / Bowers & Wilkins P7

Bowers & Wilkins P7
Pasmo przenoszenia: od 10 Hz do 20 kHz
Impedancja: 22 omów
THD: 0,3% (1 KHz/10 mW)

powinny sporo wzrosnąć. Na pewno to nie
będą źle wydane pieniądze i Bowers nikogo nie
zawiedzie.

Skuteczność: 111 dB/V na 1 kHz

W ostatnich miesiącach na łamach iMaga-

Długość kabla: 1,2 m

zine pojawiły się trzy pary słuchawek z po-

Waga: 290 g

dobnej półki cenowej, mowa tu o PSB Speakers M4Y 2, Bang & Olufsen H6 i opisane

Gdy słucham bardzo głośno
P7, towarzyszy mi takie
odczucie, które pamiętam z
odsłuchu sprzętu za ponad
300 tysięcy złotych, który
opisywałem jakiś czas temu.

właśnie Bowers & Wilkins P7. Chyba jesteśmy
winni Wam przeprosiny. Przepraszamy, że
tak bardzo namieszaliśmy wszystkim w głowach. Każdy z tych produktów jest tak samo
rewelacyjny i wszystkie mogą godnie między sobą konkurować. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że każda para jest trochę inna
i dzięki temu każdy z Was może wybrać idealną dla siebie, czego szczerze Wam życzę.
Powodzenia.

78

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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IPHONE 5S

PO (BLISKO) MIESIĄCU
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Dwa tygodnie to zazwyczaj wystarczająco dużo czasu, aby poznać urządzenie na
wylot, pod warunkiem, że korzystamy z niego wystarczająco często. W przypadku
iPhone’a 5s otrzymujemy jednak produkt, który w większości już znamy z jego
poprzedniej iteracji. To jednak pozwoliło mi skupić się na tym, co nowe.

Touch ID
Nie myliłem się – Touch ID znacząco ułatwia życie i przyspiesza odblokowywanie ekranu telefonu. Nie muszę już swipe’ować i wklepywać 1-2-3-4 na ekranowej klawiaturze. „Przecież
to kod, który większość osób ma na walizkach!” powiecie. Niezależnie od tego, ile osób takowy stosuje – ja oczywiście nie – to jeszcze większa ich liczba nie blokuje telefonu w absolutnie żaden sposób, potencjalnie dając złodziejowi pełny dostęp do wszystkich swoich
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danych: kont pocztowych, kontaktów i przede wszystkim – możliwości wyłączenia Find My iPhone. iOS 7 kilka rzeczy utrudnia, ale mimo wszystko
brak kodu ekranowego nie jest idealnym rozwiązaniem.
Touch ID zaczyna czytać odciski naszych palców, gdy przyłożymy wcześniej
zaprogramowany palec na przycisku Home. Przyłożymy, ale nie naciśniemy.
Ten przycisk tym samym zaczyna w 5s pełnić dwie role i potrzeba dnia lub
dwóch, aby się do tego przyzwyczaić. Poniżej znajdziecie kilka wybranych
przykładów jego działania, przy czym zakładam, że telefon ma zablokowany i wyłączony ekran:
1. Krótkie wciśnięcie Home i puszczenie go: telefon zachowa się identycznie jak poprzednie modele.
2. Krótkie wciśnięcie Home, puszczenie go, ale palec pozostaje przyłożony do Touch ID: ekran się zapali, a telefon po niecałej sekundzie
odblokuje.
3. Wciśnięcie i przytrzymanie Home: uruchomi się Siri.
4. Krótkie naciśnięcie Sleep/Wake przy jednoczesnym przyłożeniu palca do
Touch ID: ekran się zapali, a telefon prawie natychmiast się odblokuje.
Pod koniec drugiego dnia już przestałem się mylić i przy okazji opracowałem jeszcze szybszą metodę odblokowywania 5s-ki. Otóż telefon noszę
w lewej przedniej kieszeni jeansów, więc wystarczy że:
1. Włożę do niej lewą rękę.
2. Wcisnę kciukiem Touch ID, puszczę go, ale będę dalej opierał na nim
kciuka.
3. W trakcie wykonywania punktu numer 2 zaczynam już wyciągać telefon
z kieszeni.
4. Cały czas przytrzymuję kciuk nieruchomo na Touch ID.
5. Zanim telefon znajdzie się przed moimi oczami, powinien już być
odblokowany.
O ile Touch ID świetnie radzi sobie ze sczytywaniem naszych paluchów, to
jest kilka sytuacji, w których będziemy musieli jednak ręcznie wpisać kod.
Taka potrzeba pojawia się po dwóch dobach nieodblokowywania telefonu,
po jego restarcie oraz jeśli system nie rozpozna naszego odcisku pięć razy.
To ostatnia zdarza mi się w zasadzie w dwóch sytuacjach: w pierwszej za-
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zwyczaj jest to moja wina, bo wiercę się dotykając Touch ID, a druga wbrew pozorom spodziewana… kiedy Touch ID jest bardzo tłusty. Miałem taką sytuacją dopiero pierwszy raz,
więc wnioskuję, że warto go raz w miesiącu przetrzeć bawełnianą szmatką lub koszulką;
zdecydowanie poprawia to rozpoznawalność jak ktoś przez palce wydziela dużo tłuszczu.
A na co dzień to po prostu działa. Wszystkim poza Michałem Zielińskim… bo on po prostu
nie jest kompatybilny z technologią. Najważniejszy jednak jest fakt, że teraz nawet leniwi
mogą zablokować sobie telefon hasłem lub PIN-em – jak proste, a jednocześnie efektywne
zwiększenie bezpieczeństwa.

Aparat
Kilka dni temu miałem przyjemność zwiedzać
kolejny raz Londyn. Ten w Anglii. Wyposażony byłem w zarówno 5s, jak i poprzednika, czyli
piątkę. Z pozoru wydaje się, że Apple przede wszystkim skupiło się na poprawkach w oprogramowaniu jeśli chodzi o obsługę aparatu. W praktyce jednak wyraźnie widać przewagę
nowych podzespołów. Ewidentnie nowy Apple A7 wydajniej przetwarza dostarczane mu
informacje oraz osiąga przy tym lepsze wyniki. Najlepiej widać to przy robieniu panoram,
na których teraz lepiej dobierana jest ekspozycja do poszczególnych kadrów; produkt końcowy jest lepszy, a przejścia tonalne bardzo gładkie, pomimo że różnica w świetle pomiędzy kadrami jest duża.
Sam mam lekkie zboczenie na punkcie fotografii, podobnie zresztą jak w przypadku Apple,
więc osobiście jeszcze nie zdecyduję się wyjechać na wakacje sbez lustrzanki, ale większości z Was mogę to śmiało polecić. Gdybym jednak na półce trzymał tani aparat kompaktowy, zamiast czegoś bardziej ambitnego, to na pewno zostawiłbym go w domu i poradził sobie z iPhone’em oraz ewentualnie Olloclipem.
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Bateria
Przy okazji wyjazdu za granicę oraz testu polskich operatorów komórkowych zrobionego przez Michała Zielińskiego (przeczytaj artykuł), miałem okazję na własne oczy zobaczyć, jak bardzo zły zasięg wpływa na zużycie baterii. Czwartego dnia wyjazdu byłem
na granicy zasięgu operatora Three w UK, a telefon wskazywał brak zasięgu lub jedną
kreskę… przepraszam, kropkę od rana do wieczora. Od 6:00 do 12:00 zeszło 40% ładunku. Piątego dnia z kolei miałem pełny zasięg i robiłem jeszcze więcej zdjęć niż czwartego – wstałem ponownie o 6:00, a wieczorem, około 22:00 podłączyłem go do ładowarki.
Licznik wskazywał ponad 40%. Przepaść.
iOS 7 jeszcze ma sporo braków i bugów. Niestety Apple pospieszyło się z wydaniem tej wersji i mam wrażenie, że jest gorzej niż w przypadku poprzednich wersji x.0. Nie wątpię, że
z czasem poprawią wszystko co szkodzi, ale w międzyczasie odkryłem, że znacznie częściej
jakiś element systemu lub aplikacji się przywiesza, powodując nadmierny pobór prądu.
Rozwiązaniem najlepszym jest restart telefonu, który w moim przypadku zazwyczaj poprawia stan rzeczy na kilka dni.

Radość

Cierpliwie czekam na dalsze
usprawnienia, a w międzyczasie
czerpię autentyczną radość
z korzystania z 5s. A przecież
to chyba o to w tym wszystkim
chodzi, prawda?

Moje wrażenia z iPhone’a 5s są bardzo pozytywne,
pomimo że trochę psuje je momentami problematyczny iOS 7.0. Z drugiej strony, jaki system operacyjny,
w historii komputerów, w wersji x.0 nie miał bugów?
Cierpliwie czekam na dalsze usprawnienia, a tymczasem czerpię autentyczną radość z korzystania
z 5s. A przecież to chyba o to w tym wszystkim chodzi, prawda?
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BEOPLAY
H3
JAROSŁAW CAŁA

Mam wrażenie, że B&O żyje w swoim świecie i nie do końca obchodzi ich
wszystko to, co dzieje się dookoła. Mają swoją wizję i zawsze mogą polegać
na klientach, którzy żyją dokładnie w tym samym świecie.

Bang & Olufsen swoim podejściem do elektroniki od zawsze przypomina mi firmę, dzięki której możecie przeczytać to, co teraz piszę, czyli mowa tu oczywiście o Apple. Niepowtarzalny wygląd swoich
produktów, innowacja, która często wyprzedza konkurencję o dekadę i dbałości o każdy szczegół.
Jakby się nad tym mocniej zastanowić, to Apple również ma taką swoją planetę, tylko że sporo większą niż B&O. Skandynawska firma zawsze słynęła ze swoich dizajnerskich projektów, bardziej zbliżonych do eksponatów galerii sztuki niż do zwykłych produktów RTV. Myślę, że mało kto
może sobie pozwolić na to, żeby wydawać słuchawki dokanałowe raz na 12 lat! W ostatnim iMagu
Norbert opisywał większy model H6, który zmienił na półkach salonów B&O „delikatnie” przestarzały model Form2 z roku 1985. To chyba jakiś żart? Nigdy wcześniej nie spotkałem się z podobnym zjawiskiem. Tym bardziej, dostając do testów model H3 nie wiedziałem, czego mam się spodziewać. Pewny byłem tylko tego, że musieli zrobić coś dobrego, bo przecież będą to sprzedawali
przez kolejne dziesięć lat.
Samo opakowanie nie wyróżnia się niczym szczególnym, bardzo mały kartonik jak wszystkie na
półkach sklepów z elektroniką. Dopiero po jego rozpakowaniu widać, że to nie są słuchawki do
empetrójki z supermarketu. Najbardziej podoba mi się mały, sprytny skórzany pokrowiec, w któ-

/ SPRZĘT / BeoPlay H3

85

Aluminium stosowane
w technice militarnej nadaje
im industrialny wygląd,
ale również ma swoje
zastosowanie w praktyce,
zapewniając odpowiednią
sztywność i rezonans.

ry możemy zwinąć nasze słuchawki i bezpiecznie poruszać się z nimi wszędzie. Muszę przyznać, że to najładniejszy i najbardziej funkcjonalny futerał na słuchawki dokanałowe, jaki do tej pory miałem możliwość testować. Same słuchawki to również miłe
doznania wizualne. Czerwony egzemplarz, który dostałem, jest śliczny. Typowo skandynawskie podejście, dziwnie piękne jak na coś tak prostego. Myślę, że spora w tym
zasługa Jakoba Wagnera, jednego z najlepszych duńskich projektantów. Zrobione są
z pojedynczego bloku aluminium, a dla poprawy akustyki posiadają specjalnie zaprojektowane 23 otwory.
Moją uwagę mocno przykuła waga BeoPlay H3, a raczej jej całkowity brak. Te słuchawki ważą tyle, co wydychane powietrze, czyli 0, słownie zero, nic. Trochę czasu zajęło
mi dostosowanie idealnych wkładek dousznych. Takich, które dobrze i wygodnie leżą
w uchu, a zarazem najlepiej przekazują muzykę. W jednych nie czułem się wystarczająco komfortowo, w innych z kolei miałem wrażenie, że nie słyszę wszystkiego tak jak powinienem. Finalnie udało się, ale muszę przyznać, że to nie są słuchawki dla ludzi aktywnych fizycznie. To bardziej konstrukcja dla wymagającego słuchacza, który poświęci
komfort dla idealnego odsłuchu. Gdy pierwszy raz miałem je na uszach, wracając z pracy do domu, miejska dżungla nie pozwoliła mi docenić tego, co prezentują. Dopiero po
dotarciu do domu, w ciszy i spokoju usłyszałem jak niebywale potrafią odzwierciedlić
każdy dźwięk. Nie słyszałem jeszcze tak szeroko grających słuchawek dokanałowych,
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jednak żeby można to było usłyszeć, H3 potrzebują kilku czynników. Nieskazitelnie
czysto nagranego numeru w bezstratnym pliku, ciszy i nocnego spokoju oraz wybitnego głosu artysty. Jeśli znajdziecie ścieżkę, która posiada wszystkie te cechy, to przysięgam – będziecie zapętlali ją w nieskończoność, rozkoszując się w dźwiękach, jakich
nie znacie z konstrukcji słuchawek dokanałowych. Nie można w tym przypadku mówić o częstotliwościach, które wyróżniają ten model. Wszystkie partie dźwięku grają idealnie, tworząc zgrabną całość, jak spełni się odpowiednie warunki. Nie wybaczają błędów, jeśli numer jest złej jakości, to najzwyczajniej nie da się go słuchać na tych
słuchawkach, drażni jak bolący ząb.
Jeśli jakość jest dobra, ale master jest zły, to od razu to słychać i utwór, który
wcześniej lubiłeś, nagle okazuje się nie do przesłuchania. Tak jak to wcześniej pisałem, BeoPlay H3 to słuchawki dla wymagającego słuchacza i dla idealnie nagranej muzyki, tylko wtedy można docenić, jak dobrze swoją pracę wykonała
skandynawska firma. Jestem pewny, że te słuBeoPlay H3

chawki nie będą się świetnie sprzedawały za „je-

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 16 000 kHz

dyne” 999 zł, ale jestem tak samo pewny, że będą

Impedancja: 18 omów

się sprzedawały systematycznie przez kolejne kil-

Przetwornik: dynamiczny 10,8 mm
Waga: 13 g
Kolor: czarny, srebrny, czerwony
Cena: 999 zł

ka lat, a wszyscy, którzy się na nie zdecydują, zakochają się w nich na zawsze. Taki produkt i co by
nie napisała cała masa dziennikarzy i recenzentów
i tak absolutnie nic nie zmieni.
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PHILIPS DS3480
NORBERT CAŁA

Oferuje dużo, podejrzanie dużo.

Październik 2012
Apple prezentuje iPhone’a 5, który nie ma tak charakterystycznego dla produktów Apple
złącza 30-pin. Jest za to nowe i małe złącze Lightning. Nowe złącze nie ma łatwego startu.
Większość osób (włączając w to piszącego ten tekst) nie jest zadowolonych ze zmiany standardu. W końcu przecież każdy z nas ma w domu sporo urządzeń ze starym złączem, np.
głośników i zmiana standardu pociągnie za sobą wydatki.

Rok później
Złącze Lightning jest już obecne w większości mobilnych produktów Apple i jest z nim jak
z podatkami – można go nie lubić, ale trzeba zaakceptować. Na szczęście, w rok po premierze, nie ma już problemów z nabyciem różnych akcesoriów w nie wyposażonych. Zaś wśród
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tych najbardziej popularnych, czyli stacji głośnikowych, można już dowolnie wybierać.
Duża konkurencja zawsze jest dobra dla konsumenta i przynosi ciekawe produkty w dobrej
cenie, na przykład właśnie stację Philips DS3480. To nawet dość zaskakujące, że produkt
kosztujący poniżej 600 zł oferuje tak zaskakująco dużo. Poszukajmy więc dziury w całym.
Ten głośnik to dość ascetyczna konstrukcja. Obły, wyko-

Jest jak kobieta w małej czarnej,
która pasuje praktycznie do
każdego faceta. Nieważne czy
jest w niechlujnej bluzie
z kapturem, czy w garniturze
na miarę od Alexandra Amosu.

nany z plastiku przedmiot, przypominający trochę odcięty kawałek piłki do rugby, w kolorze białym, ze srebrną aluminiową siatką przykrywającą głośnik. Praktycznie
cały opis tego produktu zawarłem w jednym zdaniu,
można dodać jedynie, że są jeszcze trzy przyciski i złącze
Lightning. Jednak jeśli dłużej przyjrzymy się głośnikowi,
to jego forma przekazuje dużo więcej niż 1000 słów, czyli
więcej niż artykuł, który czytacie. W tej prostocie naprawdę jest metoda. Z pozoru nijaki głośnik potrafi wpasować
się w każde wnętrze, nie ginąc i przy okazji przyciągając
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wzrok. Jest jak kobieta w małej czarnej, która pasuje praktycznie do każdego faceta – nieważne czy jest w niechlujnej bluzie z kapturem, czy w garniturze na miarę od Alexandra Amosu.
Co ciekawe, ta „kobieta” ma też bogate wnętrze. Nie dość, że mamy do dyspozycji złącze Lightning
dla iPhone’ów oraz iPodów (producent o tym nie wspomina, ale można też wpiąć iPada mini), to
mamy jeszcze łączność Bluetooth. Dzięki temu muzykę do niego wyślemy nie tylko ze złotego iPhone’a 5s, ale również z MacBooka lub (tfu, tfu) jakiegoś androidowego cuda. Co więcej to androidowe
cudo będziemy też mogli ładować, bo z tyłu głośnika mamy złącze USB, które podaje napięcie właśnie do ładowania urządzeń innych niż te z Lightning. Na szczęście możemy je wykorzystać również
do podpięcia np. iPhone’a 4. Na koniec, jakby tego było mało, okazuje się, że głośnik może być zupełnie bezprzewodowy, czyli posiada wbudowany akumulator, który zapewnia mu 5 godzin działania.
Tutaj dochodzimy do miejsca, którego się bardzo bałem – Play. Takie proste, małe konstrukcje nigdy nie
grają wybitnie, rzadko grają też dobrze, zazwyczaj maksimum tego, na co możemy liczyć, to przysłówek
– poprawnie. Tym razem też nie wyłamaliśmy się z konwencji, Philips DS3480 nie gra wybitnie, to jest
zarezerwowane dla głośników Philipsa z Fidelio w nazwie, gra jednak po prostu dobrze. Góra dźwięku
jest bardzo czysta, środek przyjemny i dynamiczny, a tony niskie – zaskakująco wyraziste. To prawdopodobnie zasługa systemu DBB, który ma zadanie wzmocnić basy w całym zakresie głośności i radzi sobie
z tym całkiem dobrze. Oczywiście DS3480 to nie jest głośnik, przy którym będziemy organizować prywatki, ale jak na biurkową stację dokującą jest aż za dobry i kusi, aby go mocniej posłuchać.
Gdy do wszystkiego co napisałem dodamy sobie
jeszcze bardzo dobrą, specjalną aplikację z App
Store do odtwarzania muzyki i sterowania głośnikiem, to otrzymujemy naprawdę ciekawy sprzęt.
Sprzęt, który w pierwszym momencie wydawał się
po prostu nudny. Przekonałem się więc właśnie, że
z gadżetami jest tak samo jak z ludźmi – nie warto
ich oceniać przed bliższym poznaniem.
Ocena iMagazine: 5/6 – w swojej klasie

90

/ SPRZĘT / Just Mobile Gum++ czyli Rimowa w wersji mikro

JUST MOBILE GUM++

CZYLI RIMOWA W WERSJI MIKRO
DOMINIK ŁADA

Zapewne kojarzycie profesjonalne
walizki Rimowa, których kształt
i metalowa obudowa są charakterystycznym znakiem rozpoznawczym
profesjonalistów, którym zależy na tym,
aby ich sprzęt lub dokumenty nie
uległy zniszczeniu w podróży. Na nich
wzorował się Just Mobile, projektując
nową serię baterii do urządzeń
mobilnych – Gum++.
Wszystko świetnie się składa w logiczną całość
– Just Mobile jest znanym producentem aluminiowych akcesoriów do Maków i urządzeń
mobilnych, dlatego ich nowa bateria o sporej
pojemności, bo aż 6000 mAh, musiała mieć odpowiedni wygląd.
Gum++ jest niewielkim pudełkiem, wymiarami zbliżonym do paczki papierosów. Waży 131 g.
Czuć go w ręku. Aby uzmysłowić Wam, ile to jest,
to jest właśnie mniej więcej tyle, o ile jest lżejszy
najnowszy iPad Air od swojego poprzednika.
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Gum++ nie jest wprawdzie wykonany z metalu,
ale z bardzo dobrej jakości plastiku. Ten egzemplarz, który trafił do naszej redakcji, jest w kolorze srebrnym i idealnie imituje aluminium. Dostępne są jeszcze kolory czarny i biały.
Na wierzchu obudowy znajduje się przycisk testujący poziom naładowania oraz 5 diod LED.
Na węższych bokach umieszczono złącza USB
– pełnowymiarowe do podłączania urządzeń
do ładowania i micro USB do naładowania samego Gum++.
Gum++ ma baterię o pojemności 6000 mAh.
Jest to dosyć duża wartość, porównując konkurencję – oczywiście „markową”. Testy ładowania,
jakie przeprowadziłem w wypadku iPhone’a,
były bardziej niż zadowalające. Spokojnie mogłem swój telefon naładować trzy razy do 100%.
W wypadku iPada niestety nie było już tak dobrze. Naładowany na full Gum++ potrafił zasilić
rozładowanego iPada od 0% do maksymalnie
35%. Ale po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że
iPad ma baterię o pojemności ponad 11k mAh,
a po drugie – więcej prądu potrzeba na samym
początku ładowania. Jakbym ładował go powiedzmy od 10%, to prawdopodobnie osiągnąłbym spokojnie 50% naładowania.

Gum++ nie jest wprawdzie
wykonany z metalu, ale z bardzo
dobrej jakości plastiku.
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Gum++ jest pancerny z wyglądu i takim wydaGum++			

je się być faktycznie. Chodził ze mną i wyjeżdżał

Producent: Just Mobile

w ostatnim czasie w wiele miejsc i wszędzie się

Produkt: Gum++
Plusy: - solidne wykonanie			
		- duża pojemność względem 		
wielkości urządzenia			
- możliwość ładowania iPada

sprawdził. Nie traktowałem go delikatnie. Kładłem w różnych miejscach, a nawet rzucałem
– nie porysował się ani nie połamał.

Minusy: - iPada naładował tylko do 35%		
		- wysoka cena

Zewnętrzna bateria jest w dzisiejszych czasach

Cena: 79,95 EUR

obowiązkowym akcesorium, w które powinien

Ocena: 5/6

zaopatrzyć się każdy użytkownik smartfona lub
tabletu. Na rynku jest mnóstwo tego typu urzą-

Gum++ jest pancerny
– z wyglądu i takim wydaje
się być faktycznie.

dzeń, ale warto kupić takie, które jest porządnie zaprojektowane i wykonane, do którego bez
stresu podłączymy nasze kosztujące często parę
tysięcy gadżety. Takim produktem na pewno
jest Just Mobile Gum++, pod warunkiem, że zaakceptujecie jego cenę.

93

/ SPRZĘT / Elecom Zeroshock 5 Tablet Sleeve

ELECOM ZEROSHOCK 5
TABLET SLEEVE
PAWEŁ HAĆ

Zawsze staram się dbać o elektronikę – o ile telefon chowam po prostu do kieszeni,
to już tablet czy komputer wymagają ochrony na przykład w postaci etui. Te z oferty
Elecom wytrzymają więcej, niż mogłoby się wydawać.
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Zeroshock wyróżnia się prostym, ale eleganckim wyglądem. Do recenzji otrzymałem wersję białą z szarymi wstawkami – prezentuje się doskonale mimo tego, że zamiast skóry wykorzystano tu lekko błyszczące tworzywo sztuczne. Szwy są solidne,
nie mam wątpliwości, że wytrzymają one długo. Zapinane na dwa suwaki wnętrze wyłożone jest ciemną, sztywną gąbką, której zadaniem jest ochrona urządzenia przed
wstrząsami i uderzeniami. Krawędzie tabletu zabezpieczone są dodatkowo przez
twardszą warstwę materiału, oddzielającą go od wewnętrznej części suwaka. Etui posiada też drugą, dość pojemną kieszeń, w której z powodzeniem mieści się kabel, słuchawki, a nawet portfel. Dzięki niej zdarzało się, że torbę zostawiałem w domu i zabierałem ze sobą jedynie iPada w etui.
W przeciwieństwie do tradycyjnych etui Zeroshock ma zabezpieczać tablet przed upadkami. Zrzuciłem go więc kilka razy z wysokości około 1,5 metra tak, by upadł zarówno na
krawędź, jak i płasko na podłogę. iPad mini wyszedł z tej konfrontacji bez najmniejszego
uszczerbku na zdrowiu. Jeśli etui wypadnie nam

Etui zamokło kilkakrotnie
na deszczu – do środka nie
przedostała się ani kropla.

z ręki, to jego zawartości raczej nic nie grozi. Co
innego jeśli celowo ciśniemy go mocno w ziemię. Bez obaw wrzucałem też etui do schowka
w samochodzie. Trochę niebezpieczniej robi się
w momencie, gdy w dodatkowej kieszeni mamy
twarde przedmioty, jak choćby klucze, a tablet
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obrócony jest ekranem właśnie w tę stronę. Etui zamokło mi też kilkakrotnie na deszczu
– do środka nie przedostała się ani kropla. Oczywiście w przypadku silniejszej strugi wody
lub zanurzenia suwak najprawdopodobniej przepuści ją do wewnątrz, niemniej jednak
trzymając tablet w Zeroshock nie trzeba obawiać się deszczu.
Etui bardzo dobrze leży w ręce, co wynika przede wszystkim z jego wymiarów. Testowałem wersję przeznaczoną dla iPada mini, który jest dość mały. W przypadku większego tabletu obawiałbym się o to, że z powodu zastosowania dość śliskiego materiału etui mogłoby wysunąć się z dłoni. Wadą białej wersji jest też dość duża podatność
na zabrudzenia. Po dwóch tygodniach widać już było poszarzałe miejsca, które dało
się na szczęście łatwo wyczyścić.
Elecom Zeroshock 5
Tablet Sleeve
Producent:
Elecom

Na co dzień noszę ze sobą torbę przeznaczoną na 13-calowego laptopa, iPad mini również do niej pasuje. Nie za-

Model: Zeroshock 5 Tablet Sleeve

wsze jednak potrzebuję mieć ze sobą wiele więcej niż ta-

Zalety: - doskonały wygląd				
- dobra ochrona tabletu

blet i dokumenty, w takich sytuacjach zabierałem więc

Wady: - łatwo się brudzi
Cena: 89,99 zł

ze sobą jedyne etui Elecom. I, zgodnie z zasadą „mniej
znaczy więcej”, sprawdzało się świetnie.
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MILI POWER SPRING 5
PAWEŁ HAĆ

Zapotrzebowanie iPhone’a na energię
jest niestety duże. Aby temu zaradzić,
można ograniczyć korzystanie z
urządzenia na różne sposoby. Sam nie
lubię jednak iść na kompromis, wolę
więc używać zewnętrznych baterii – na
przykład takich, jak w ofercie MiLi.

MiLi Power Spring 5 jest obudową na iPhone’a z wbudowanym akumulatorem. Zamysł przypomina znane wszystkim Juicepacki od Mophie, jednak zastosowano tu zupełnie inne rozwiązania
konstrukcyjne. Obudowa składa się z jednego elementu, nakładana jest w całości na smartfona. Posiada wycięcia na przyciski i przełączniki, blokuje
jedynie dostęp do gniazda karty nano SIM, jednak
trudno uznać to za problem. Korzystanie z telefonu
nie jest więc w żaden sposób ograniczone, wyjątkiem jest jedynie podłączanie go do stacji dokujących – wtedy już koniecznie trzeba zdjąć obudowę.
MiLi pogrubia iPhone’a niemal dwukrotnie. Z uwagi na bardzo wąskie krawędzie obudowy jej grubość nie jest jednak szczególnie odczuwalna. Niewielkie wymiary idą w parze z równie małą wagą
– jedynie 77 gramów. To sporo mniej niż konkurencyjne rozwiązania. We wnętrzu obudowy umieszczona została guma, która zapobiega rysowaniu się
tyłu iPhone’a. Boki nie są już jednak niczym zabezpieczone, na dodatek bardzo mocno trzymają telefon. Daje to pewność, że urządzenie nie wypadnie
z obudowy, ale jednocześnie przy każdym wkładaniu go i wyjmowaniu plastikowe krawędzie ocierają
o iPhone’a. Obudowa z baterią nie jest dla mnie akcesorium, z którego korzystam codziennie, dlatego
mocowanie w ten sposób uważam za dużą wadę
– prędzej czy później może doprowadzić do powstania widocznych śladów na telefonie.
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Z tyłu obudowy umieszczono przycisk oraz
cztery diody, które sygnalizują stan naładowania wbudowanego akumulatora. Podczas ładowania świecą one mocnym światłem, co
w ciemnym pomieszczeniu może być bardzo
uciążliwe. Do ładowania wykorzystano port micro USB, umieszczony na boku obudowy, przy
dolnej krawędzi. Dużo wygodniejszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie go na dolną bądź
górną krawędź, przy podłączonym kablu korzystanie z telefonu jest utrudnione. Samo ładowanie akumulatora jest dość szybkie – trwa
niespełna 3 godziny. Mechanizm połączenia zewnętrznego akumulatora z telefonem jest nietypowy, odbywa się bowiem za pośrednictwem
przewodu wyciąganego z dołu obudowy. Jest
on dość krótki i trzeba go mocno wygiąć, by trafił do portu Lightning iPhone’a. Wykonano go
jednak z solidnej gumy, która nie powinna się
szybko zniszczyć. Zaletą tego rozwiązania jest
możliwość ładowania innych urządzeń z portem
Lightning, w tym iPodów oraz iPadów. Sam wykorzystywałem MiLi do doładowywania iPada
mini – działało prawidłowo, mogłem swobodnie korzystać z tabletu, a bateria i tak powoli się
ładowała. Zaznaczam jednak, że nie używałem
wtedy oprogramowania, które mocno obciąża
procesor.
Bateria ma pojemność 2200 mAh, więc teoretycznie powinna starczyć na przynajmniej jedno pełne naładowanie iPhone’a, a także kolejne,

MiLi Power Spring 5

częściowe doładowanie akumulatora. W prakty-

design: 3/6

ce trzeba doliczyć jednak straty energii podczas

jakość wykonania: 4/6

ładowania oraz przedział pojemności, w którym

oprogramowanie: n/d

korzystanie z akumulatora jest najkorzystniejsze. Podłączałem MiLi do iPhone’a w momen-

wydajność: 5/6
ocena ogólna: 4/6
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cie, gdy jego bateria była naładowana w 20% i odłączałem je, gdy wskaźnik wskazywał 90%.
Schodzenie poniżej 20% ładunku może po dłuższym czasie odbić się na żywotności baterii, natomiast powyżej 90% prędkość ładowania jest bardzo niska, tym samym cały proces ma niską efektywność. Korzystając z MiLi w ten sposób udało mi się uzyskać jedno pełne doładowanie (od 20 do 90%) oraz jedno, które skończyło się na 60%. Uważam to za całkiem dobry wynik
– telefon wyposażony w MiLi pozwoli mi bowiem korzystać z niego przez dwa pełne dni bez
konieczności ładowania bądź też intensywnie używać go przez cały dzień.
Power Spring 5 to całkiem dobry sprzęt dla osób, które potrzebują dodatkowego źródła
energii do zasilenia swoich urządzeń. Ma dużą pojemność i niewielkie wymiary, dodatkowo nie utrudnia korzystania z telefonu, a także pozwala ładować inne urządzenia. Z drugiej jednak strony, może dość łatwo porysować obudowę iPhone’a, a podłączanie zasilania nie jest zbyt komfortowe. MiLi jest więc niezłym urządzeniem, na które, z uwagi na
niefortunne mocowanie telefonu, osobiście bym się nie zdecydował.
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LEAP MOTION
PAWEŁ HAĆ

Sposób sterowania komputerem od lat wygląda tak samo, żadnemu urządzeniu nie
udało się zastąpić myszy i klawiatury. Co jednak, jeśli do kontrolowania urządzenia
wykorzystamy swobodny ruch dłoni w powietrzu? Leap Motion pozwala to sprawdzić.

Kontroler Leap Motion miał swój początek w serwisie Kickstarter. Przedstawiony pomysł znacznie odbiegał od wszystkich używanych dotąd metod sterowania komputerem, opierał się bowiem na pozbyciu się jakiegokolwiek fizycznego kontrolera. Jedyny łącznik pomiędzy człowiekiem a maszyną stanowi niewielki czujnik, który monitoruje ruch i, w zależności od konfiguracji,
przenosi go do wirtualnej przestrzeni. Podobne rozwiązanie wykorzystano choćby w Kinect,
akcesorium do konsoli Xbox, które również odczytuje ruch, jednak jego przeznaczeniem jest
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przede wszystkim rozrywka. Z uwagi na zastosowanie, Leap Motion musi oferować
większą precyzję, a także oprogramowanie, które pozwoli go efektywnie wykorzystać. I faktycznie, sprawdza się naprawdę dobrze.
Leap Motion dostarczany jest w niewielkim pudełku, razem z dwoma przewodami
USB do podłączenia do komputera. Różnią się one długością – krótszy ma 60 centymetrów, natomiast dłuższy – 1,5 metra. Urządzenie ma kompaktowe wymiary, a jego
obudowę wykonano z aluminium, przypominającego to wykorzystywane do produkcji komputerów Apple. Z przodu znalazła się dioda, sygnalizująca stan pracy
czujnika. Spód pokryto gumą, która zapobiega przesuwaniu się urządzenia po biurku. Górną powierzchnię stanowi błyszczący, czarny plastik, skrywający dwie kamery oraz trzy diody, emitujące światło podczerwone. Pozwalają one na utworzenie
trójwymiarowego modelu otoczenia w odległości około jednego metra od urządzenia, rejestrowanego z prędkością 300 klatek na sekundę. Umożliwia to bardzo płynny i dokładny odczyt ruchu. Jednocześnie metoda ta ma pewne ograniczenia. Jeżeli
ułożymy dłonie lub palce tak, że będą się wzajemnie zasłaniać, to czujnik odczyta jedynie te, które będą znajdować się najbliżej niego. Jeżeli pod uwagę weźmiemy rozmiary czujnika oraz zastosowaną technologię, to trudno uznać to za wadę.
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Do Leap Motion nie jest dołączony żaden nośnik z oprogramowaniem
– wszystko należy pobrać ze strony
producenta. Po zainstalowaniu i podłączeniu czujnika uruchomione zostaje wprowadzenie, pozwalające sprawdzić działanie urządzenia. Przyznaję, że
dokładność i czułość Leap Motion mnie

Czujnik charakteryzuje się wysoką
precyzją i płynnością działania, nie
napotkałem żadnych przeskoków
animacji czy też nagłej zmiany
odczytów.

bardzo pozytywnie zaskoczyły. Na początku pojawia się ekran z falami, które możemy wprawiać w ruch dłonią. Następnie wyświetlana jest symulacja naszych
rąk – oprogramowanie generuje je wirtualnie na ekranie, na podstawie położenia
końców palców. Ruch odczytywany jest natychmiastowo, nie ma żadnego opóźnienia. Jednocześnie czujnik charakteryzuje się wysoką precyzją i płynnością działania, nie napotkałem żadnych przeskoków animacji czy też nagłej zmiany odczytów.
Po zakończeniu prezentacji przechodzimy do centrum aplikacji dostosowanych do
działania z Leap Motion. Wśród nich znajdziemy sporo typowo rozrywkowych programów, pozwalających generować muzykę w zależności od położenia dłoni czy
też strącać liście z drzewa. Dużo ciekawsze okazuje się oprogramowanie dostępne
w sklepie online. Jedno z narzędzi, nazwane Touchless, pozwala na całkowite zastąpienie myszy dłonią. To właśnie tego typu programy były głównym powodem, dla
którego chciałem wypróbować Leap Motion. Urządzenie ma wielki potencjał, więc
teoretycznie mogłoby stanowić dopełnienie tradycyjnej klawiatury i myszy.
Mogłoby, ale… nie do końca się w tej roli sprawdza. I problemem nie jest wcale kiepskie działanie czujnika, a niedostosowanie OS X do obsługi za pomocą dłoni. Poruszanie kursorem po ekranie za pomocą myszy jest banalne – przesuwam ją
po biurku, zatrzymuję, wciskam przycisk. Dłoń odpoczywa, mogę tak pracować godzinami. Sterując za pomocą Leap Mo-

Programy, które od podstaw
zostały stworzone do obsługi
za pomocą prostych gestów,
po prostu działają.

tion po kilku minutach miałem dość.
Kliknięcie odczytywane jest po „dźgnięciu” ekranu palcem tak, jakbym pokazywał, w co dokładnie chcę trafić. A wcale
nie jest to proste, jeśli celuję w przycisk
zamykania okna czy inny, równie mały
element. Problem rozwiązałoby znaczne
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powiększenie interfejsu OS X lub spowolnienie działania Leap Motion w określonym
obszarze. Pierwsza opcja oczywiście odpada, jednak druga wydaje się wykonalna.
Touchless pozwala również na wykonywanie gestów kilkoma palcami, jednak przy
więcej niż dwóch gubi się i nie zawsze odczytuje je wszystkie. Wykonywanie gestów
jest ponadto niezbyt wygodne – podobnie jak w przypadku sterowania kursorem,
ruch należy wykonywać po wirtualnej, umieszczonej nad czujnikiem ścianie. Przesunięcie dłoni w innej płaszczyźnie spowoduje niepoprawną interpretację ruchu.
Touchless nie jest oczywiście jedyną aplikacją do sterowania systemem – w sklepie znajduje się też BetterTouchTool, które oferuje znacznie więcej opcji konfiguracji.
Obsługuje zdefiniowane gesty, dzięki którym Leap Motion może znaleźć zastosowanie jako urządzenie wspomagające pracę na komputerze. Dokładnie to samo można
uzyskać poprzez skonfigurowanie gładzika, jednak nie każdy go posiada, ponadto
wykonanie gestu w powietrzu może być dużo szybsze. Ponadto sklep oferuje oprogramowanie do obsługiwania mniej złożonych czynności, takich jak prowadzenie
prezentacji czy przeglądanie zdjęć. To właśnie tu Leap Motion spisuje się najlepiej
– programy, które od podstaw zostały stworzone do obsługi za pomocą prostych
gestów, po prostu działają. Kluczową rolę odgrywa tu odpowiednio uproszczony interfejs, wymagający mniejszej precyzji niż ten w standardowym oprogramowaniu.

Zupełnie inną kategorię stanowią aplikacje rozrywkowe. W sklepie znalazło się
między innymi Cut the Rope, znane dotąd z urządzeń mobilnych. Gra ma tylko
kilkanaście poziomów, ale wystarczyły one do przekonania mnie do tego rodzaju
sterowania. Dla niewtajemniczonych – rozgrywka polega na przecinaniu sznurków, by przemieścić zawieszony na nich cukierek z jednego miejsca planszy do
drugiego. Nie wymaga to ogromnej precyzji, ponadto interfejs został uproszczony i przystosowany do kontrolowania za pomocą Leap Motion. Zabawa jest więc
przednia i ani na moment nie staje się frustrująca. Podobnie jest zresztą z innymi
pozycjami rozrywkowymi. Tworzenie muzyki poprzez przesuwanie rąk w powie-
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trzu sprawia, że czujesz się jak chłopaki z Daft Punk grający na imprezie u Castora z Tron. Leap Motion potrafi oderwać człowieka od nudnej klawiatury, myszy
czy innego pada i przenieść go do zupełnie innego świata, w którym kontrolerem jest własne ciało. Niestety, wybór jest na razie niewielki, a niektóre programy
dostępne są wyłącznie w wersji na Windows (w tym Fruit Ninja, które niemal na
pewno jest bardzo grywalne – posiada bowiem wersję na Kinect).
Eksperymenty mają to do siebie, że są interesujące, ale ich efekty nie zawsze
znajdują realne zastosowanie w danej dziedzinie. Leap Motion jest właśnie takim eksperymentem – zachwyca dokładnością i możliwościami, jednak ostatecznie nie jest w stanie rywalizować z dotychczas
wykorzystywanymi kontrolerami. Na pewno

Leap Motion

nie może ich zastąpić w każdym miejscu, ale

design: 5/6

jako urządzenie wspomagające sprawdza się

jakość wykonania: 6/6

naprawdę dobrze. Dużo zależy też od dewe-

oprogramowanie: 4/6

loperów – urządzenie ma olbrzymi potencjał,
który można wykorzystać na setki sposobów.

wydajność: 4/6
ocena ogólna: 4,5/6
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JEDNA,

BY WSZYSTKIMI RZĄDZIĆ…
MACIEJ SKRZYPCZAK

Komputery, tablety, smartfony – dziś często posiadamy kilka takich urządzeń, jak nie
wszystkie. Pisanie na nich wymaga przystosowywania się do ich układów klawiatury.
Chyba że mamy klawiaturę bezprzewodową, to możemy ją za każdym razem parować
z innym urządzeniem. Nie jest to jednak szybkie rozwiązanie. O ile to nie jest klawiatura
firmy Kanex, czyli Multi-Sync Keyboard.

Trzy klawiatury dla urządzeń Bluetooth pod otwartym niebem…*
Kanex Multi-Sync Keyboard to nie jest zwykła klawiatura Bluetooth. Umożliwia bowiem zapamiętanie do trzech różnych urządzeń łączących się w tej technologii bezprzewodowej. Do tego
celu służą klawisze funkcyjne F1, F2 oraz F3. Chociaż do klawiatury można podłączyć niemal
każde urządzenie, to nie da się ukryć, że specjalnie przeznaczonym sprzętem dla niej jest ten
spod znaku Apple – zarówno jeśli chodzi o Maki, Apple TV, jak i iPhone’y i iPady. W przypad-
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ku wspomnianych urządzeń mobilnych objawia się to w dwóch dodatkowych klawiszach, które nie występują w standardowych klawiaturach. Chodzi o klawisz symulujący wciśnięcie przycisku Home na iPadzie lub iPhonie oraz uruchamiający iOS-owy Spotlight.
Ten pierwszy znajduje się pod lewym Shiftem, co wymagać będzie lekkiej zmiany przyzwyczajenia jeśli chodzi o używanie klawiszy Ctrl, Alt oraz Cmd. Wracając jednak do jego działania, to
w zasadzie wszystko wykonuje tak, jak przycisk na iUrządzeniach – pozwala wyjść z aplikacji,
uruchomić multitasking, przywołać Siri. Nie działa natomiast wywołanie potrójnego wciśnięcia
klawisza Home, co powinno wyzwolić jedną z ustawionych w preferencjach Dostępności akcji,
jak na przykład odwrócenie kolorów.

Drugi klawisz wywołujący Spotlight również działa… ale tylko na urządzeniach, które nie mają
wgranego iOS 7. Niestety firma Kanex miała to nieszczęście, że wypuścili swój produkt zaraz
przed ukazaniem tego mobilnego systemu operacyjnego. A jak wiadomo, w iOS 7 Spotlight
wywołuje się zupełnie inaczej – nie jako dodatkowy ekran, ale jako wyciągane z góry pole wyszukiwania. Nie jest to zatem problem tylko tej klawiatury, ale również wszystkich innych, które
powstały przed iOS 7. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że Apple w przyszłych aktualizacjach wprowadzi stosowne zmiany, które znowu pozwolą korzystać z tego przycisku.
Oprócz powyższych klawiszy udostępnione są również przypisane pod przyciski funkcyjne następujące akcje: sterowanie muzyką (klawisze F9, F10 i F11), ustawianie poziomu głośności (F13
oraz F14) lub jej wyciszanie (F15) czy blokowanie ekranu (F12). Wszystkie one działają z iUrządzeniami i Makami. Dodatkowo w komputerze ustawimy również poziom podświetlenia ekranu
(F7 i F8), a także uruchomimy Mission Control (F5) oraz przełączymy widok biurka (F6). Te dwa
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ostatnie klawisze nie działają jednak prawidłowo z moim Makiem, być może wynika to z faktu,
że to model z 2009 roku.
A jak wygląda sprawa przełączania się między urządzeniami? Wzorowo! Wciskamy któryś z klawiszy przełączających na inny sprzęt, a po 2–3 sekundach możemy już z niego korzystać. Aż
szkoda, że z iPhone’a ani iPada nie można korzystać wyłącznie przy pomocy zewnętrznej klawiatury, bo pracowałoby się w ten sposób bardzo wygodnie. Nie jest to jednak ograniczenie
klawiatury, ale samego iOS-a.

Jedna dla Władcy Komputera z czarnym kablem…
Na obsłudze trzech urządzeń możliwości klawiatury Kanex jednak się nie kończą. Jesteśmy bowiem w stanie podłączyć czwarte za pomocą kabla USB (nawet iPada poprzez np. wykorzystanie złącza Camera Connection Kit) podłączanego do portu micro-USB. Daje to również dodatkową korzyść. Jak pamiętacie, na wstępie pisałem, że Kanex jest klawiaturą bezprzewodową.
Zasilana jest dwiema bateriami AAA, które są powszechnie stosowane i łatwo dostępne. Nawiasem pisząc, w czasie moich dwutygodniowych testów nie udało mi się ich rozładować.
Wracając jednak do połączenia USB. Z chwilą jego ustanowienia nie musimy zwracać uwagi na
baterie, ponieważ klawiatura będzie wtedy zasilana z kabla! Chyba nie muszę wspominać, jak
korzystnie będzie to wpływać na czas działania tego urządzenia.

Dziewięć dla matematyków, ludzi naukom ścisłym podległych
W odróżnieniu od wielu klawiatur bezprzewodowych opisywana przeze mnie ma jeszcze jedną zaletę (albo dla niektórych wadę) – jest pełnowymiarowa w dosłownym znaczeniu (no,
z pewnymi wyjątkami o czym niżej). Klawisze nie są zbite ze sobą, mamy normalnie ułożone
strzałki, ale przede wszystkim z prawej strony znajduje się klawiatura numeryczna. Będzie to
niesamowite usprawnienie dla osób, które z niej korzystają, również dla mnie, bo wykorzystuję ją w pracy.
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Pełnowymiarowość jednak niesie za sobą dość duże ograniczenie. W odróżnieniu bowiem od innych przenośnych klawiatur, ta nie jest taka przenośna, a i waży swoje. Mogą więc wystąpić problemy z zabraniem jej w plecaku czy torbie na laptopa. Dlatego najlepiej będzie się sprawdzała w środowisku stacjonarnym, gdzie mamy po prostu kilka urządzeń, z którymi będziemy chcieli się łączyć.
Wracając jeszcze do klawiszy, to układ klawiatury nie jest standardowy. Przez to pojęcie rozumiem umieszczenie klawisza tyldy ~ nad TAB oraz poziomy, podłużny klawisz Enter. Niestety
może to być duża przeszkoda (na przykład nie wyobrażam sobie, żeby mój redakcyjny kolega
Wojtek Pietrusiewicz mógł sobie z tym poradzić, skoro po wielu latach nie przyzwyczaił się do
układu klawiszy Alt i Cmd). Dodatkową łyżkę dziegciu stanowi wielkość wspomnianych wcześniej dodatkowych klawiszy Home i Spotlight. Ich kosztem przyciski Ctrl, Alt i Cmd są zwężone,
co sprzyja wciśnięciu nie tego klawisza, którego chcieliśmy.

Jedna, by wszystkimi rządzić, Jedna, by wszystkie odnaleźć…
A jak wygląda sprawa wyglądu i korzystania z tej klawiatury? Nie da się ukryć faktu, że w odróżnieniu od tych apple’owych ta jest całkowicie plastikowa i wygląda zdecydowanie taniej.
Nie jest jednak tandetna, nie ma się wrażenia, że za chwilę się rozleci. Jeśli zaś chodzi o korzystanie z niej, to nacisk klawiszy jest nieznacznie twardszy od oryginalnych klawiatur Apple. Jest
również głośniejsza, ale nie na tyle, by nie dało się z niej korzystać. Zdecydowanie na plus należy zaliczyć zastosowanie specjalnych stopek z miękkiej gumy, które zapewniają pewną pozycję
na biurku. Klawiatura posiada również dodatkowe wysuwane nóżki, jednak one nie są już niczym pokryte i klawiatura potrafi się wtedy ślizgać.

Jedna dla władcy iUrządzeń, na białym tronie…
Osobnego wspomnienia wymaga dodawana z klawiaturą plastikowa podstawka dla urządzeń
przenośnych. Jednym słowem jest rewelacyjna! Po złożeniu niemal płaska, bez problemu zmieści się do każdej kieszeni. Stopki wykonane są z tej samej miękkiej gumy jak te w klawiaturze i zapewniają bardzo stabilną pozycję. Tym samym tworzywem wyłożono również miejsce,
w którym stawiane są urządzenia. A możemy tam postawić zarówno iPhone’a (i to również jeśli jest w obudowie), jak i iPada w pozycji pionowej. Do wyboru mamy też trzy kąty nachylenia:
63°, 69° oraz 75°. Tak po prawdzie, gdyby firma Kanex sprzedawała tę podstawkę osobno, podejrzewam, że spotkałaby się z dużym uznaniem i znalazłaby wielu nabywców.

W krainie Apple, gdzie zaległy kable…
Kanex Multi-Sync Keyboard to bardzo dobra pozycja dla osób, które w domu lub w pracy muszą korzystać z wielu urządzeń. Możliwość połączenia czterech z nich jedną klawiaturą to nie-
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samowita wygoda. Wybór pomiędzy zastosowaniem baterii a połączeniem kablowym w celu
zasilenia klawiatury również wielu osobom powinien się spodobać. Należy jednak pamiętać, że
ze względu na swoje rozmiary i wagę nie będzie to rozwiązanie na każdą okazję. Nie każdemu
może również przypaść do gustu jej wykonanie i komfort pracy, zarówno jeśli chodzi o układ
klawiszy, jak i głośność jej używania.
Kannex
Dystrybutor: B2Btrade.eu
Producent: Kanex
Ocena: 4,5/6
Design: 4
Jakość wykonania: 3,5
Oprogramowanie: 4,5
Wydajność: 5
Cena: 249 zł

* Śródtytuły są luźnym nawiązaniem do
„Wiersza o Pierścieniu” autorstwa J.R.R. Tolkiena w przekładzie Marii Skibiniewskiej.
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SAMSUNG SSD 840 EVO

W MACBOOKU PRO

DOMINIK ŁADA

Są takie momenty, że człowiek traci motywację do zmiany komputera. Dlaczego?
Wystarczy zmienić dysk na szybki SSD, który pobiera niedużo prądu. Do tego
zainstalować Mavericksa, który działa szybko i świetnie zarządza energią. Tylko jaki
dysk wybrać? Ja ostatnio zainstalowałem Samsunga 840 Evo 500 GB.

To jest już piąty dysk, który montuję w tym komputerze. Z każdym kolejnym testowanym egzemplarzem całość systemu (komputer+OS) działa coraz lepiej i szybciej. Zaczynałem od oryginalnego HDD 5400 rpm. Potem przez chwilę był HDD 7200 rpm, ale za szybko schodziła bateria.
Kolejnym dyskiem był już SSD – Kingston Hyper X 256 GB. W czasie wakacji testowałem Seagate
600SSD. Teraz jest Samsung, z najnowszej linii 840 Evo.
Każde z dotychczasowych rozwiązań stanowiło jakiś progres. Szybki, szybszy, większy. Wreszcie
nie dość, że jeszcze większy, to jeszcze pobiera bardzo mało prądu.
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Porównując Samsunga do ostatniego montowanego przeze mnie Seagate, mamy
dwie zasadnicze różnice – Seagate miał dla usera 480 GB, podczas gdy Samsung ma
500 GB. Niby tylko 20 GB, ale to zawsze chociażby różnica w wielkości obrazu pamięci
podręcznej. Druga różnica to pobór prądu – Samsung faktycznie jest liderem w swojej
klasie – pobiera tylko 0,1 W podczas typowej pracy i tylko 0,045 W w spoczynku. Widać
to dokładnie po wskaźniku baterii – teraz spokojnie osiągam na moim 2-letnim Macbooku Pro 13" 5,5 h faktycznej pracy na baterii, a licznik po odłączeniu zasilacza pokazuje ponad 6-6,5 h.

Dla osób zwracających uwagę na to, ile waży to, co noszą przy sobie, mam też dobrą
wiadomość – Samsung 840 Evo waży tylko 53 g. Niby są to małe wagi, ale czuć różnice
trzymając w ręku ten dysk i inne, dostępne na rynku, które średnio ważą ponad 70 g.
Kolejną dobrą wiadomością dla macuserów jest fakt, iż 840 Evo posiada czujniki temperatury kompatybilne z makami. Także dzięki temu będziemy znali dokładną temperaturę dysku i będziemy mogli ją śledzić w takich programach jak iStats Menu.
Testy prędkości dysku, przeprowadzone programem DiskSpeedTest, są bardzo dobre. Praktycznie potwierdzają wartości podawane przez producenta – w kilku testach
prędkość zapisu i odczytu dochodziła do końca podziałki i wynosiła odpowiednio
451,8 MB/s i 508,9 MB/s.
840 Evo obsługuje S.M.A.R.T oraz TRIM, który możemy włączyć opensource’owym
programem Trim Enabler.
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Samsung udziela na terenie Polski 3-letniej gwarancji na serię 840 Evo. Jeśli szukacie
czegoś z dłuższą gwarancją, popatrzcie na modele 840 Pro, które mają 5 lat gwarancji.
840 Evo występuje na rynku w wersjach – 120 GB, 250 GB, 500 GB, 750 GB i 1 TB. Testowana przez nas wersja 500 GB kosztuje ok. 1450 PLN i jest to cena według mnie
bardzo atrakcyjna, porównując produkty dostępne na rynku.

Samsung SSD 840 Evo
Producent: Samsung
Model: 840 Evo 500 GB
Plusy: - prędkość				
- waga						
- bardzo niski pobór			
energii 0,1 W (typowy), 		
0,045 W (spoczynek)
Minusy:- cena dysków SSD nadal 		
		 jednak jest wysoka
Cena: ok. 1450 PLN

Seagate 840 Evo wydaje się być ciekawą propozycją dla wszystkich zastanawiających się nad upgrade’em
swojego komputera – niezależnie czy chodzi o posiadaczy Macbooków Pro czy iMaków. Otrzymujemy szybki, lekki dysk o bardzo
oszczędnym poborze energii,
a wszystko w rozsądnej cenie.
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Serdecznie zapraszamy do sklepu firmowego dbramante1928
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GRY I PROGRAMY
NORBERT CAŁA

Z APPSTORE
RADCA PRAWNY
"Radca Prawny" to miesięcznik wydawany przez
Krajową Radę Radców Prawnych od lipca 2011r.
W "Radcy Prawnym" znajdą Państwo artykuły skierowane do członków samorządu radców prawnych, treści naukowe ipublicystyczne
związane ze środowiskiem prawniczym. To miesięcznik najpełniej mówiący o sprawach dotyczących profesjonalnych radców prawnych. Informacje w nim zawarte są oczywiście przydatne
tylko dla wąskiej grupy odbiorców, a My wspominamy o nim głównie dlatego, że aplikacja powstała w oparciu o platformę wydawniczą Embuk
(tą samą z jakiej korzysta iMagazine), składającej
się z zestawu intuicyjnych, ale zaawansowanych
technologicznie narzędzi do tworzenia, edycji,
publikacji i dystrybucji treści w kanałach elektronicznych. Wydawcy Radcy Prawnego zdecydowali się jednak na inny sposób prezentacji treści
w aplikacji, nie ma podziału na artykuły przewijane wewnątrz góra-dół. Całość czytamy jak klasyczny papierowy magazyn kartkując go prawo-lewo. Miesięcznik jest dostępny za darmo co
w przypadku takspecjalistycznych wydawnictw
jest ewenementem, bardzo często potrafią one
kosztować nawet 50 zł za numer.

Cena: 0,00 euro				

Pobierz
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CHROMIC - PROFESSIONAL
VIDEO FILTERS
Chromic to aplikacja służąc to nadawania filmom nowego, lepszego wyglądu. Działanie jej
jest bardzo proste: importujemy film z rolki systemowej lub nagrywamy, wybieramy filtr, renderujemy i zapisujemyz powrotem do Rolki.
W darmowej wersji dostępnych jest 8 fitrów, kolejne 54 filtry pogrupowane w 6 grup można
dokupić jako iAP. W pracy z programem bardzo
pomaga podgląd filtru w czasie rzeczywistym
(bez potrzeby renderowania) oraz pełnoekranowy odtwarzacz po przekręceniu iPhona
w pozycję poziomą. Jak wspomniałem mamy
8 wbudowanych filtrów, a pozostałe dostępne
w wersji pełnej podzielone są na 6 grup: Film,
Vintage, Special Effects, Split/Tone, Pastel Colors & Monotone.Program trzeba pochwalić za
szybkość działania, redndering nawet dłuższego filmu nie trwa całymi godzinami, a wynikiem
można się pochwalić już po chwili. W śród filtrów też każdy znajdzie dla Siebie cośfajnego,
gdyż większość jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Na koniec
warto wspomnieć, że program wyszedł spod
klawiatury polskiego developera.

Cena: wersja podstawowa 0,00 euro,
4,49 Euro za komplet filtrów. 		
		

Pobierz
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BBM
BBM czyli BlackBerry Messenger to system zamkniętej komunikacji dla użytkowników urządzeń BlackBerry opierający się na tak zwanym
numerze PIN, który fizycznie przypisany jest do
tych urządzeń. To coś wrodzaju iMessage, choć
według mnie gorsze bo wymaga pamiętania
jeszcze jednej informacji czyli właśnie numeru
PIN. Komunikacja za pomocą BBM jest darmowa - opłata jest pobierana jedynie za transmisję danych. BlackBerry niestety traci swój udział
w rynku, a przez po próbuje się otwierać, jednym z takich działań jest właśnie wydanie BBM
dla iPhone'a oraz Androida. Teraz nawet nie posiadając BlackBerry możemy uzyskać numer
PIN i wejść w kontakt z posiadaczami tamtych
urządzeń. Jeśli właśnie przechytrzyliście korporacyjny system i po ciuchu przesiedlicie się
z BlackBerry na iPhone'a to dzięki temu programowi możecie być w kontakcie z szefem.Sama
aplikacja jest dość prosta w obsłudze i czytelna.
Posiada też powiadomienia Push dzięki czemu
nie przeoczymy żadnej ważnej wiadomości.
Ciekawe czy Apple "otworzy kiedyś" iMessage?

Cena: 0,00 euro 				Pobierz
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FLIPCASE
To jedyna gra, która przeznaczona jest tylko dla iPhone 5c, co więcej aby
w nią grać potrzebujemy także oryginalnego pokrowca dla tego telefonu.
Może się to wydawać dość dziwne ale tak właśnie jest. Gra jest przeznaczona dla dwóch osób i jest bajecznie prosta. Rozgrywka przypomina trochę odmianę gry w kółko i krzyżyk lub w kropki. Naszymzadaniem jest ułożenie
w kolumny złożonej z czterech kropek w naszym kolorze, a zadaniem przeciwnika jest przeszkodzenie nam. Zapytacie po co iPhone 5c i pokrowiec?
Otóż aby gra wyglądała dokładnie tak jak zaplanowali sobie to twórcy to musimy perforowaną obudowę iPhone'a 5c założyć na niego tak aby przykrywała ekran. W czasie rozgrywki zaś klikamy po prostu w kółeczka w obudowie.
Gra bardzo prosta, ale sam pomysł bardzo kreatywny i ciekawy, jeśli macie
iPhone'a 5c z obudową to jest to pozycja obowiązkowa.

Cena: 0,00 euro 									 Pobierz
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1PASSWORD 4
TWÓJ PRYWATNY SEJF
MACIEJ SKRZYPCZAK
Jeszcze nie tak dawno temu miałem tendencję do korzystania z tych samych haseł na różnych
stronach, do których się logowałem. W obliczu coraz częstszych ataków na bazy użytkowników, nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jakie to stanowiło zagrożenie. Gdyby nie jedna aplikacja, nie byłbym w stanie nawet odnaleźć wszystkich tych stron, nie mówiąc już o wymyśleniu
i spamiętaniu wszystkich unikalnych haseł. Chodzi oczywiście o 1Password, który niedawno został uaktualniony do czwartej wersji.
Jest to dla mnie bardzo wyjątkowa aplikacja. Jak opisywałem w marcowym numerze iMagazine (str. 75), 1Password to druga w kolejności aplikacja, którą instaluję zaraz po czystym postawieniu systemu. Jest druga, ponieważ jej zaszyfrowaną bazę danych trzymam na Dropboksie,
więc to najpierw jego muszę najpierw zainstalować, by mieć dostęp do zawartości mojej chmury. W przeciwnym wypadku dzieło Agile Bits byłoby zdecydowanym numerem 1.
Ze wstępu można by odnieść wniosek, że 1Password to menedżer haseł. Owszem, jest to jego
główne zadanie i wywiązuje się z niego świetnie. Ale istnieje dużo innych aplikacji, które potrafią to zrobić. To, w czym 1Password 4 je wyprzedza, można sprowadzić do trzech czynników:
wyglądu, funkcji menedżera haseł oraz innych możliwości.

Wygląd
Jako osoba ściśle związana z grafiką komputerową nie bez powodu wymieniłem design na
pierwszym miejscu. Nieraz jest on w moim przypadku czynnikiem stanowiącym o kupnie danej aplikacji. A co tu dużo pisać, 1Password 4 jest graficznie dopieszczony w każdym szczególe. I nie chodzi tutaj o jakiś ekstrawagancki wygląd, ponieważ wszystko jest wyważone. Nowa
ikona jest bardziej minimalistyczna, ale w dalszym ciągu zachowuje swoje podstawowe cechy,
które pozwalają od razu stwierdzić, co to za produkt. Sam wygląd aplikacji jest bardzo elegancki, utrzymany w odcieniach szarości połączonych z kolorowymi ikonami poszczególnych sekcji. Całość doskonale współgra z wersją mobilną tej aplikacji, dzięki czemu bez względu na to,
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gdzie będziemy korzystali z 1Password, zawsze się
w nim odnajdziemy.

Menedżer haseł
Jak napisałem na wstępie, głównym narzędziem 1Password jest menedżer haseł. Pozwala on na zapisywanie wszelkiej maści loginów i haseł na stronach www.
Co ważne, nie musimy za każdym razem uruchamiać
tej aplikacji, żeby zapisać dane, ponieważ dzięki integracji z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi zaraz po utworzeniu nowego konta w jakimś
serwisie otrzymujemy zapytanie, czy zapisać te dane
pod wskazaną przez nas nazwą.
Aspiracje 1Password nie kończą się tylko na zapisywaniu danych logowania. Aplikacja ta wyposażona
jest w świetny generator haseł, który przy tym jest
banalny w użyciu. W szybki i prosty sposób ustawimy m.in. długość, częstotliwość występowania liczb
i symboli czy też włączymy opcję Pronounceable,
która utworzy hasło łatwe w wymowie, a co za tym
idzie – w zapamiętaniu. Podczas tworzenia nowego konta na jakiejś stronie generator haseł automatycznie wypełni odpowiednie pola i pozwoli od razu je zapisać w swojej bazie.
Napiszę tyle – narzędzie to jest na tyle dobrze wykonane, że nawet nie znam haseł do
wielu serwisów. Wystarczy bowiem, że znam jedno, główne hasło dostępu do 1Password, a resztę wypełni sama aplikacja. Regularnie korzystam z generatora również do
zmiany starych haseł. W ich odnalezieniu, a także we wskazaniu takich, które się duplikują, nieocenioną pomocą są nowe opcje sortowania loginów. Wyświetlane są wtedy według wieku, duplikaty są wtedy odpowiednio pogrupowane, ale także według
siły hasła, częstotliwości używania czy według stron, do których mamy wiele loginów.
Nie dość, że opcje te niesamowicie ułatwiają odnalezienie poszukiwanych danych, to
również pozwalają sprawdzić, które hasła wymagają aktualizacji z powodu ich starości
bądź zduplikowania. Zresztą w oknie głównym 1Password na liście z lewej strony mamy
specjalną sekcję Security Audit, która niczym inteligentne foldery znane z OS X pokaże
nam słabe, powtarzające się czy stare (odpowiednio starsze niż 3 lata, utworzone w cią-
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gu roku do trzech lat oraz od 6 do 12 miesięcy) hasła. Najlepiej by było, żebyśmy w żadnej z tych
dziedzin nie mieli ani jednego hasła. Ja muszę nad tym jeszcze sporo popracować.

Inne narzędzia
1Password to nie tylko menedżer haseł. Potrafi on przechować o wiele więcej informacji. Na przykład potrafi przechowywać licencje oprogramowania, które posiadamy. Oczywiście w dobie Mac
App Store może się to wydawać mało trafionym pomysłem, ale zawsze znajdą się takie aplikacje,
których nie kupimy w MAS, a wtedy warto trzymać ich numery seryjne czy inne informacje w jednym miejscu. A po co nam osobna aplikacja, skoro 1Password daje ku temu wspaniałą sposobność?
Ostatnio doceniłem również możliwość przechowywania w tej aplikacji notatek, które z kolei
mogą zawierać załączniki. Wykorzystuję to do przechowywania przeróżnych elektronicznych
faktur czy innych ważnych plików. Wcześniej męczyłem się z szyfrowanym obrazem dysku.
W 1Password przechowamy ponadto informacje o kartach kredytowych, informacje personalne, o bazach danych czy routerach. Innymi słowy możemy tam umieścić wszystkie newralgiczne dane, które oczywiście są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Wisienką na torcie jest
również fakt, że możemy stworzyć kilka odrębnych sejfów z innymi danymi, dzięki czemu nie
będziemy musieli mieszać na przykład danych służbowych z prywatnymi.

1Password mini
Największą nowością wersji czwartej jest jednak 1Password mini. To taki 1Password w pigułce. Zagnieżdża się on w pasku menu, gdzie bez uruchamiania aplikacji głównej będziemy mieli dostęp do
całej zawartości bazy danych. Dodajmy do tego możliwość wywoływania za pomocą skrótu klawiszowego (domyślnie są to klawisze Ctrl ^+Alt ⌥+\) oraz wbudowaną wyszukiwarkę. Całość pozwala
nam w błyskawiczny sposób nie tylko znaleźć dane do logowania na konkretnej stronie, ale również
uruchomić domyślną przeglądarkę i automatycznie nas zalogować. Ale to nie wszystko, za pomocą
tej mini-aplikacji po odnalezieniu hasła, numeru seryjnego lub jakiejś innej informacji łatwo możemy
ją skopiować i wykorzystać w innym programie. Jest to szczególnie przydatne właśnie podczas instalowania oprogramowania wymagającego podania klucza licencji. Zamiast wpisywać go ręcznie, możemy go wkleić. Z poziomu 1Password mini mamy również dostęp do sekcji Favorites, w której przechowywać możemy najczęściej używane loginy, co jeszcze bardziej przyspiesza proces logowania.

Podsumowanie
1Password nie należy do aplikacji najtańszych. W sklepie AgileBits aplikacja ta kosztuje 49,99 dolarów (obecnie w promocji za 39,99), update ze starszych wersji rozpoczyna się od 34,99 dola-
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rów (ale w promocji od 25 USD), natomiast w Mac App Store kosztuje 44,99 euro (w promocji
za 35,99). Jeśli jednak zakupiliście poprzednią wersję w sklepie Apple, to spotkała Was już pewnie bardzo miła niespodzianka – otrzymaliście aktualizację do wersji 4 za darmo. Niemniej jednak nawet gdybyście musieli za nią zapłacić to uważam, że będą to jedne z najlepiej wydanych
pieniędzy przeznaczonych na oprogramowanie.
1Password to po prostu król w swojej kategorii, pozostawiający daleko w tyle konkurencję. Wyposażony jest do tego w masę usprawniających drobiazgów oraz świetny generator haseł
i 1Password mini. Dla mnie i moich danych to zdecydowany must-have!

1Password 4
Design: 6
Jakość wykonania: 6
Oprogramowanie: 6
Wydajność: 6
Producent: AgileBits
1Password w MAS: link
1Password w sklepie AgileBits: link
Cena: 44,99 euro (w Mac App Store);
49,99 dolarów (w sklepie AgileBits)
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JAILBREAK CZ. 3

REPOSITORY I APLIKACJE
KAMIL DYRTKOWSKI

Cydia – jak pisałem wcześniej, jest to program trochę podobny do oficjalnej aplikacji
App Store. Pojawia się na naszym telefonie po przeprowadzeniu jailbreaka. Umożliwia
zainstalowanie programów z innych źródeł (ang. repository) niż oficjalne firmy Apple.
Wiele z nowych programów zwiększa możliwości naszego iPhone’a.
Oto kilka repozytoriów, o których warto pamiętać i które warto dodać do swojego konta w Cydii. Wybierz Manage -> Source -> przycisk Edit ->
Add i dodaj następujące źródła (wpisz w okno
dialogowe i naciśnij „Dodaj”):
http://repo.benm.al/
http://apt.iphone-storage.de
http://apt.thebigboss.org/repofiles/cydia
http://apt.modmyi.com/
http://repo666.ultrasn0w.com/
http://apt.saurik.com/
http://cydia.zodttd.com/repo/cydia
Uwaga! – niektóre z nich są aktualnie nieaktywne lub mają czasami problemy z serwerami. Więc
prawdopodobnie nie wszystkie uda Ci się dodać.
Następnie, już na spokojnie, możemy dodawać kolejne
aplikacje. Oprócz tych opisanych w poprzednich numerach iMagazine polecam wybrać kilka z poniższych.
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SBSettings – zbiór wszystkich skrótów ułatwiający
i przyspieszający użytkowanie telefonu. Mamy możliwość włączania i wyłączania Wi-Fi, Edge, 3G, trybu
samolotowego Bluetooth, podsumowania dostępnej
pamięci RAM, podglądu adresu IP, dodania dowolnego skrótu do aplikacji, wyczyszczenia pamięci RAM
z aktywnych programów.
ForwardMsgFix 4.0 – dla posiadaczy starszego oprogramowania IOS – usunięcie denerwującego napisu „Przekazywanie połączeń” wyskakującego podczas nawiązywania połączenia
telefonicznego.
BrowserChanger – dzięki niemu mamy możliwość
zmiany domyślnej przeglądarki.
DisplayRecorder – aplikacja umożliwiająca nagrywanie ekranu iPhone’a.
NoNewslsGoodNews – czasami przydatna rzecz,
gdyż za jej pomocą usuwamy „Kiosk” z menu iPhone’a.
WeatherIcon – „uaktywnia” ikonkę pogody sprawiając, że pokazuje rzeczywistą
temperaturę i wyświetla małe animacje.
OpenSSH – otwiera dostęp do telefonu poprzez SSH – potrzebny dla niektórych aplikacji.
SwapTunes – chcesz zsynchronizować swojego iPhone’a z innym komputerem (w pracy, u znajomego, na uczelni). Czy po nagłym formacie telefon poinformował Cię radośnie, że chce Ci wyczyścić smartfona ze wszystkich aplikacji? Dzięki temu zachowasz
programy nawet wtedy, gdy nie masz kopii bazy iTunes dla swojego iPhone’a.
Ultrasn0w – w starszych wersjach iPhone’ów i oprogramowania umożliwia „ściągnięcie simlocka” w sposób programowy. Teraz nie działa już tak jak wcześniej,
lecz zawsze jest do dyspozycji.
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ADOBE PHOTOSHOP

ELEMENTS 12

PAWEŁ PIOTROWSKI

Adobe Photoshop Elements 12 to
szybsza edycja i ułatwiona obsługa
programu, dostęp do zdjęć z
urządzeń mobilnych, ich błyskawiczne
udostępnianie w serwisach
społecznościowych oraz innych
serwisach multimedialnych.

Kilka tygodni temu pojawiła się nowa wersja
młodszego brata Photoshopa – Adobe Photoshop Elements – przeznaczonego dla amatorów fotografii cyfrowej oraz osób niewymagających specjalistycznych narzędzi. To już
wersja z numerkiem 12. Jak na Adobe przystało, otrzymaliśmy produkt odświeżony, posiadający kilka nowych i ciekawych funkcji oraz
dostosowany do bieżących trendów.
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1.

Co nowego w dwunastce?
Przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że Adobe dba o jakość swojego oprogramowania i stara się zwracać uwagę na detale. Dlatego w Adobe Photoshop Elements 12 pojawiły się poprawki błędów z poprzednich wersji. Wprowadzono też tryb
64-bitowy, co pozwoliło na bardziej efektywne wykorzystanie pamięci RAM, lepszą wydajność programu oraz szybszą i sprawniejszą edycję dużych plików graficznych. To kilka technicznych informacji. Warto jednak zapoznać się z nowymi funkcjami, które oferuje program.
Element Mobile Albums to funkcja, dzięki której mamy zawsze dostęp do całej naszej kolekcji zdjęć. I to niezależnie od ich położenia! Dzięki aplikacji Adobe Revel możemy przeglądać i edytować zdjęcia dostępne na naszych urządzeniach mobilnych
(iPhone, iPad), komputerach i innych urządzeniach, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki integracji tej funkcji z Photoshop Elements (oraz Premiere Elements) mamy możliwość szybkiego zarządzania naszą biblioteką. W ten sposób możemy szybko wybrać
np. albumy, które chcemy umieścić na tablecie lub innym urządzeniu przenośnym
(rys. 1). Boczny panel ułatwia nam zorientowanie się, gdzie znajdują się aktualnie wybrane albumy zdjęć.
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Content-Avare Move to krzyżówka „magicznego stempla” i możliwości przenoszenia
obiektów na zdjęciu (rys. 2). Pozwala ona na
wyodrębnienie jakiegoś obiektu (zaznaczonego obszaru) i przeniesienie go w inne miejsce. Magiczność tej funkcji polega na tym, że
dostosowuje ona krawędzie selekcji do obszaru, w który przeniesiono obiekt. Niejako wlewa obiekt w tło. Dzięki temu otrzymujemy
szybkie wtopienie obiektu w tło. Co jednak
z miejscem, z którego obiekt został wycięty.
Program automatycznie postara się wypełnić
powstałą lukę, używając sąsiednich obszarów
obrazu. Jak to z automatami – różnie bywa.

2.

Jednak muszę przyznać, że jak na automat
funkcja ta działa całkiem dobrze. Czasem trzeba wykonać zaledwie drobne poprawki, aby
uzyskać dobry wynik tej operacji. Intensywnie
zapewne będą z niej korzystać amatorzy modyfikowania rzeczywistości.
Sąsiednią dla Content-Avare Movie funkcją
jest Narzędzie Prostowania (rys. 3). Ileż to
razy widzimy lub sami wykonamy fotografię
zawierającą przekrzywiony horyzont. Dzięki Narzędziu Prostowania w chwilę wyprostujemy nasz kadr. Ale to nie wszystko. Narzędzie to automatycznie wypełni brakujące
obszary naszego kadru, używając do tego sąsiednich obszarów. Z mojego doświadczenia
wynika, że świetnie sprawdza się w przypadku obszarów jednolitych. Przy bardziej złożonych wzorach trzeba mu czasem troszkę pomóc. W ostateczności pozostaje ponowne
skadrowanie.

3.
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Funkcja Pet Eye to proste rozwiązanie
problemu prześwietlonych oczu naszych milusińskich (rys. 4). Wystarczy
kilka kliknięć, aby zamienić oczy-zombie naszego Azora lub Mruczka w normalną, przyjemną dla oka wersję.
Automatyczna i inteligentna korekta to narzędzie, które uczy się naszych
preferencji edytowania (rys. 5). Rozpoznaje ono nasze indywidualne upodo-

bania i po pewnym czasie ułatwia wykonanie korekty fotografii. Uważam, że to ciekawy pomysł, bo pozwala zaoszczędzić sporo czasu na powtarzające się operacje. Jednak
widzę tu jedną pułapkę: Jeśli nauczymy program złego wykonywania korekty barwnej
to może się okazać, że używając automatu bardziej popsujemy nasze fotografie, niż je
poprawimy. Szczególnie ważne jest to w przypadku osób, które dopiero rozpoczynają
przygodę z fotografią i jej obróbką. Do takich osób Adobe zaadresowało następne narzędzie dostępne w Photoshop Elements 12…

5.
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6.
Przewodnik po edycji. Ta funkcja krok po kroku pokazuje, jak wykonać różne poprawki
naszej fotografii (rys. 6). Podpowie jak założyć i użyć poprawnie wybrany filtr czy efekt.
W trakcie procesu mamy możliwość porównać efekt naszych działań z oryginałem. Dzięki temu szybko możemy stwierdzić, czy efekt jest zgodny z naszymi oczekiwaniami.
Wielu z początkujących fotoamatorów kocha dodawać ramki do swoich prac (rys. 7).
Adobe o tym wie. Dlatego przygotowało
szeroki wybór tychże. Poza ramkami mamy
też duży wybór tekstur oraz efektów, które
błyskawicznie możemy użyć do upiększenia
obrazów bazowych. Warto jednak nie przesadzać w tej materii, bo może się okazać, że

7.

dobrą fotkę zamieniliśmy w potworka.
Na deser, gdy już mamy naszą fotografię
dopieszczoną, możemy ją udostępnić światu za pomocą Facebooka, Twittera lub innego medium dostępnego w menu Share
(rys.8.). Oszczędzi to nam pracochłonnego
logowania się do poszczególnych serwisów, czym przyśpieszy cały proces.

8.
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Podsumowanie
Kolejna wersja Adobe Photoshop Elements przyniosła kilka nowych funkcji. Wszystkie
zmiany nastawione są na przyspieszenie i ułatwienie procesu obróbki fotografii. Adobe
stara się wychodzić naprzeciw potrzebom użytkowników. I muszę przyznać, że z wersji
na wersję robi to bardzo dobrze. Niewątpliwym atutem programu jest prostota obsługi, funkcje pokazujące, jak wykonać poszczególne operacje krok po kroku oraz integracja z popularnymi serwisami społecznościowymi. Możliwość zarządzania i synchronizowania naszych materiałów z urządzeniami mobilnymi to kolejny dobry krok firmy
i ukłon w ich stronę. I ostatni atut programu, o jakim trzeba wspomnieć, to cena. Jak na
program o takich możliwościach nie jest wygórowana i zapewne będzie przystępna dla
fotoamatorów.

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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ADOBE PREMIERE
CREATIVE
CLOUD

ELEMENTS 12

PAWEŁ PIOTROWSKI

Kolejna wersja Adobe Premiere Elements to większa funkcjonalność, zarządzanie
mediami na urządzeniach mobilnych, poradniki pomocne na każdym etapie pracy
nad filmem oraz zautomatyzowane opcje edycji, efektów specjalnych i wskazówki.
Całość sprawia, że z kilku klipów może powstać ciekawy film.
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Adobe Premiere Elements 12 to kolejna wersja znakomitego programu do obróbki video
dla amatorów z ambicjami. Podobnie jak w poprzedniej wersji, Adobe postarało się i dostarczyło kilka nowych i ciekawych funkcji, ułatwiających pracę z programem. W samym
interfejsie nie zaszły znaczące zmiany, ale program kryje kilka ciekawych nowinek.
Nowości i zmiany
Pierwsza zmiana, jaka rzuca się w oczy, to dodatkowy tryb Guided, widoczny na górnej
belce pomiędzy Quick i Expert (rys. 1). Tryb ten jest świetną opcją dla amatorów chcących
doszlifować swój warsztat pracy. Zawiera przewodniki, za pomocą których będziemy mogli szybko nauczyć się podstaw poprawnej
edycji video. Znajdziemy tu poradniki o poprawnym przycinaniu klipów, dodawaniu
przejść pomiędzy ujęciami, sposobach stosowania napisów i narracji czy też dodawać
ścieżki dźwiękowe. Nauczymy się też, jak stosować różnego rodzaju efekty specjalne. Ko-

1.

lejna nowość to inteligentne ścieżki dźwiękowe. Funkcja ta pozwala na automatyczne
dostosowanie długości podkładu muzycznego do całkowitego czasu zmontowanego filmu. Do dyspozycji mamy ponad 50 takich
motywów muzycznych. Do biblioteki Premiere Elements 12 dodano ponad 250 efektów
i ścieżek dźwiękowych podzielonych na
różne kategorie (rys. 2). Dzięki nim możemy
wzbogacić nasz film o ciekawe efekty dźwię-

2.

kowe. Możemy je dowolnie modyfikować
i przycinać za pomocą wygodnego narzędzia.
Dysponujemy też poradnikiem, który podpowie, jak zrobić to poprawnie. Kolejną nową
funkcją wprowadzoną do tej wersji programu
jest Motion Tracking (rys. 3). Dzięki niej można niejako przypiąć np. jakiś tekst lub grafikę do wybranego obiektu w kadrze i sprawić,
aby poruszał się razem z nim.

3.
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Funkcja Auto Smart Tone to jedna z opcji
pozwalająca na inteligentną korektę barwną obrazu (rys. 4). Dzięki opcjom tego narzędzia możemy w sposób wizualny zdecydować, w jaki sposób chcemy skorygować
kolorystycznie nasz materiał filmowy. Pozwoli to nam na ujednolicenie kolorów oraz

4.

pozbycie się niechcianych barw w materiale.
Narzędzie to będzie bardzo pomocne przy
korekcie klipów video z niezbyt poprawnie dobranym punktem bieli. Pewnie wiele
razy zdarzyło nam się nakręcić materiał, który okazał się za żółty lub wręcz przeciwnie
– zbyt „zimny”. To narzędzie pomoże nam
szybko skorygować ten problem.

5.

Podobnie jak w Photoshop Elements 12,
mamy dostęp do klipów video oraz innych
mediów znajdujących się na urządzeniach

mobilnych. Możemy nimi zarządzać, edytować i eksportować z wybranego urządzenia
lub na nie. Opcja Share pozwala na eksportowanie wyników naszej pracy na urządzenia mobilne i nośniki (rys. 5). Znajdziemy tu również integrację z najpopularniejszymi serwisami społecznościowymi. Dzięki tym funkcjom w chwilę możemy
pokazać światu nasze dzieło. Do dyspozycji mamy między innymi eksport na Facebooka, Twittera, Vimeo, YouTube. Możemy też wysłać nasz film jako załącznik pocztowy
lub wypalić na płycie DVD albo Blu-Ray.

Podsumowanie
Adobe Premiere Elements 12 to kolejna udana wersja tego programu. Świetne opcje
samouczków, nowe narzędzia ułatwiające edycję, integracja z Adobe Photoshop Elements 12, opcje zarządzania mediami na urządzeniach przenośnych oraz szeroki wachlarz publikowania i eksportowania stworzonego materiału to główne jego atuty.
W połączeniu z niewygórowaną ceną będzie ciekawą propozycją dla niewymagających amatorów domowego kina.
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SCALANIE DWÓCH KATALOGÓW

ADOBE LIGHTROOMA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Posiadanie dwóch komputerów może być bardzo kłopotliwe, o czym przekonał się
Norbert Cała podczas swojej przygody z dwoma Makami. Najważniejsze jest jednak
znalezienie sobie odpowiedniego sposobu pracy, aby zawsze mieć dostęp do
potrzebnych plików, niezależnie od komputera.
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Sam przez krótki moment zastanawiałem się, jak najlepiej zarządzać zdjęciami w Lightroomie przy dwóch komputerach. Obecnie mam jeden katalog, który obejmuje wszystkie moje zdjęcia od 2003 roku do dziś. Podzielić go? Przenieść na zewnętrzny dysk i podłączać do tego komputera, na którym aktualnie potrzebuję do nich mieć dostęp? Żadna
z powyższych opcji mnie nie zainspirowała, więc zdecydowałem się na (prawie) najprostszą możliwą metodę, którą będę stosował podczas wyjazdów i plenerów, na które udaję
się z MacBookiem.
Struktura Lightrooma bazuje na „katalogach”, które przetrzymują metadane oraz miniatury naszych zdjęć. Każdy katalog odwołuje się do zdjęć znajdujących się na dysku twardym (lub SSD) – wie, gdzie one się znajdują. Z tego powodu przenoszenie zdjęć i folderów
z nimi wskazane jest bezpośrednio w Lightroomie. W innym przypadku program „gubi” te
pliki i wyświetla przy nich znak zapytania. Trzeba wtedy mozolnie wskazywać mu, gdzie
dany folder się znajduje. Niestety moja metoda wymusza powyższe na jednym z etapów
przenoszenia plików z jednego komputera na drugi i jeszcze nie wymyśliłem, jak to obejść.

Mój workflow z dwoma Makami
Najlepszym przykładem jest mój ostatni wyjazd do Londynu, na który zabrałem ze sobą
aparat wraz z akcesoriami oraz MacBooka Air. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że 11"
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Air jest idealny na takie wyjazdy – nie czuć jego
wagi, a ma się jednocześnie pełnowartościowy
komputer, na którym można w mniejszym lub
większym stopniu obsługiwać Lightrooma. Problemem jest jedynie matryca, która nie potrafi wyświetlić tak subtelnych różnic w kolorach
jak ta w MacBookach Pro czy iMakach. Wymaga to niestety ewentualnych korekt oraz weryfikacji na „dużym” Maku po powrocie. Alternatywą jest noszenie znacznie większego i cięższego
komputera – wolałbym już czekać na Lightrooma dla iPada. Ale wracając do szczegółów samego workflow…
Zdjęcia zrobione aparatem przegrywam na MacBooka, nie kasując ich z karty (mam dzięki temu
dodatkowy backup), za pomocą okna dialogowego służącego do importowania zdjęć w Lightroomie. Zakładam uprzednio nowy katalog i nazywam go stosownie do wyjazdu, a więc w tym
przypadku był to „Londyn 2013”. Zaimportowane zdjęcia taguję, przycinam i obrabiam zgodnie
z potrzebą. Te czynności powtarzałem każdego
wieczoru, dzięki czemu byłem na bieżąco z obróbką zdjęć, a przynajmniej starałem się. Ostatniego dnia miałem trochę zaległości, ale znacznie
mniej niż gdybym przez cały wyjazd nic nie robił.
Po powrocie do domu przegrałem wszystkie zdję-

Struktura Lightrooma bazuje
na „katalogach”, które
przetrzymują metadane oraz
miniatury naszych zdjęć.

cia na mojego iMaka za pomocą Findera – po
prostu przeniosłem foldery na właściwe miejsca,
gdzie dołączyły do pozostałych. Następnie przeniosłem sam plik katalogu „Londyn 2013” na komputer stacjonarny i go tam otworzyłem. Program
od razu dał mi znać, że zdjęcia nie są w tym miejscu, w którym być powinny. Folderów nie było
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dużo, więc wystarczyło na nie kliknąć prawym przyciskiem i wskazać
ich nowe miejsce. Ostatnią czynnością było przełączenie się do mojego głównego katalogu i skorzystania
z opcji Plik → Importuj z Innego Katalogu. Po chwili „Londyn 2013” stał się

Po chwili „Londyn 2013” stał się
częścią mojego głównego
katalogu, a ten tymczasowy
mogłem skasować.

częścią mojego głównego katalogu,
a ten tymczasowy mogłem skasować.
Powyższa procedura jest prosta, ale wystarczająco kłopotliwa i niespójna, że nie jestem nią do
końca usatysfakcjonowany. Inni posiadacze dwóch komputerów zapewne już przetarli szlak
i mają swój workflow, a ja swój jeszcze muszę dopracować. Następnym razem planuję uprościć
procedurę i wypróbować dosyć banalny sposób – pominę czynność kopiowania zdjęć i samego
katalogu z MacBooka na iMaka i zamiast tego od razu skorzystam z opcji Importuj zdjęcia z Innego Katalogu, z tym że wskażę jego lokalizację na MacBooku. Przy odrobinie dobrej woli cała
sare_105x280_spad5.ai
17-02-10
13:24:29
procedura przenoszenia zdjęć i ich metadanych powinna
prawidłowo
odbyć
się po sieci.
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ASPHALT 8: AIRBORNE

KRZYSZTOF MORAWSKI

Całkiem niedawno swoją premierę miała kolejna wersja flagowej serii gier Gameloftu,
jaką jest Asphalt. Tak więc, motomaniacy, przygotujcie się, aby po raz ósmy palić
gumę na asfalcie… jak i poza nim.

Jak w skrócie można określić Asphalt 8? To proste: jeszcze szybsza, jeszcze bardziej widowiskowa
i jeszcze bardziej oderwana od rzeczywistości, co zresztą w pewnym sensie podpowiada nam sam tytuł tej wersji czyli „Airborne” (z ang. wystrzelony w powietrze*).
Ale zacznijmy od początku. „Asphalt” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii gier wyścigowych
na urządzenia mobilne. Począwszy od pierwszej odsłony, gra przyciągała atrakcyjną oprawą, ultraszybkimi samochodami oraz wciągającą rozgrywką. Znamienną cechą, która od samego początku wy-
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różniała tę serię gier, był nacisk, jaki jej autorzy stawiali na widowiskowość, nawet kosztem łamania
podstawowych praw fizyki.
Gameloft (prawdziwy gigant na rynku gier mobilnych) przy okazji premiery każdej kolejnej części tej
serii stara się systematycznie podnosić poprzeczkę nieco wyżej. Nawet wtedy, gdy wydaje się to niemożliwe. Muszę przyznać, że osobiście do części 8. podchodziłem nieco sceptycznie. Po prostu 7 tak
bardzo mi się podobała, że zastanawiałem się, czy możliwe jest zrobienie tej gry jeszcze lepiej?
Nie przekonywały mnie nawet pierwsze trailery, jakie można było znaleźć na YouTube.
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Jednak to, co zobaczyłem, przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania i sprawiło, że ostatecznie postanowiłem pożegnać się z 7. częścią serii, właśnie na
rzecz 8.

Garść faktów
W grze do naszej dyspozycji oddane jest 47 superszybkich samochodów (oczywiście wszystkie licencjonowane przez producentów). Warte odnotowania jest
również to, że 80% z nich są zupełnie nowe w stosunku do poprzedniej części.
Gameloft jak zwykle sprawił, że oprawa graficzna gry
stoi na najwyższym poziomie. Do dyspozycji mamy 9
torów rozrzuconych po całym świecie (Wenecja, Londyn, Francuska Gwinea czy pustynia w Newadzie)
i dostępnych zarówno w trybie normalnym, jak i lustrzanym odbiciu. Możecie mi wierzyć, że wszystkie
tory są ciekawe i dopracowane w każdym, najmniejszym szczególe. To samo tyczy się samochodów, które
po prostu zapierają dech w piersiach. Dzięki licencjom
są wiernymi kopiami swoich większych braci z prawdziwego świata, a odgłosy silników są niepowtarzalne.
Co ciekawe, Gameloft zapewnił, że każdy odgłos silnika został wiernie odwzorowany w grze.
Tradycyjnie już w grze mamy do dyspozycji kilka wariantów rozgrywki, z czego najciekawsze to kariera
składająca się z 8 sezonów (ok. 180 eventów) i Multiplayer, w którym możemy ścigać się z aż 7 innymi przeciwnikami. Trzeba jednak wspomnieć, że tryb ten nie jest dostępny na iPodzie i iPhonie 4 generacji). W grze zintegrowane zostały również opcje dzielenia się swoimi osiągnięciami na serwisach
społecznościowych i możliwość rzucania wyzwań swoim znajomym.

Rozgrywka
Asphalt 8 to pełnokrwisty arcade! Prędkości rzędu 200 km/h podczas wyścigu z ruchem ulicznym to
norma, a przycisku nitro używamy tu częściej niż hamulca. Same mechanizmy rozgrywki właściwie
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nie zmieniły się w stosunku do poprzedniej części gry, więc jej fani bez problemu odnajdą się w najnowszej odsłonie. Również nowi gracze nie powinni mieć z tym problemów, bowiem samo sterowanie jest wykonane bardzo intuicyjnie, a jego opanowanie na każdym trybie rozgrywki trwa krótko.
Swego rodzaju nowością jest tu wspomniany tryb Airborne, czyli rozrzucone po torach rampy, dzięki
którym będziemy mogli wykonywać efektowne beczki, obroty o 360º czy przeskakiwać między różnymi poziomami toru. Jego odpowiednie wykorzystanie ma niemałe znaczenie, bowiem czym efektowniej jeździmy, tym więcej pieniędzy zarabiamy, a te z kolei możemy przeznaczyć na zakup nowych samochodów bądź ulepszanie obecnie posiadanego pojazdu.
Wzrosła również rola nitro, które teraz jest kluczowym elementem gry oraz konieczność wykorzystania dostępnych na torach skrótów. Jeśli nie nauczymy się prawidłowo korzystać z tych dwóch elementów, nie mamy co marzyć o zwycięstwie. Nasi przeciwnicy bowiem z każdym sezonem będą coraz inteligentniejsi, przez co same wyścigi będą coraz bardziej zacięte.

Podsumowanie
Mnie osobiście Asphalt 8 powalił na kolana i gdyby nie kilka drobnych niedociągnięć uznałbym go
za produkt idealny. Ma w sobie to coś, czego nie odnajduję ani w nowym Real Racing, ani Need for
Speed (choć tu dostajemy chociaż namiastkę tego, co daje nam Asphalt). Nie jest to jednak tytuł dla
wszystkich. Jeśli jesteś fanem Real Racing i stawiasz na realizm rozgrywki, być może nie jest to tytuł
dla Ciebie. Na szczęście gra jest darmowa, więc każdy może przekonać się o tym na własnej skórze.
Osobiście polecam i… ostrzegam, bo godziny jakoś uciekają same podczas grania w ten tytuł.
Asphalt 8: Airborne
design 6/6
jakość wykonania 5/6
oprogramowanie 5/6 (kompatybilna nawet z iOS 5.0)
wydajność 4/6 (problemy z trybem multiplayer na
iPodzie i iPhonie 4 generacji)
Plusy

+ bezapelacyjnie jedna z najładniejszych gier
mobilnych						
+ rozgrywka sprawia mnóstwo frajdy!		
		+ świetna ścieżka dźwiękowa i realnie
odwzorowane brzmienie silników samochodów
+ wiele godzin świetnej zabawy dzięki 		
długiemu trybowi kariery				
+ opcja rozgrywki wieloosobowej			
		+ i wiele, wiele innych aspektów
Minusy - wysokie wymagania sprzętowe			
- nieintuicyjne menu
Cena: darmowa (mikropłatności)
https://itunes.apple.com/pl/app/asphalt-8-airborne/
id610391947



/ GRY / Infinity Blade III

142

INFINITY BLADE III
WOJCIECH RAJPERT
Przede wszystkim, jak zawsze w przypadku tej serii, od sa-

Pierwsza część Infinity Blade, jak i Infinity
Blade II, to dla platformy iOS wielkie
tytuły. Przez niektórych nazywane
niczym innym poza benchmarkiem, dla
wielu jednak to po prostu świetne tytuły.
Z poprzednich recenzji wiecie, że należę
do tego drugiego grona. Infinity Blade
III opiera się na sprawdzonej formule i
dodaje do tego kilka groszy od siebie.

mego początku w oczy rzuca się fantastyczna grafika. Tekstury to najwyższy poziom i dosłownie tylko kilka jest słabszej jakości, ale na to nawet wielu może nie zwrócić uwagi,
szczególnie grając na iPhonie. Oświetlenie jest równie doskonałe jak w poprzedniej części, tak samo jak animacje.
Tym marka zawsze mocno stała, stoi i stać będzie, jeżeli
ukażą się jeszcze jakieś spin-offy (IB III zamyka trylogię).
Gameplay pozostał bez zmian i widać, że twórcy stwierdzili,
że skoro coś nie jest zepsute, to po co to naprawiać? Ta maksyma w branży sprawdziła się nieraz i tutaj mówiąc szczerze też nie przeszkadza. Bronie Sirisa i Isy różnią się między
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sobą. Ciężki miecz Sirisa nie może być używany przez Isę. Dla niej odpowiednikiem tej broni jest włócznia.
Jednak wszystko sprowadza się do tego samego – machania palcem po ekranie. Zmiana jest raczej kosmetyczna. Zmiany, jakie zaszły w tej części, odnoszą się też bardziej do historii i strategii zarządzania upgrade’ami i kupowania nowego oręża. Isa i Siris tworzą teraz duet. Taki ruch otwiera drzwi do wielu nowych możliwości. Do każdego z bohaterów przypisane jest po 135 przedmiotów na łebka, lecz kasa jest wspólna. Trzeba
więc rzeczy kupować w sposób rozsądny, ale spokojnie. Sprowadza się to w zasadzie do pierwszych przejść,
bo za wygrane dostajemy więcej kasy niż kiedykolwiek, rzadkie przedmioty wcale nie są takie rzadkie i po jakimś czasie obudzimy się bogaczami. In-App purchase, które tak jak poprzednio znalazły się w grze, wydają
się dla mnie idiotyczne i przeznaczone dla leniwców, którzy naprawdę nie mają na co wydawać kasy.
Dwójka wprowadziła znacznie dłuższe bloodline’y i więcej zróżnicowanych lokacji, a trójka podąża tą samą
drogą. Teraz poza klimatycznymi zamkami odwiedzimy lokacje od pustynnych aż po nowoczesne. Ulepszenia natomiast to klasyczny system boostowania statystyk. Każdy z bohaterów rozwija swoje umiejętności osobno, choć są i takie, które wpływają zarówno na Sirisa, jak i Isę.
Osobiście liczyłem na ciekawe zamknięcie fabuły trylogii, lecz się zawiodłem. Historia jest wręcz banalna
i sprowadza się do ścigania tego złego z przewidywalnym zakończeniem. Bez fajerwerków. Nawet jednej
małej petardy.
Jako trylogia Infinity Blade to solidna seria, na swój sposób przełomowa. Trójka wprowadza kilka zmian, nie
zmienia tego, co dobre i rozczarowuje fabularnie. Czy warto? Dla fanów na pewno. Całej reszcie jednak poleciłbym poczekać na promocję, a ta pojawi się z pewnością już niedługo. Poprzedniczki to gwiazdy wszelakich wyprzedaży w App Store i tym razem nie będzie inaczej.
Infinity Blade III
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Plusy

+ grafika						
+ Isa

Minusy: - mało innowacji				
- fabuła i zakończenie
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„CZYSTA” INSTALACJA
OS X 10.9 MAVERICKS

DOMINIK ŁADA
Ponieważ spłynęło do nas kilka zapytań o to, czy można zainstalować najnowszy system OS
X 10.9 Mavericks „na czysto”, bez potrzeby instalowania wcześniejszej wersji systemu – odpowiadamy, oczywiście jest taka możliwość.
Poniżej znajdziecie prosty przepis, jak tego dokonać.
Ale uwaga! Procedurę wykonujecie na własną odpowiedzialność, bo wiąże się ona ze
sformatowaniem dysku. Pamiętajcie o zrobieniu w pierwszej kolejności backupu!

No to po kolei.
1. Musicie pobrać z Mac App Store najnowszy system OS X 10.9 Mavericks.
2. Teraz musicie przygotować pendrive instalacyjny z OS X 10.9 Mavericks według przepisu,
który znajdziecie w naszym magazynie.
3. Pamiętajcie o zrobieniu backupu – Time Machine, CCC, SuperDuper…
4. Gdy będziecie mieli już przygotowany pendrive instalacyjny oraz zrobiony backup, restartujecie komputer w wciśniętym przyciskiem Option/Alt. Oczywiście pendrive musi być
wpięty w złącze USB.
5. Gdy komputer uruchomi się ponownie, z listy dostępnych dysków wybieracie pendrive
instalacyjny OS X 10.9 Mavericks.
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6. Czekacie aż uruchomi się instalator OS X 10.9 i w oknie, które się pojawi, wybieracie Narzędzie dyskowe.
7. W Narzędziu dyskowym wybieracie dysk, na którym będziecie chcieli zainstalować system. Zazwyczaj, o ile tego nie zmieniliście, nazywa się on Macintosh HD.
8. Wchodzicie w zakładkę Wymaż, która znajduje się w głównym oknie Narzędzia
dyskowego.
9. Nic nie zmieniacie w ustawieniach – dysk będziemy formatować jako Mac OS Extended
(kronikowany).
10. Wciskamy w przycisk Wymaż… i bye bye, mamy sformatowany dysk, czysty, bez danych,
które na nim były wcześniej – pamiętaliście o zrobieniu backupu? (pkt 3)
11. Zamykamy Narzędzie dyskowe i wciskamy Zainstaluj ponownie OS X.
12. Z listy wybieramy dysk, który przed chwilą formatowaliśmy i klikamy Dalej.
13. Po kilku krokach „dalej” system instaluje się.
14. Voila, mamy zainstalowany system „na czysto”, zupełnie od początku.
Teraz pozostaje już tylko zainstalować wszystkie nasze aplikacje z Mac App Store, ewentualnie z płyt i możemy cieszyć się nowym, bez zbędnych „śmieci” z przeszłości, systemem.?

BOOTOWALNY PENDRIVE
Z MAVERICKSEM

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Aby oszczędzić czas oraz stworzyć bootowalny
pendrive z systemem, trzeba było do tej pory korzystać dosyć skomplikowanej procedury i do-

3. Nazywamy pendrive „Mavericks”, bez cudzysłowu oczywiście.
4. Wpisujemy następującą komendę do Termina-

datkowych programów. Teraz wystarczy pobrać

la w jednej linii i zatwierdzamy Enterem. Za-

instalator z Mac App Store, sformatować odpo-

kłada ona, że instalator OS X Mavericks znajdu-

wiednio pendrive’a i wstukać jedną komendę do

je się w /Applications (/Programy):

Terminala.

5. sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.
app/Contents/Resources/createinstallmedia

Przepis

--volume /Volumes/Mavericks --application-

1. Uruchamiany Disk Utility / Narzędzie dyskowe.

path /Applications/”Install OS X Mavericks.

2. Formatujemy pendrive (8 GB lub większy) jako

app” [--force]

Mac OS Extended (Journaled) / (Kronikowany).

6. Voilá!.

/ PORADY / Tips&Tricks

146

ZMIANA WYŚWIETLENIA INTERWAŁU
MINUT W KALENDARZU
MACIEJ SKRZYPCZAK
W aplikacji Kalendarz, podczas ustawiania początku wydarzenia (jeśli chodzi o minuty), możemy ustawić je z dokładnością
co do jednostki. Zazwyczaj jednak bywa, że nie potrzebujemy
aż takiej dokładności i taka liczba minut tylko spowalnia ustawianie czasu. Czy jednak wiedzieliście, że dwukrotne „tapnięcie” na widoku minut zmieni ich interwał co pięć jednostek?
W taki sposób będzie dużo łatwiej ustawić czas.
Źródło: Finger Things in Tech

KOPIOWANIE I PRZENOSZENIE
PLIKÓW ZE SPOTLIGHT
MACIEJ SKRZYPCZAK
Spotlight to świetne narzędzie pozwalające
na odnalezienie plików w czeluściach dysku. Ma wiele zastosowań. Jednym z nich
jest na przykład możliwość kopiowania lub
przenoszenia znalezionych tam plików przy
pomocy klawiatury. Wystarczy bowiem odnaleźć plik, zaznaczyć go w Spotlight i wcisnąć klawisze Cmd+C. Następnie przechodzimy do wybranego katalogu i wciskamy
odpowiednio Cmd+V, aby skopiować plik
lub Alt+Cmd+V, aby go przenieść.
Źródło: OS X Daily
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

Ifi Ude – Ifi Ude
W tym miesiącu będzie po polsku, a to wszystko z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pojawiło się dużo ciekawych
polskich projektów, a po drugie dlatego, że nasz partner
WiMP niektóre z tych projektów posiada przedpremierowo.
Na pierwszy ogień arcyciekawa artystka Ifi Ude, Polka pochodzenia nigeryjskiego, więc przyznacie – może być ciekawie. Ifi śpiewa, komponuje, produkuje i sama pisze sobie teksty, co na polskiej scenie jest tak rzadkie, jak szczery uśmiech
urzędnika. Dodatkowo, numery zawarte na jej debiutanckim krążku śpiewane są
w trzech językach: po polsku, po angielsku i uwaga – w języku ibo. Myślę, że każdy porozumiewający się w ibo jest bardzo szczęśliwy z tego powodu i ja właśnie
do takich osób się zaliczam. Ifi Ude dała się poznać polskiej publiczności występami w programie „Must Be The Music”, gdzie zaszła bardzo daleko, biorąc pod uwagę wysoki poziom programu, bo aż do półfinałów. To, jak zaprezentowała się przed
polską publicznością, zadecydowało o dalszym losie Ifi, ponieważ to właśnie dzięki
pomocy fanów mogła wydać swój debiutancki album. „Ifi Ude”, bo taki przewrotny
tytuł artystka nadała swojemu pierwszemu dziecku, to mocno zróżnicowany materiał, który może trafić w bardzo różne gusta. Artystka sama w sobie jest mieszanką kultur i w każdym numerze wyraźnie to słychać, dlatego jej płyta nie jest prosta w odbiorze, za co bardzo dziękuję. Wiele smaczków w postaci nagromadzonych
gdzieś w tle dźwięków tworzy świat Ifi Ude, świat niepowtarzalny – taki, jakiego my
w naszym kraju nie znamy. Melancholia, którą przerywają niespodziewanie elektroniczne dźwięki prosto z klubu, to w tym albumie norma, sami musicie sprawdzić, co
siedzi w głowie tej kobiety. Odkrywanie tego wszystkiego niestety wymaga poświęcenia czasu, bo w tym przypadku mamy do czynienia z kobietą orientalną. Tajemniczą, dokładnie taką, jaką widzimy na okładce płyty. Jest mozaiką, którą poskładamy
w całość dopiero po wielokrotnym przesłuchaniu wszystkich kompozycji.
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KaCeZet & Fundamenty – Dziennik
Kapitana cz. 1
Kapitan KaCeZet na pokład swojego statku zabrał bardzo
ciekawą i utalentowaną ekipę, z którą postanowił tworzyć swój dziennik kapitana. Na początek przyjrzyjmy się
bliżej głównej postaci na tej łajbie. Piotr Kozieradzki, czyli inaczej KaCeZet, reprezentuje Warszawę i wszyscy żyjący w świecie Babilonu musieli już wcześniej o Piotrku
słyszeć. Kolaboracje z Dredsquadem i Tabula Rasa pozwoliły na stałe zakorzenić się w głowach Rastamanów.
Przyszedł w końcu jednak moment, w którym artysta postanowił zrobić swój
własny projekt – „KaCeZet & Fundamenty”. Coś, gdzie byłby liderem i po prostu
kapitanem. Po pierwszej płycie wydanej w 2011 roku, która przeszła bez większego echa, KaCeZet postanowił zacząć na dobre pisać swój dziennik. Szybko,
bo już po pierwszym odsłuchu wiedziałem, że pisanie takiego dziennika to megadobry pomysł. Dziennik wypełniony jest żywą i bardzo pozytywną energią,
a co najlepsze – ta energia słyszalna jest w dwóch najważniejszych punktach.
Po pierwsze muzyka, po drugie teksty i chyba w tym miejscu mógłbym zakończyć recenzję. KaCeZet za majkiem to tajfun pozytywnego przekazu, świetne
przemyślenia i podejście do świata, z którym zgadzam się w 100%. Oprócz samego przekazu strona techniczna stoi na najwyższym poziomie. Okazuje się,
że Piotrek śpiewa, miejscami rapuje i jako frontman spisuje się tak, jak prawdziwy kapitan. Zadanie kapitanowi ułatwia załoga, która w tym przypadku to zróżnicowana wiekowo ekipa z największym z możliwych bagaży doświadczeń. Na
płycie swoich talentów użyczały takie osoby jak: Jacek Onaszkiewicz, Beniamin
Onaszkiewicz, Bogdan Kowalewski, Dominik Trębski oraz Łukasz Bytner. Jeśli do
tego zestawu dodamy trzy porty: „Niebyt”, „Szum” i „Niech gadają”, z których
KaCeZet zabierał swoich gości (odpowiednio Pezet, Pablopavo, Kamil Bednarek), to chyba nikogo już nie muszę namawiać do odsłuchania tego dziennika.
Osobiście czekam na kolejne zapisy prosto z okrętu, na którego burcie widnieje
napis KaCeZet & Fundamenty.

KUP
TERAZ
549,00

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
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GRAWITACJA
JAN URBANOWICZ

Od czasu do czasu powstaje taki film, którego nikt się nie spodziewa. Nie ma nie
wiadomo jakiej kampanii reklamowej, nie ma plakatów na każdym rogu. Raz o nim
usłyszysz i myślisz „może go zobaczę”. Ale kiedy już to zrobisz, to wiesz, że to jedna
z najlepszych decyzji w Twoim życiu. Tak się czułem po obejrzeniu „Grawitacji”.

Oczekiwania
Przyznam szczerze, że nie podchodziłem szczególnie entuzjastycznie do filmu, kiedy po raz
pierwszy o nim usłyszałem. Ot ciekawy pomysł – dwoje astronautów uwięzionych w przestrzeni kosmicznej, próbujących wrócić do domu, na Ziemię. Jednak gdy na tegorocznym festiwalu
filmowym w Wenecji ludzie wstali z foteli, zaczęły się oklaski, owacje na stojąco, zachwyty oraz
ochy i achy, to już wiedziałem, że coś jest na rzeczy. Zainteresowanie rosło, pierwsze zwiastuny
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widziane przy okazji w IMAX, recenzje twórców zza oceanu, opinie, że to najlepsze 3D

Ten film wgniata w fotel.
Tak samo jak faktyczna
grawitacja.

w historii, lepsze nawet od „Avatara”. Niesamowite zdjęcia, efekty specjalne, jakich nie
powstydziliby się ich pionierzy. To wszystko
sprawiło, że oczekiwania rosły, jednak wraz
z obawami. Bałem się, że coś pójdzie nie tak.

Nie musiała to być wcale wina filmu, mogłem mieć po prostu zły dzień i nie odebrać czegoś tak,
jak teoretycznie powinienem. Jednak…
Efekty
Ten film wgniata w fotel. Tak samo jak faktyczna grawitacja. I myślę, że to właśnie dlatego nosi
on taki tytuł. Obserwując to, co działo się na ekranie, momentami czułem się jakbym siedział
w kabinie myśliwca i oddziaływałaby na mnie siła równa 4G. Prawda jest taka, że to trudno jest
opisać, to po prostu trzeba zobaczyć. Od pierwszej sceny czułem się oczarowany tym co widzę, czułem magię, jaką jest kino. Od samego początku wiedziałem, że przez najbliższe 90 minut moje miejsce jest w tym fotelu, przed tym ekranem. Żadna z tych minut nie została przeze
mnie, ani przez osoby towarzyszące mi w wyjściu do kina, zmarnowana. Wszyscy wyszliśmy zachwyceni. Dlaczego? Efekty specjalne są jednymi z lepszych, jakie widziałem w życiu, a na pewno najlepsze w ostatnich latach. Powód i kryterium jest bardzo proste: nie czuję, że są to efekty
specjalne. Widząc zdjęcia kosmosu, planety Ziemia, gwiazd w oddali, czułem się jakbym oglądał film dokumentalny. To jest coś niesamowitego!
Reżyser Alfonso Cuarón, znany wcześniej z takich filmów jak „I twoją matkę też” czy „Ludzkie
dzieci”, stworzył Dzieło (tak, przez duże “D”), które wyznacza nowy kierunek w kinie, przynajmniej jeśli chodzi o stronę wizualną. Wszystko w tym filmie daje się poczuć. Zdjęcia, praca kamery, perspektywa, wszystko tworzy całość, która sprawia, że tam jesteśmy. W połączeniu z naprawdę dobrym efektem 3D, którego na
co dzień jestem wielkim antyfanem, otrzymuje-

Przestrzeń kosmiczna, jej
ogrom, zimno i czerń
– wszystko to jest niemal
namacalne.

my wspaniałe widowisko, które czujemy na własnej skórze. Siedząc w fotelu, dokładnie czułem
strach głównych bohaterów, ich szybszy puls, oddech, ich bezradność czy nadzieję. Przestrzeń kosmiczna, jej ogrom, zimno i czerń – wszystko to
jest niemal namacalne. Takich odczuć w kinie po
prostu jeszcze nigdy nie miałem.
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Aktorstwo
Całość jest właściwie filmem dwójki aktorów. Sandra Bullock i George Clooney udowodnili, że jeśli
wszystko jest odpowiednio przemyślane, to wcale
nie musimy mieć w filmie wielu bohaterów i tysiąca
statystów. Nie tym buduje się emocje. O ile nazwisko Clooney już na siebie zapracowało, o tyle Sandra Bullock wciąż przez wielu postrzegana jest jako
średniej jakości aktorka, wypadająca dobrze głównie w komediach romantycznych. Nic bardziej mylnego. Nie zapominajmy o Oscarze, którego otrzymała kilka lat temu – a w tym samym roku została
również nagrodzona Złotą Maliną za najgorszy występ w innym filmie. Sandra grywała kiedyś dużo
w filmach akcji, sensacjach czy thrillerach. Później
zaliczyła komedie romantyczne, teraz zaczyna wybierać dobre role dramatyczne. We wszystkich tych
odsłonach sprawdza się znakomicie.
„Grawitacja”, poza warstwą wizualną, opiera się przede wszystkim na emocjach. Emocjach, które tutaj są niemal namacalne i dotykają nas z każdą chwilą patrzenia na ekran. Potrzeba nie lada
talentu, by stworzyć coś takiego. Dotyczy to zarówno aktorów, jak i reżysera czy operatora kamery. Jednak tutaj ważny jest jeszcze jeden szczegół – dźwięk i muzyka. Jak wiemy, dźwięk
w próżni kosmicznej się nie rozchodzi. I nagle dociera do nas, że to co słyszymy to nie są dźwięki otoczenia, bo przecież one nie mogą tam istnieć. Słyszymy wspaniałą muzykę, która w niesamowity sposób buduje klimat i pomaga tym bijącym zewsząd emocjom jeszcze lepiej do nas
dotrzeć. Muzyka jest w tym filmie aktorem, który powinien zdobyć nagrodę za drugi plan. Za to
należą się twórcom wielkie albo nawet ogromne brawa.
Oscar?
To jedno z pytań, jakie nasuwa się po seansie. Powiedzieć tu trzeba krótko: jeśli ten film nie zdobędzie na najbliższej gali kilku nagród, przynajmniej tych w kategoriach technicznych, to ja się
na Szanowną Akademię obrażam. Mam nadzieję, że nie będzie to konieczne i ciężka praca, jaka
została włożona w ten film, zostanie doceniona.
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Podsumowanie
Pierwszym słowem, jakim oceniłem „Grawitację”, było Arcydzieło. Nic się tu nie zmieniło. Podtrzymuję tę opinię. Nie jest to film bez wad. Wiele osób, jak już emocje opadły, wypowiadało się na temat pewnych niejasności, sprzeczności z fizyką czy po prostu absurdów. Dla mnie jednak to wszystko jest do zaakceptowania. Jak mawia mój przyjaciel – „kino powinno się oceniać emocjami” i tak
właśnie oceniam to, co zobaczyłem. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak na mnie działał film. Nie tylko
wzrok czy słuch brały w tym udział. Ja dosłownie czułem, że w nim jestem i przeżywam to, co widzę
na ekranie. Dlatego pozostawiam racjonalność z boku i patrzę na niego właśnie emocjami i tym jak
się czułem. Dlatego jest to Arcydzieło. To taki punkt zwrotny, jakimi do tej pory w kinie masowym
mógł pochwalić się chyba tylko James Cameron przy okazji „Titanica” i „Avatara”. Ten sam James Cameron, który „Grawitację” wychwala pod niebiosa oraz mówi, że czegoś takiego jeszcze nigdy nie
doświadczył. Pokładam teraz nadzieję w Alfonso Cuarónie, że na jego następny film nie będziemy
musieli długo czekać. A nawet jeśli, to znów zobaczę coś, co zawładnie mną całkowicie.

Na zakończenie dodam jeszcze, że tego filmu nie można, NIE MOŻNA, po raz pierwszy oglądać w domu na Blu-Rayu czy, o zgrozo, na nielegalnych kopiach z internetu. Tego trzeba doświadczyć w pełni, w kinie typu IMAX i 3D. Tylko wtedy otrzymacie to, co reżyser i twórcy chcieli Wam przekazać.
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PREMIERY DVD I BLURAY

LISTOPAD 2013

JAN URBANOWICZ
Drugie oblicze
Derek Cianfrance, reżyser rewelacyjnego
„Blue Valantine”, powraca z kolejnym genialnym filmem. W rolach głównych Ryan Gosling, Bradley Cooper i Eva Mendes. Jednak
należy również zwrócić uwagę na wspaniałe występy młodych aktorów w trzecim akcie. Dzieło zdecydowanie godne polecenia
i w ciemno można kupować, by stało na półce
domowej filmoteki.

Stażyści
Jeśli podobał się Wam film „Polowanie na
druhny”, to ten również powinien. Owen
Wilson i Vince Vaughn powracają, tym razem jako stażyści w średnim wieku, w firmie zwanej Google. Jak się odnajdą w tym
całym technologicznym świecie? Warto
się przekonać. Któż z nas by nie chciał tam
pracować? Pewnie nikt. W końcu, to nie
Android Magazine.
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James Dean – kolekcja
James Dean to postać kultowa. Wspaniały aktor, który nie miał niestety okazji w pełni się
rozwinąć, gdyż zginął tragicznie w młodym
wieku. Jednak zdążył wystąpić w trzech filmach, w których ukazał nam swój wielki talent. „Na wschód od Edenu”, „Buntownik bez
powodu” oraz „Olbrzym” to obrazy, które na
stałe weszły do kanonu światowej kinematografii. Teraz w kolekcjonerskim wydaniu. Obowiązkowe do kupienia.

Suits
Rewelacyjny serial, który zdobył już miliony fanów na całym świecie. Wspaniała opowieść o prawnikach z nowojorskiej kancelarii adwokackiej, przepełniona wszystkim co
dobre w telewizji. Piękne garnitury, jeszcze
piękniejsze kobiety i sprawy, które śledzi się
z wielkim zainteresowaniem. Dochodzą do
tego zdjęcia i muzyka, które nadają serialowi
wyjątkowy klimat. Dwa pierwsze sezony już
do kupienia.
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KSIĄŻKI TYLKO E-BOOKI
Magdalena Witkiewicz
Zamek z piasku

Cena: 19,59 zł
Do pobrania: Empik

„Zamek z piasku” to powieść o miłości, małżeństwie, pragnieniu dziecka, samotności i pożądaniu. W tej kolejności.
Młode małżeństwo, które jest ze sobą od wielu lat, decyduje się na dziecko.
Wszystko wydaje się proste, ale… mimo miesięcy starań Weronika nie może zostać mamą. Ból, rozczarowanie, samotność. I wtedy w życiu bohaterki pojawia
się ktoś trzeci. Przyjaciel. Czy wystarczy jeden krok, by spełniło się marzenie Weroniki? A może przyjaźń z innym mężczyzną otworzy jej oczy na własne małżeństwo?
Tworzenie wzajemnych relacji to jak budowanie zamku z piasku. Nieustannie trzeba o niego dbać, by nie
runął… I by nikt nie wszedł w niego butami… Nie można na chwilę spuścić go z oczu. Związek pomiędzy
dwojgiem ludzi również bywa kruchy. Tak jak zamek z piasku. Gdy odwrócisz głowę, może zalać go morska
fala. Wtedy pozostanie tylko słona morska woda – albo słone łzy.
Magdalena Witkiewicz zadebiutowała pięć lat temu powieścią „Milaczek”, potem były „Panny roztropne”, „Opowieść niewiernej”, „Lilka i spółka” (książka dla dzieci) oraz „Ballada o ciotce Matyldzie”. Jej ostatnia
książka „Szkoła żon” utrzymywała się na listach bestsellerów przez wiele tygodni.

Opracowanie zbiorowe
31.10 Księga Cieni

Cena: 0 zł
Do pobrania: Virtualo

Kolejna odsłona antologii „Halloween po polsku”. Dwudziestu siedmiu autorów, dwadzieścia siedem opowiadań. Magia, czary i tajemnica. Daj się
uwieść klimatowi wieczoru Halloween!
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RW2010
Świt ebooków

Cena: 0 zł
Do pobrania: RW2010

Agnieszka Żak zapoznaje nas ze stanem czytelnictwa i to z rozdziałem na e-booki oraz
na książki papierowe. Z ankiety wynika, że warszawiacy czytają książki. Już kolejny raz
spotykam się z danymi zaprzeczającymi stwierdzeniu, że czytelnictwo upada. Okazuje
się, że chętnie czytamy e-booki, a czynią to osoby młode, najczęściej studenci i kobiety,
które mają niewielką przewagę nad mężczyznami. Osoby starsze również się przekonują do e-booków. Rozmówcy przyznawali się, że korzystają z darmowych serwisów. W ich
mniemaniu nastąpią niedalekie zmiany w produkcji książek. Czy nastąpi zagłada książki papierowej? Takie przerażające wizje snują – według ankiety – osoby, które przyznały się, że w ogóle nie sięgają po książki w żadnej postaci. Co do
nich, to zagłada czytelnictwa już nastąpiła. Pamiętam przerażające prognozy upadku kina, kiedy powstała telewizja.
Kino nie upadło, tyle że nie chodzimy do małych salek kinowych, by oglądać czarno-białe filmy. Chodzimy do olbrzymich kinowych kombinatów, gdzie jest kolor, stereo czy kwadro i nawet 3D. Rozwój kinematografii wciąż postępuje.
Podobnie będzie z książką. Wyobraźmy sobie te zachwycające reprodukcje malarskie w albumach.
W kolejnym artykule Maciej Ślużyński opisuje metody działania swojego wydawnictwa Oficyna wydawnicza
rw2010. Wszystko się zgadza: odpowiadają na e-maile, robią porządną redakcję i rzetelną korektę, nie obciążają autora kosztami reklam. Z pewnością i to wyjątkowe w wydawnictwach podejście spowodowało ich tak dynamiczny
rozwój: w roku założenia firmy, a więc 2011, wydali 17 tytułów, w roku bieżącym mają już niemal siedemdziesiąt pozycji. I – co jest bardzo przychylne dla autorów – nie zamknęli się w tzw. profilu, a więc wydają literaturę kobiecą,
kryminały, fantastykę i wszystkie dobre książki, które napiszecie. „Świt ebooków” godny przeczytania, polecam.
Emma Popik

Maciej Żytowiecki
Mój prywatny demon

Cena: 7 zł
Do pobrania: RW2010

Chicago, 1939 rok. Miastem wstrząsa seria mordów. Tajemniczy zabójca zbiera krwawe żniwo wśród pracujących dziewcząt, pozostawiając charakterystycznie okaleczone ciała. Przywrócony do służby detektyw Ezra ma mało czasu, żeby rozwiązać
zagadkę. Najpierw jednak musi zmierzyć się ze swoimi demonami – być może sam
jest bardziej niebezpieczny niż wszyscy zbrodniarze świata. Od brudnych zaułków
Chicago, po kraniec wszechświata… Kryminał fantastyczny, jakiego jeszcze nie było.
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JABŁECZNIK
Z POLEWĄ
MAŁGORZATA ŁADA
Mąkę, masło i cukier posiekać, a następnie dodać żółtka oraz
• 1 kg jabłek lekko kwaśnych		
(najlepiej dojrzałych antonówek)

twarożek i zagnieść elastyczne, gładkie ciasto. Schłodzić je
w lodówce przez minimum 30 minut.

• 2,5 szklanki mąki

Jabłka obrać, przepołowić i usunąć gniazda nasienne. Cukier

• 200 g masła

wanilinowy zmieszać z cynamonem.

• 3 żółtka

Ciasto wyjąć z lodówki i podzielić na 3 części. Dwiema częścia-

• 150 g twarożku waniliowego

mi wylepić dno i boki tortownicy o średnicy 27 cm oraz posy-

• 3 łyżki cukru

pać startymi biszkoptami.

• 1 opakowanie cukru wanilinowego

Połówki jabłek obtaczać w cukrze z cynamonem i układać

• 1 łyżeczka mielonego cynamonu

brzuszkami do góry. W luki między jabłkami wsypać rodzynki

• 0,5 szklanki gęstej śmietany

i suszone wiśnie lub maliny.

• 3 czubate łyżki cukru pudru

Przykryć trzecią częścią ciasta i dokładnie zalepić. Piec

• 2 duże garści rodzynek

w temp. 180 stopni przez ok. 45 min.

• 1 garść suszonych wiśni lub malin

Śmietanę dokładnie wymieszać z cukrem pudrem.

• 2 łyżki startych biszkoptów

Upieczone ciasto polać polewą i jeszcze zapiec przez 5 minut.
Smacznego!
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