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applecaffe to:
•  niepowtarzalna atmosfera
•  profesjonalni baryści
•  najwyższej klasy – jedyny w polsce 

ekspres faema toerma
•  wyjątkowa kawa wypalana w polsce 

specjalnie dla nas 
•  nasza kuchnia to innowacyjność, 

niepowtarzalność i wyjątkowy smak

http://www.applecaffe.pl/applecaffe/file.html
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Norbert Cała: 
Gwarantuję Wam jednak, że 

wybierając NAD-a, nie będziecie 

musieli się go potem wstydzić – no 

chyba, że będzie odtwarzali „Ona 

tańczy dla mnie”.

Paweł hać: 
Gadżet zastępujący element 

galanterii przestaje być zabawką, 

a staje się integralną częścią stroju.

Maciej Skrzypczak: 
Prizmo to kawał solidne-

go kodu, jest banalny w obsłu-

dze, a do tego podany w pięknym 

opakowaniu.

Wojtek Pietrusiewicz: 
Dla większości osób model 13" 

to będzie zdecydowanie lepszy wy-

bór, tym bardziej, że „mieć, a nie 

mieć dodatkowych 3 godzin pracy 

na baterii to razem 6 godzin”.
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teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „imagazine” 
są chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „imagazine”, 
ich autorów lub osób trzecich.  znaki towarowe i wszelkie 
inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone 
w „imagazine” podlegają ochronie prawnej na rzecz wydawcy 
magazynu „imagazine” lub innych uprawnionych osób trzecich. 
Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub 
oznaczeń, o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu uprawnionego, 
z wyjątkiem wykorzystania ich zgodnie z prawem dla celów 
prywatnych i niekomercyjnych.

redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz 
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych 
materiałów. zdjęcia z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple Inc. 
Pozostałe zdjęcia z zasobów autorów lub redakcji. redakcja nie 
odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

magazyn hostuje firma blue media  
http://www.bluemedia.eu

Wysyłkę newslettera obsługuje firma Sare 
http://www.sare.pl

Latem chcielibyśmy przedstawić Wam coś, czego jeszcze 

chyba nikt na świecie nie zrobił – wielki test nawigacji dla iPho-

ne’a, który przeprowadziliśmy przy wsparciu Chevroleta i Go-

Pro. W końcu są wakacje i temat jest jak znalazł. Wyjeżdżacie, 

podróżujecie - warto wiedzieć, czego używać, a czego unikać. 

Wojtek wymyślił koncepcję, Norbert opracował trasę, a ja czu-

wałem nad tym, aby nikt nie oszukiwał… kto wygrał? Polecam 

lekturę, bo może być zaskakująca.

tradycyjnie na wakacje mamy też dla Was szereg innych 

atrakcji. Poczytacie o dodatkowych bateriach mophie Air/Plus 

dla iPhone’a. Norbert z Jarkiem testują nowego b&W zeppelin, 

Philips DS 3480 i system głośnikowy NAD Viso 1 AP, a Wojtek do-

rwał się do najnowszego macbooka Air.

Osobiście polecam naszą relację z Open’er, gdzie gościliśmy 

z WimP-em oraz świetne gry – Deus ex i Warhammer Quest.

miłej lektury.

http://www.imagazine.pl
http://www.bluemedia.eu
http://www.sare.pl


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.

Kontakt z Internetem

w w w.tp -l ink .com.pl 

http://www.tp-link.com.pl


 /   2013 nr 7-8   /   wstępniak   /     9

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.

imagazine można czytać na komputerach dzięki sys-

temowemu „Podglądowi” lub programowi  Acrobat 

reader. Na  iPadach lub iPhonie/iPodzie touch, ima-

gazine jest możliwy do przeglądania poprzez apli-

kację ibooks lub eGazety  reader. W przypadku ibo-

oks każdy numer imagazine trzeba ręcznie wrzucić 

na urządzenie przenośnie poprzez itunes.

W przypadku eGazety readera trzeba być zareje-

strowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, 

 każdorazowo, gdy będzie pojawiało się nowe wy-

danie imagazine, informacja o tym pojawi się we-

wnątrz aplikacji i  magazyn będzie można pobrać 

bezpłatnie przez Internet. «

Strona tytułowa 
zawiera linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

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.

Jak czytać iMagazine?



http://www.tophifi.pl/konkurs
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W sklepie iCorner dostępny jest już nowy produkt firmy LifeProof o na-

zwie frē przeznaczony dla iPhone’a 5.

Ponieważ iPhone 5 posiada dużo delikatniejszą budowę, bardziej narażo-

ny jest na różne uszkodzenia. LifeProof frē ma temu zaradzić przy jednocze-

snym zachowaniu pełnej funkcjonalności i zapewnieniu możliwości korzysta-

nia ze wszystkich przycisków. Podobnie z gniazdem słuchawkowym i portem 

ładowania, są one chronione, ale również mamy do nich dostęp. Głośnik i mi-

krofon również są zabezpieczone, a przy tym dzięki użytym w obudowie 

technologiom ClearVoice oraz Sound enhancement System możemy spodzie-

wać się nawet poprawy dźwięków. z tyłu nasz aparat chroniony jest przez 

specjalny wizjer, który pozwoli na robienie zdjęć pod wodą.

Jak zapewnia producent, LifeProof frē przeszedł testy wytrzymałościo-

we, które potwierdziły zgodność z wojskowymi standardami ochrony przed 

uderzeniami i upadkami z wysokości do 2 metrów. Obudowa jest również 

szczelna, dlatego naszemu telefonowi nie straszne będą brud, śnieg, wilgoć, 

a nawet zanurzenie go w wodzie do głębokości 2 metrów. Przy całej swo-

jej pancerności LifeProof frē zwiększa grubość telefonu tylko o 1,5 mm i wagę 

o 29,8 gram. Obudowa występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej 

i białej.

Cena: 299 zł

NoWe oBuDoWy lIFeProoF Frē Dla IPhoNe’a 5
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zaraz po wprowadzeniu przez Instagram funkcji nagrywania krótkich filmów pisałem, jak 

umieszczać je na dowolnej stronie. trzeba było trochę pokombinować, ponieważ nie było oficjalnej 

metody. Ale na szczęście to już przeszłość.

Instagram w końcu ułatwił proces umieszczania zdjęć i wideo na dowolnych stronach. Aby to 

zrobić, wystarczy parę kroków:

1. Logujemy się na swoje konto na stronie instagram.com (oczywiście robimy to na komputerze).

2. klikamy na swojego awatara w prawym górnym rogu i z menu wybieramy Profil.

3. z galerii naszych zdjęć i filmów wybieramy jeden element, a następnie klikamy ikonę udostępniania.

4. Pokaże się kolejne okienko z kodem, który należy umieścić na stronie.

zatem do dzieła, dzielcie się ze światem swoimi zdjęciami i filmami!

Nowy wygląd, nowe funkcje, itunes radio – to przyciąga. iOS 7 jest najchętniej insta-

lowaną betą iOS w historii. to nie jedyny rekord, który trzyma. Jest też najgorzej działającą 

betą w historii. 3 godziny pracy na baterii, notoryczne restarty, niedziałające programy z Ap-

pStore, niedopracowane aplikacje od Apple. z jakiegoś powodu nie odstrasza to kolejnych 

niedeweloperów, którzy przechodzą na siódemkę.

ta beta nie jest oficjalna. to zamknięta, rozwojowa wersja systemu przeznaczona tyl-

ko dla wąskiego grona deweloperów. teoretycznie nikt ze „zwykłych użytkowników” nie 

powinien mieć do niej dostępu, nawet NDA tego zabrania.

Nic dziwnego, że Apple postanowiło wziąć sprawę w swoje ręce. kilka dni temu do 

pracowników Apple Store trafiła specjalna wiadomość. Producent przypomniał pod-

władnym o zasadach instalacji systemu w wersji beta, a także wydał kilka przepisów. 

„Niebieskokoszulkowi” mają zakaz instalowania na swoich iPhone’ach czy iPadach iOS 7, 

a jeśli są deweloperami, to pod żadnym pozorem nie mogą nikomu pokazywać nowe-

go systemu. Nie wolno również oferować klientom aktualizacji do tej wersji iOS. Najwię-

cej emocji jednak wywołała ostatnia informacja – urządzenia z betą iOS 7 nie mogą być 

przyjmowane do serwisu, wymieniane czy obsługiwane w Genius bar.

myślę, że ta ostatnia wiadomość to najlepszy argument, żeby wstrzymać 

MaSZ ZaINStaloWaNĄ Betę IoS 7? PoŻegNaJ SIę 
Z gWaraNCJĄ

INStagraM PoZWala teraZ 
Na ZaMIeSZCZaNIe ZDJęć 
I WIDeo Na StroNaCh 



 /   2013 nr 7-8   /   aktualności   /     13

We wtorek 16.07 została otwarta nowa ka-

wiarnia w Warszawie. Dlaczego o tym piszemy? 

bo to Applecaffe.

miejsce szczególne na warszawskiej mapie 

kawowej – po pierwsze znajdziecie tutaj wyjątko-

wą kawę, specjalnie paloną 100% Arabikę, która 

jest dostępna tylko tutaj.

Po drugie nazwa zobowiązuje – zatem z jed-

nej strony znajdziecie jabłkowe smaki, a z drugiej 

udogodnienia dla macuserów.

Przy stołach wbudowane są ładowarki do 

macbooków ze złączami magSafe. W nogach sto-

łów bardzo sprytnie umieszczono dodatkowo ła-

dowarki do iPhonów i iPadów.

z czego jesteśmy szczególnie dumni – w Ap-

plecaffe znajdziecie ciasta wg przepisów, któ-

re znacie z imagazine – stale będziecie mogli po-

próbować szarlotki z duszonych jabłek, ciasta 

jabłkowo-cynamonowego, drożdżowego z jabł-

kami oraz nowego ucieranego (niebawem będzie 

przepis w imagazine).

Applecaffe zaprasza codziennie od 7.00-22.00. 

zjecie tutaj śniadania, lekkie i proste lunche oraz 

kolacje – jest parę dań na ciepło, ale pamiętajcie, 

że nie jest to restauracja.

applecaffe jest na ul. Pięknej 24/26a.

W kawiarni jest darmowe Wifi dla 

klientów, bardzo przyjemny ogródek, 

a w środku wygodne kanapy oraz cy-

taty z wystąpień Steve’a Jobsa.

zapraszamy…a i warto śledzić 

ich na Facebooku.

aPPleCaFFe WyStartoWało – PoleCaMy I ZaPraSZaMy

https://www.facebook.com/applecaffe.poland
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aktualizacje

Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje dla kompu-

terów Apple:

• Java for oSX, 64MB

• Digital Camera raW Compatibility update 4.07, 6,11 MB

• Security update 2013-003 (Mountain lion), 20,4 MB

• Security update 2013-003 (lion), 61 MB

• Security update 2013-003 (Snow leopard), 349 MB

• airPort utility 6.3.1 for Mac, 21,44 MB

Użyteczna rada

Pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją naprawić uprawnienia na dysku 

oraz zrobić back-up danych.

polub nas

facebook.com/imagazinepl

Nasz redakcyjny kolega michał Śliwiński jest współ-

autorem razem z Augusto Pinaudem, książki „#iPadOnly”.

O poczynaniach michała z przesiadką na iPada 

oraz jego życiu i pracy bez komputera, kwintesencji fi-

lozofii „Post-PC”, możecie od dawna czytać w imagazi-

ne. W czerwcowym numerze imagazine jest też artykuł 

o książce.

książkę w języku angielskim znajdziecie w ibook-

store w cenie 7,49 eUr.

bezpośredni link do ibookstore

Polecamy.

kSIĄŻka #IPaDoNly 
JuŻ W IBookStore

Adobe udostępniło publicznie pierwszą sporą aktualizację Premiere Pro CC, czyli jednego z głów-

nych konkurentów apple’owego final Cut Pro X od czasu pojawienia się pakietu Creative Cloud.

Premiera Adobe CC miała miejsce niedawno, bo raptem 18 czerwca, a Adobe już przygotowało dla 

swoich subskrybentów kolejne nowości, jak na razie dotyczące właśnie Premiere Pro CC. Nie jest to wy-

danie wyłącznie usuwające jakieś błędy, ale również wprowadzające wiele usprawnień.

Więcej informacji o aktualizacji Adobe Premiere Pro możecie odnaleźć na oficjalnym blogu blogs.

adobe.com/premierepro.

aDoBe uDoStęPNIło PIerWSZĄ SPorĄ aktualIZaCJę 
PreMIere Pro CC 

https://www.facebook.com/iMagazinePL
https://itunes.apple.com/pl/book/ipadonly.-first-real-post/id669575620%3Fmt%3D11%20%5Bhttp://clk.tradedoubler.com/click%3Fp%3D211209%26a%3D2225950%26partnerId%3D2003%26url%3Dhttps://itunes.apple.com/pl/book/ipadonly.-first-real-post/id669575620%3Fmt%3D11%5D
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Najnowsze transmitery tP-LINk tL-

-PA4010 i tL-PA4010P umożliwiają opty-

malne wykorzystanie instalacji elek-

trycznej do zbudowania wydajnej 

i bezpiecznej infrastruktury sieciowej. 

Pierwsze z urządzeń, model tL-PA4010, 

charakteryzuje się kompaktowymi 

wymiarami - 65×52×28,5 mm. Drugi 

z wprowadzonych do sprzedaży trans-

miterów, dzięki nieco większym gaba-

rytom, oferuje dodatkowo wbudowane 

gniazdko sieci elektrycznej, umożliwia-

jące podłączenie do prądu dowolne-

go urządzenia. Nowe modele gwarantu-

ją bardzo wysoką wydajność – prędkość 

transmisji danych do 500 mb/s pomię-

dzy transmiterami oraz szybką i łatwą 

instalację. Obydwa urządzenia posiada-

ją także tryb oszczędzania energii, który 

pozwala na obniżenie poboru prądu na-

wet o 85%. 

transmitery tL-PA4010 i tL-PA4010P 

to bardzo praktyczne rozwiązanie, 

umożliwiające szybkie zbudowanie sta-

bilnej, wydajnej i bezpiecznej sieci lo-

kalnej na bazie istniejącej instalacji elek-

trycznej – bez konieczności układania 

dodatkowych kabli oraz skomplikowa-

nej konfiguracji urządzeń. Przewagą ta-

kiego rozwiązania nad popularnymi 

sieciami Wi-fi jest możliwość bezpro-

blemowego i niezakłócanego przesy-

traNSMItery tP-lINk – SZyBkI I BeZPIeCZNy 
INterNet Z gNIaZDka
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łania sygnału w lokalach o dużej liczbie 

pomieszczeń i grubych ścianach działo-

wych (np. stare kamienice). transmite-

ry sieciowe tP-LINk doskonale sprawdzą 

się także w dużych skupiskach miej-

skich, gdzie często dochodzi do zakłó-

cania sygnału sieci Wi-fi spowodowane-

go znaczną liczbą aktywnych urządzeń 

bezprzewodowych pracujących w pa-

śmie 2,4 Ghz. 

Dzięki wykorzystaniu technolo-

gii homePlug AV transmitery zapew-

niają stabilny i szybki (z prędkością do 

500mb/s) przesył danych w obrębie ty-

powej sieci elektrycznej na odległość do 

300m. Ponadto produkty tP-LINk oferu-

ją pełne wsparcie dla 128-bitowego szy-

frowania AeS, co gwarantuje bezpieczne 

przesyłanie informacji i plików pomię-

dzy dowolnymi urządzeniami sieciowy-

mi – od komputerów, poprzez konsole 

do gier, na dekoderach telewizji cyfro-

wej oraz dyskach sieciowych NAS koń-

cząc. Dodatkowo tP-LINk zadbał o peł-

ną optymalizację transmisji IPtV oraz 

wsparcie dla protokołu IGmP, dedyko-

wanego do zarządzania grupami multi-

castowymi w sieciach opartych na pro-

tokole IP.

transmitery sieciowe tP-LINk tL-PA-

4010kIt i tL-PA4010PkIt (zestaw dwóch 

urządzeń) są już dostępne w sprzeda-

ży w sugerowanych cenach brutto wy-

noszących odpowiednio 219 zł i 299 zł. 

Urządzenia objęte są 24-miesięcznym 

okresem gwarancyjnym. 
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rośnie liczba użytkowników serwi-

sów streamingowych [zdjęcie - osobna 

strona/artykuł w ramach aktualności]

Najnowsze wyniki badania prze-

prowadzonego przez respons Analyse 

wskazują na wzrost liczby osób skłon-

nych do płacenia za usługę streamingu 

muzyki. W znacznie większym stopniu 

niż wcześniej, tyczy się to także star-

szych pokoleń, a nie tylko młodzieży. 

Coraz więcej osób deklaruje też chęć 

skorzystania z serwisów streamingo-

wych jeszcze w tym roku.

Wyniki pochodzą z ankiety prze-

prowadzonej przez jedną z najwięk-

szych agencji analitycznych w Norwegii 

respons Analyse dla muzycznego ser-

wisu streamingowego WimP w stycz-

niu, lutym i marcu. badania WimP prze-

prowadzane są kwartalnie w Norwegii, 

Szwecji, Danii, Niemczech a od pierw-

szego kwartału tego roku również 

w Polsce.

rezultaty ankiety jednoznacznie 

wskazują na znaczący wzrost liczby 

osób skłonnych do płacenia za usługi 

streamingu muzyki. Dotychczas, naj-

więcej entuzjastów tej formy słuchania muzyki było na rynku szwedzkim, 

głównie ze względu na najdłuższą dostępność serwisów streamingowych. 

W pierwszym kwartale tego roku, pierwsze miejsce zajęła Norwegia, gdzie 

48% respondentów zadeklarowała chęć płacenia za usługi strumieniowa-

nia muzyki. Drugie miejsce przypadło Polsce, gdzie 40 proc. ankietowanych 

dopuszcza odpłatność streamingu muzyki. Co ciekawe, w Polsce nie ma 

roŚNIe lICZBa uŻytkoWNIkóW SerWISóW 
StreaMINgoWyCh
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wyraźnie dominującej grupy wiekowej, której człon-

kowie chcą płacić za tego typu usługi. Uśrednione 

wyniki z wszystkich pięciu krajów wskazują, iż zaled-

wie 25% respondentów nie byłaby skłonna do kupo-

wania muzyki.

„Oczywiście nie należy tych wyników traktować 

jako odzwierciedlających przekrój społeczeństwa”. 

– mówi Adrian Ciepichal, General manager WimP 

Polska. – „W grupie, w której zostały przeprowadzo-

ne, a więc wśród osób korzystających z Internetu 

i świadomie korzystających z treści jest zdecydowa-

nie wyższy poziom akceptacji dla odpłatnych usług 

tego typu.”

Serwis muzyczny WimP ankiety przeprowadza od czerwca 2011 r. 

Wcześniejsze rezultaty wskazywały, iż najbardziej skłonni do uiszcza-

nia opłat za usługi streamingowe są osoby poniżej 30 roku życia. Obec-

nie, proporcje te wyrównują się. Widać to dobrze na przykładzie Polski, 

gdzie największą grupę skłonnych do zapłaty stanowią osoby w prze-

dziale wiekowym od 40 do 49 roku życia, wśród których aż 45% jest 

skłonnych płacić za streaming muzyki. Na drugim miejscu są osoby po-

niżej 30 roku życia, zaś na trzecim – grupa wiekowa 30-39 lat, spośród 

których odpowiednio 41% i 35% jest skłonnych do uiszczania opłat za 

usługi streamingowe. Podobna 

tendencja pojawia się we wszyst-

kich pięciu krajach.

Liczba korzystających ze stre-

amingu wzrosła we wszystkich kra-

jach, w których przeprowadzane 

były ankiety. Najbardziej znacząco 

w Szwecji i Norwegii, gdzie wg naj-

nowszych wyników niemalże poło-

wa respondentów korzysta przynaj-

mniej raz w tygodniu ze streamingu 

muzyki. W Polsce 60% responden-

tów korzysta obecnie z usług ser-

wisów strumieniujących muzy-

Drugie miejsce 
przypadło Polsce, gdzie 
40 proc. ankietowanych 
dopuszcza odpłatność 
streamingu muzyki.

W Polsce największą grupę 
skłonnych do zapłaty stanowią 
osoby w przedziale wiekowym 
od 40 do 49 roku życia, wśród 
których aż 45% jest skłonnych 
płacić za streaming muzyki.
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kę, z czego 37% przynajmniej raz w tygodniu lub częściej. Dla porównania, 

59% Polaków wciąż słucha muzyki z płyt CD przy zachowaniu tej samej 

częstotliwości.

„Wyniki te potwierdzają postępującą dywersyfikację sposobów słucha-

nia z muzyki” – mówi Adrian Ciepichal – „Na przykładzie badań widać wy-

raźnie, że coraz więcej Polaków chce korzystać z serwisów streamingowych, 

ale to nie oznacza, że rezygnują z bardziej konwencjonalnych nośników.”

Na podstawie odpowiedzi respondentów można wywnioskować, że 

w najbliższych latach coraz więcej osób będzie korzystało z usług stre-

amingowych. zapytani o możliwość użytkowania muzycznych serwisów 

streamingowych w perspektywie roku, ponad 50% Norwegów i Szwe-

dów, a także 45% Polaków stwierdziło, iż będą słuchać muzyki korzystając 

ze streamingu raz w tygodniu lub częściej. z badania wynika, że polscy re-

spondenci są bardziej przychylni strumieniowaniu muzyki niż Duńczycy czy 

Niemcy. Łącznie, 72% polskich respondentów deklaruje chęć skorzystania 

w przyszłości z usług oferowanych przez serwisy streamingowe.

„zachowania konsumenckie młodych Polaków są niemal takie same jak 

Niemców, Szwedów czy Norwegów z tej samej grupy wiekowej” – mówi 

Adrian Ciepichal. „Dla wszystkich, którzy kochają muzykę serwisy streamin-

gowe stanowią bardzo interesujące źródło inspiracji i poszukiwań. Niezależ-

nie od miejsca, w którym żyją.”

zarówno w skali lokalnej jak i globalnej, naj-

popularniejszymi gatunkami muzycznymi wśród 

użytkowników streamingu są pop oraz rock. Jed-

nakże respondenci, którzy zadeklarowali muzy-

kę rockową jako ulubioną, korzystają z usług stre-

amingowych na szerszą skalę niż miłośnicy popu. 

tendencję tą widać szczególnie wyraźnie na ryn-

kach norweskim, szwedzkim oraz niemieckim.

59% Polaków wciąż 
słucha muzyki z płyt 
cD przy zachowaniu tej 
samej częstotliwości.



http://nozbe.com
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Chyba nigdy wcześniej Apple nie zebrało tak dużo negatywnych opinii jak w przypad-

ku premiery systemu iOS 6, a konkretniej to przy okazji wyrzucenia z systemu map od Go-

ogle. mapom Apple zarzucano wszystko, co najgorsze. Utopione samochody wskutek kie-

rowania na nieistniejące mosty, śmierć z głodu wskutek zaprowadzenia nas na środek 

słonej pustyni zamiast do najbliższego mcDonald’sa to tylko te lżejsze z przewinień. mia-

ły jednak jedną zasadniczą zaletę w stosunku do map Google – pozwalały na nawigację 

„zakręt po zakręcie”. Usunięcie z systemu iOS wyszło też na dobre samym mapom Google. 

Dość szybko pojawiła się w AppStore oficjalna aplikacja do ich obsługi, także wzbogaco-

na o funkcję nawigacji „zakręt po zakręcie”. my zaś dzięki temu zyskaliśmy realną i bezpłat-

teSt NAWIGACJI
„Gentlemen, start your engines!”

norbert cała, Dominik łaDa, wojtek „kapitan powolny” pietrusiewicz

test nawigacji



 /   2013 nr 7-8   /   test nawigacji   /     23

ną alternatywę dla płatnych i specjalnie przezna-

czonych do nawigacji samochodowej systemów. 

Pozostało sprawdzić, co jest lepsze, a my to dla 

Was zrobiliśmy. Jako konkurenta dla Google 

maps i Apple maps wybraliśmy polski system 

Automapa. Dlaczego ten? bo po pierwsze polski, 

po drugie zaś zbierający nagrody i powszechnie 

uznany za jeden z najlepszych systemów nawi-

gacyjnych w Polsce. Jak się mierzyć, to z najlep-

szym. kwestie sprzętowe nie zaważyły na wyni-

ku, bo każdy z systemów testowaliśmy na iPhone 

5, jadąc podobnej klasy samochodami Chevro-

let z całą masą kamer GoPro, które śledziły każdy 

nasz ruch.

Aby wybrać system najlepszy, wyznaczyli-

śmy trasę z południa na północ Warszawy z trze-

ma punktami pośrednimi. Prowadziły nas one 

przez samo centrum wiecznie rozkopanej i zakorkowanej Warszawy, co stanowiło nie lada 

trudność dla systemów nawigacji.

Start godzina 9:30: Parking centrum handlowego Auchan Piaseczno, ul. Puławska 46

Punkt 1: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1, przy nowym (2) terminalu Odloty

Punkt 2: Warszawa, ul. zgoda 9, parking redakcji

Punkt 3: Warszawa, ul. Sienna 75

Meta: zalew zegrzyński, parking restauracji folwark klepisko, Nieporęt, ul. zegrzyńska 10a

Wygrać miał ten, który jako pierwszy pojawi się na mecie po przejechaniu całej tra-

sy, która miała łącznie około 55 km. Aby bezpiecznie ją przejechać i wskazać jednocześnie 

zwycięzcę testu, przyjęliśmy dwie generalne zasady:

• bezwzględnie przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

• bezwzględnie słuchamy się systemu nawigacji, chyba że koliduje z zasadą pierw-

szą np. każe skręcić pod zakaz. Wtedy jedziemy dalej prosto i słuchamy się nawigacji, która 

przeliczy na nowo trasę.

Zatem „gentlemen, start your engines!”.

Mapom apple zarzucano 
wszystko, co najgorsze. 
utopione samochody wskutek 
kierowania na nieistniejące 
mosty, śmierć z głodu wskutek 
zaprowadzenia nas na środek 
słonej pustyni zamiast do 
najbliższego McDonald’sa to 
tylko te lżejsze z przewinień.

test nawigacji
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Lubię Apple, lubię ich mapy, ale jakoś z lo-

sowania, które mi przydzieliło właśnie je, nie 

byłem specjalnie zadowolony. Nigdy wcze-

śniej nie korzystałem z nich do nawigacji samo-

chodowej poza jednym razem, kiedy źle mnie 

pokierowały. to nie wróżyło dobrze naszej 

współpracy. Nie dając się jednak ponieść złym 

emocjom, przekonałem siebie, że los przydzie-

lił mi najlepszy system. to przekonanie znala-

zło swoje potwierdzenie w pierwszych minu-

tach testu. Nie dość, że ruszyłem ze startu jako 

pierwszy, co oznacza, że mapy Apple mają wy-

godny interfejs, to jeszcze na pierwszy punkt 

dojechałem również jako pierwszy. Pierwszy 

odcinek w ogóle był dość prosty i trudny do 

„popsucia”, chociaż jednemu z systemów się 

to udało. kapitan Powolny z pewnością o tym 

wspomni. Wpisujemy kolejny adres: ul. zgoda 9 

i start. mapy Apple prowadzą mnie dokładnie 

taką trasą, jaką bym pojechał sam. Najprost-

sza z możliwych dróg, trochę zakorkowana, ale 

bardzo bezpieczna i poprawna. Żadnego błą-

dzenia po małych uliczkach z równorzędny-

mi skrzyżowaniami. będąc w ciągłym kontakcie 

przez Cb z moimi kolegami, wiem, że zaczy-

na mnie wyprzedzać Dominik. Do punktu 2 do-

norbert cała

MaPy 
aPPle

mapy apple
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jeżdżamy w tym samym czasie. Jego 

system prowadził go bardzo dziw-

ną, ale jak widać omijającą korki dro-

gą. Sam nie wiem, co lepsze. Droga 

do punktu 3 na Chmielnej to kwin-

tesencja Warszawy – samo centrum, 

wszystko rozkopane, zakorkowane, 

uliczka jednokierunkowa. mapy Ap-

ple daję radę, prowadząc mnie bez-

pośrednio w punkt chwilę za lide-

rem. W tym momencie jednak mój 

dzień zaczyna się psuć. Wpisuję ad-

res „Nieporęt, ul. zegrzyńska 10a” i start. Stojąc na światłach, przeglądam trasę i się dzi-

wię, dlaczego jadę do Legionowa? Wpisuję adres jeszcze raz, znów kieruje mnie do Le-

gionowa. to dobre 15 km od rzeczywistego celu. rozumiem, że mapa może nie mieć 

jakiegoś adresu, ale na miłość boską niech nie kieruje mnie bez ostrzeżenia w zupeł-

nie inne miejsce, to niedopuszczalne! Wiem, że już przegrałem, ale bardzo chcę się spo-

tkać z chłopakami na obiedzie. Wpisuję więc w nawigację „restauracja folwark klepisko” 

– wow, system znalazł adres i wydaje się być poprawny. Niby już bez szans na zwycię-

stwo, ale wracam do gry. Delektując się coraz ładniejszą pogodą i drogą, wjeżdżam do 

Nieporętu. mapy Apple zawodzą jednak po raz kolejny. zamiast na parkingu restauracji 

każą mi się zatrzymać na środku ronda – serio. Wychodzę z samochodu i bezradnie roz-

kładam ręce, gdy obok mnie przemyka kapitan Powolny, który ostatecznie był drugi. Ja 

uruchamiam inny system nawigacji i jadę do celu… oddalonego o 800 metrów. mapy 

Apple dobrze nawigują, ale robią niespodzianki, w nieznanym terenie – nie polecam.

W tym momencie jednak mój 
dzień zaczyna się psuć. Wpisuję 
adres „nieporęt, ul. Zegrzyńska 
10a” i start. Stojąc na światłach, 
przeglądam trasę i się dziwię, 
dlaczego jadę do legionowa? 

 Wychodzę z samochodu 
i bezradnie rozkładam ręce, 
gdy obok mnie przemyka 
Kapitan Powolny.

mapy apple
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zanim zorientowałem się, co się 

stało, to właśnie został mi przydzielo-

ny Google maps. Przez moment nawet 

pomyślałem, że teoretycznie w tym te-

ście mapy Google’a mogą wygrać. mają 

przecież ogromną ilość informacji od 

użytkowników na temat korków, są też 

darmowe i popularne, więc spodziewa-

łem się, że wybiorą trasę, którą dotrę do 

celu rzeczywiście szybciej niż przy uży-

ciu Apple maps i być może nawet szyb-

ciej niż z Automapą. Niestety, miałem 

w pamięci moje poprzednie przygody 

z tą nawigacją…

Po wpisaniu pierwszego adresu do 

Google maps wybrałem z trzech pro-

pozycji trasę najszybszą, nie patrząc na 

ich przebieg. Skoro bierze pod uwagę 

korki i średnie prędkości, to spodziewa-

łem się dobrych wyników. Próbowałem 

też zachowywać się jak obcokrajowiec, 

który nie zna miasta i któremu podgląd 

trasy niewiele da. Google już po paru 

sekundach kazał mi wyjechać z parkin-

gu inną trasą niż Dominik i Norbert. Po-

mysł był dobry, jednak w praktyce nie-

stety okazał się błędem – to miała być 

druga w prawo, a nie pierwsza! Skoń-

czyło się na tym, że pojechałem w prze-

ciwnym kierunku, do Piaseczna, gdzie 

google MaPS

wojtek pietrusiewicz

google maps
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w korkach próbował mnie namówić na zawracanie w niedozwolonym miejscu. Pierwszą 

ćwiartkę testu zakończyłem na ostatnim miejscu.

Na drugim etapie również wybrałem opcję najkorzystniejszą czasowo. różnica 

5-6 minut nie była bez znaczenia, a ja miałem sporo do nadgonienia! ta trasa również 

okazała się błędna i opóźnienie w połowie testu wzrosło do blisko 15 minut.

Jako że trzeci etap ponownie rozpoczynaliśmy w tym samym momencie, to stwier-

dziłem, że będę konsekwentny do końca i za każdym razem będę wybierał trasę najkrót-

szą czasowo. Do trzeciego checkpointu Google poprowadził mnie zupełnie inną drogą, 

ponownie, ale znowu dojechałem na końcu. tym razem opóźnienie było jednak znacznie 

mniejsze.

Pozostał zatem czwarty etap testu i ostatnia szansa dla Google’a na zrehabilitowanie 

się. trasa, jak zwykle, najszybsza i wiecie co? Wyprowadził mnie w pole. Gorszej trasy nie 

mógł już chyba wymyślić, chociaż przyznam, że przynajmniej mogłem na niej szybko je-

chać. Szkoda tylko, że w niczym to nie pomogło.

google maps
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Początkowo test miał wyglądać odrobi-

nę inaczej. każdy z nas miał testować zupełnie 

inną aplikację, niż ostatecznie wypadło. Ja mia-

łem jechać na mapach Apple. Norbert na Go-

ogle, a Wojtek na Automapie – czyli co kto naj-

mniej zna. Okazało się, że zarówno Wojtek, jak 

i Norbert mają iOS7, na którym nie działa obec-

nie zbyt wiele, tak że mi przypadła Automa-

pa. Chłopaki podzielili się resztą. Automapę 

znam od kilku lat, ale nie z iOS. Używałem jej na 

pierwszych GPS-ach z systemem Windows mo-

bile, a ostatnio na Androidzie. Na iPhonie było 

to moje pierwsze spotkanie. zupełnie nie zna-

łem jej z tej platformy. 

założyłem, że będę zachowywać się jak 

standardowy użytkownik, „kowalski”. Nie będę 

autoMaPa

trzech facetów w trzech chevroletach, 

za którymi podążało kolejnych trzech 

facetów w kolejnych trzech chevroletach. 

Jednym z nich byłem ja. test nawigacji. 

Wyjątkowa, oryginalna i niepowtarzalna 

sprawa. Wojtek rzucił pomysł. norbert 

opracował trasę i wtedy wchodzę ja, cały 

na biało… ups to nie ta historia.

Dominik łaDa

automapa
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nic ustawiał. Nie będę grzebał po geekowemu 

w ustawieniach. Nie będę się też przygotowywać 

zawczasu. totalny żywioł. Wsiadłem do swojego 

chevroleta aveo – zresztą najsłabszego w stawce 

– uruchomiłem na znak moją nawigację, wpisa-

łem adres pierwszego check-pointu, spojrzałem 

w lusterko, czy mój partner Paweł „Pejot” Jońca 

jest też gotowy i ruszyliśmy. 

Pierwsze wrażenia to problem z głosem. Oka-

zuje się, że jeśli mamy sparowany zestaw głośnomówiący i jednocześnie mamy wpięty ka-

bel zasilający nie do zapalniczki, tylko do gniazda USb samochodowego systemu audio, to 

z komend głosowych nici. 

Drugie wrażenie to, że nawigacja w iPhonie zżera baterię szybciej niż koń dropsy, jed-

nocześnie rozpalając go do czerwoności. Nie wiedziałem o tym, gdyż normalnie używam 

nawigacji wbudowanej w samochodzie. to był mój pierwszy raz. bateria w iPhonie z ok. 

90% do prawie zera zjechała w ciągu ok. 3,5 godziny – tyle, ile zajął nam cały test. Nieste-

ty nie miałem wolnego gniazdka zapalniczki. Dobrze, że zabrałem ze sobą mophie Air, bo 

dzięki temu miałem w ogóle prąd. to tyle, jeśli chodzi o hardware. 

Automapa działa zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Na relatywnie małym 

ekranie iPhone’a według mnie bardziej wygodną jest wersja pionowa. mamy wszystkie pod-

stawowe funkcje znane mi z innych systemów operacyjnych, jednak brak mi w niej kom-

putera pokładowego, z którego namiętnie korzystałem na Windows mobile. Standardowo 

w Automapie głosowo prowadzi nas krzysztof hołowczyc, którego „piętnaście” z akcentem 

na „ę” za każdym razem mnie tak 

samo bawi i rozkłada na łopatki. 

Interfejs jest trochę trudny 

w pierwszym wrażeniu i trzeba się 

do niego przyzwyczaić. Wygląd 

map w mojej ocenie jest bardzo 

ładny i inni producenci powin-

ni z niego się uczyć. Jest elegancki, 

schludny, ale jednocześnie czytelny 

i nowoczesny – za to plus. 

Drugi plus to świetnie działa-

jący system „traffic”, który w iOS-

-owej wersji na iPhonie działa od 

Wojtek rzucił pomysł. norbert 
opracował trasę i wtedy 
wchodzę ja, cały na biało… 
ups to nie ta historia.

automapa
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ręki – do tej pory korzystałem z wersji 

offline-owych i nie wiedziałem, jakie 

to jest dobrodziejstwo. Dzięki niemu 

w centrum Warszawy sporo zyskałem 

względem pozostałych panów, bo 

Automapa poprowadziła mnie trasą, 

której w życiu sam bym nie wybrał, 

a okazała się strzałem w dziesiątkę. 

Decydując się na nawigację, 

z której będziemy korzystali sta-

le w samochodzie, warto zdecydo-

wać się na rozwiązanie specjalne, 

profesjonalne, offline-owe, a już przede wszystkim lokalne, bo mamy gwa-

rancję, że informacje, jakie otrzymujemy, są najświeższe i sprawdzone. Auto-

mapa spełnia te wymogi – jest systemem przeznaczonym tylko do nawigo-

wania, jest tworzona w Polsce, stale uaktualniana i posiada gigantyczną bazę 

POI, czyli tzw. points of interests. Nawigacje oparte o rozwiązania Apple i Go-

ogle są tyLkO mapami – dobrymi, ale tyLkO mapami i to dostępnymi tyLkO 

online… 

Wybierając Automapę trzeba pamiętać o kilku rzeczach – jest relatywnie 

droga (2,69€  za 7 dni lub 23,99€ za rok w przypadku wersji PL, szersza wersja 

jeszcze droższa), występuje w dwóch wersjach (PL i eU) i oparta jest o system 

subskrypcji – czyli musimy co jakiś czas ponownie płacić. Druga sprawa to nie-

stety czasem się myli, rzadko zdecydowanie rzadziej niż inne tego typu pro-

gramy, ale potrafi wyprowadzić nas w pole. Nie zmienia to faktu, że jest najlep-

szą nawigacją, jaką testowałem, która dostępna jest w App Store. Polecam.

Standardowo w automapie 
głosowo prowadzi nas Krzysztof 
Hołowczyc, którego „piĘtnaście” 
z akcentem na „Ę”, za każdym 
razem mnie tak samo bawi 
i rozkłada na łopatki.

automapa



http://sklep.icorner.pl
http://sklep.icorner.pl
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norbert cała

CAŁA mUzykA 
Na oPeN’erZe

cała muzyka na open’erze

Systemy streamingujące muzykę starają się trafić do coraz większej liczby 

odbiorców. Gdzie zaś najlepiej spotkać całą masę ludzi pragnących 

nielimitowanej muzyki? oczywiście na największym festiwalu w Polsce. 
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rzez heineken Open’er festival prze-

winęło się w tym roku około 90 ty-

sięcy ludzi, a każdy z nich przyjechał tam 

właśnie dla muzyki. my tam byliśmy na za-

proszenie naszego partnera muzycznego, 

czyli WimP. Na ich stoisku każdy mógł zło-

żyć podpis na wielkim plakacie oraz wspól-

nie w innymi uczestnikami ułożyć playlistę 

swoich marzeń. Swoje trzy grosze dodali-

śmy też i my.

WimP, mimo że na Open’erze był 

pierwszy raz, przygotował się znakomi-

cie. Pewnie większość z Was była kiedyś na 

tym festiwalu i wie, czym on się charakte-

ryzuje – tak, zawsze pada. zawsze. Dlate-

go WimP miał dla fanów świetne płaszcze 

przeciwdeszczowe… w tym roku nie pada-

ło. Na szczęście mieli też okulary przeciw-

słoneczne. Grunt to dobre przygotowanie. 

tegoroczny line-up festiwalu był dość 

specyficzny. Nie było wielkich nazwisk z czo-

łówek komercyjnych list przebojów – poza 

rihanną, która nie dość, że już nie w ra-

mach festiwalu tylko dzień po, dała dość sła-

by koncert. Ci zaś, którzy byli, zachwycili pu-

bliczność. blur, Vavamuffin, Arctic monkeys, 

maria Peszek, kaliber 44, Skunk Anansie, Nas, 

P

cała muzyka na open’erze
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hey, kings of Leon – to była prawdziwa uczta 

dla uszu. Do tego dochodziły dodatkowe faj-

ne imprezy trwające na stoiskach wielu partne-

rów. Nas np. zachwyciło Silent Disco, na którym 

bawiliśmy się do świtu. Wszystko razem ideal-

nie podane i zorganizowane. Naprawdę trudno 

uwierzyć, że da się zorganizować imprezę na 

tyle osób, gdzie nie ma kolejek do miejsc z je-

dzeniem i piciem, gdzie nikt nie czeka godzi-

nami do ubikacji albo na autobus powrotny do 

centrum miasta. Na Open’erze właśnie tak było. 

za rok też będziemy. 

Playlista z artystami tegorocznego line-upu open’era

Playlista ułożona przez odwiedzających stoisko WiMP

cała muzyka na open’erze

http://wimp.pl/playlist/253b735a-3526-4a41-a528-4bab789a391a
http://wimp.pl/playlist/82d2b288-ac8d-4e25-8d00-d47688b576d8
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martfony niestety drogie są. 

Jeżeli chcesz mieć dobre-

go smartfona, musisz wyskoczyć 

z kasy. Dobre tablety też nie są ta-

nie. Producent, który zna swoją 

wartość, a Apple ją zna, nie zejdzie 

łatwo z ceny – jeżeli w ogóle roz-

waża taką opcję.

Na szczęście są, od czasu do 

czasu, promocje u operatorów, któ-

re warto przeanalizować, bo może 

się okazać, że oferta jest wyśmie-

nita. Czasami należy się potargo-

wać. tak, potargować. efekty mogą 

być zaskakujące. Wiem, co piszę. 

trafiłem na taką sytuację na jesieni 

ubiegłego roku. Warto było. 

Należy pamiętać – jeżeli tylko 

mamy argumenty – może się udać. 

Operatorowi zależy na długolet-

nich klientach, którzy od czasu do 

czasu „robią dobry wynik”. reszty 

należy się domyślić. 

Jest wszakże inny problem, 

z którym szczególnie użytkowni-

cy mobilnych urządzeń nadgryzio-

nego jabłuszka muszą się uporać. 

to oczywiście cena wszelkiego ro-

dzaju dodatków, które należy mieć. 

mowa oczywiście o tak zwanych akcesoriach. Jeżeli zdecydujemy się na sprzęt bez homologacji sprzedawa-

ny poza siecią Apple, należy pamiętać, że wszelkie, nawet najdrobniejsze rzeczy – w tym kable i przejściów-

ki, posiadające chipy – logują się do systemu i pozostawiają ślad. Jeżeli decydujemy się na nie, robimy to na 

własne ryzyko. W przypadku awarii serwis może jej nie uznać jako gwarancyjną, a naprawa może być bar-

dzo droga. 

Ale są też rzeczy, które takich chipów nie mają, co czyni je bardzo atrakcyjnymi. to oczywiście, między 

innymi, uchwyty. Ponieważ nie są one produkowane przez Apple, nie powinny być zabójczo drogie. tak by 

ZaBIerZ 
DZIeCku 

ZaBaWkę
CzyLI JAk kONStrUktOrem 

NIe zOStAŁem

sławomir Durasiewicz

s

zabierz dziecku zabawkę
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się wydawało. rzeczywistość jednak bardzo odbiega od logiki. Producenci akceso-

riów (o zgrozo, szczególnie tych, na których właśnie nam zależy), nie mają umiaru 

w chciwości. 

Przyjrzałem się takiemu poszukiwanemu przeze mnie akcesorium i niestety mu-

szę stwierdzić – tragedia. Uchwyt do roweru na iPhone’a 4 lub 4s kosztuje 40 zł a już 

na 5 – 270 zł. Dodatkowo wzmiankowany uchwyt sprzedawany jest bezczelnie z apli-

kacją na iPhone’a, która jest dostępna nawet bez uchwytu za free w App Store. Jeże-

li oczywiście nie kupię ja czy ostrzeżony przeze mnie kolega, to producent niewie-

le straci. Ale jest sposób na to, by stracił więcej lub zdecydował się na zmianę polityki 

cenowej. O tym za chwilę.

Jak tak patrzę na uchwyty samochodowe do iPhone’a, których jest całe mnó-

stwo, to myślę, że mamy w czym wybierać, a ceny są dostępne nawet dla najbardziej 

wybrednych. z tymi samochodowymi to jest tak, że wszelkie problemy zostały zdia-

gnozowane. tam liczy się rzecz podstawowa – przyssawka. reszta jest prawie za-

wsze taka sama. 

Nie tak dawno dokonałem okropnej rzeczy na miarę świętokradztwa. A miano-

wicie z dwóch unieczynnionych uchwytów samochodowych utworzyłem jeden, ale 

za to dobry. I działa. to znaczy trzyma się szyby jak cholera, a na dodatek porząd-

nie utrzymuje iPhone’a, dając dostęp do zasilania. Więc może w tym szaleństwie jest 

metoda. może nad uchwytem należy popracować? 

zachciało mi się jeździć na rowerze z komputerkiem – w tej roli iPhone 5, a oka-

zuje się, że jedyną dobrą metodą jest przewóz telefonu w kieszeni. z uchwytem ro-

werowym bowiem jest inaczej. Ważny jest element mocujący, ale ważne jest też 

samo pudełko. rower bowiem narażony jest nie tylko na kraksy, ale i na różne wa-

runki atmosferyczne. Dlatego pudełko musi chronić iPhone’a, a zarazem nie może 

być takiej sytuacji, kiedy rozłączenie telefonu i roweru albo ich połączenie może być 

trudne. to ma być „pyk i robi”. No i w tym problem.

W dawnych latach, kiedy w naszym kraju wszystkiego brakowało, była moda 

a właściwie powszechność na tworzenie swoistego rodzaju samoróbek. Spryt, in-

wencja, kreatywność dokonywały cudów. może więc…

Okazja nadarzyła się dosyć przypadkowo, kiedy okazało się, że za sumę 35 zło-

tych nabyłem poszukiwany produkt. Wszystko wydawało się doskonałe. I mecha-

nizm mocujący, czyli chwyt do kierownika i samo pudełko zabezpieczające telefon 

przed deszczem. I oczywiście cena.

Uchwyt był na tyle sprytny, że nie tylko umożliwiał korzystanie z gadżetu pod-

czas jazdy, ale również szybki montaż i demontaż przy pozostawianiu roweru bez 

zabierz dziecku zabawkę



 /   2013 nr 7-8   /   felietony   /     37

opieki. Przyznam, że to mnie ujęło. Ale po powrocie z zakupów demontaż uchwy-

tu okazał się jedyną i niepowtarzalną operacją, bowiem kolejnego montażu już nie 

dało się przeprowadzić.

I wtedy powstał dylemat – czy użyć kleju i zrezygnować z szybkiego montażu 

na korzyść powolnego i wielokrotnego posługiwania się suwakami, w jakie było 

zaopatrzone pudełko czy też wynaleźć czegoś innego i niepowtarzalnego. zwy-

ciężyło to drugie. 

Drogi czytelniku, jeżeli teraz chciałbyś pójść w moje ślady, upewnij się, że dziec-

ka nie ma w domu, albowiem smarkacz może być naprawdę nieprzyjemny. Cho-

dzi o to, że nie mając drukarki 3D (patrz artykuł w poprzednim numerze), można się 

zdecydować na budowę uchwytu z… klocków Lego. klocki Lego mają kilka zalet. 

Po pierwsze umożliwiają realizację dosyć szaleńczych pomysłów ze względu na róż-

norodność kształtów, po drugie sczepione dobrze trzymają. Po trzecie są w prawie 

każdym gospodarstwie domowym. 

tajemnica jednak tkwi w tym, że decydując się na budowę zaawansowanego 

pudełka, które musi oprzeć się siłom natury – chociażby grawitacji – należy posłużyć 

się klejem. Czyli musimy prostu zniszczyć klocki, co może zdenerwować nasze po-

ciechy. Jest kilka sposobów na budowę. Jeżeli dzieciak wyrósł z klocków Lego Duplo, 

to można je wykorzystać do naszej fanaberii, tu ból będzie niewielki. Jeżeli jednak 

nie mamy Duplo, to trzeba mu rąbnąć inne. 

Wracając do mojego budowania, w efekcie zbudowałem dwa pudełeczka, które 

łączył z rowerem uchwyt nabyty wcześniej z pudełkiem, z którym trwale i zupełnie 

nastąpił rozkład pożycia. O czym pisałem wcześniej. Niestety w moim pojęciu bez-

pieczeństwo mojego iPhone’a, nie wiem dlaczego, pozostawało w sferze wiary. mia-

łem takie odczucia, że jazda po wertepach albo bezpośrednie spotkanie z glebą ra-

czej może się ograniczyć do jednego razu. toteż jeździłem z owymi pudełeczkami 

z mocno bijącym sercem.

I, teraz najważniejsze, tak sobie myślałem, że zbuduję dobre urządzonka, które 

się Wam spodobają i rozpęta się moda na samodzielne budowanie akcesoriów tego 

typu, a producenci drożyzn dostaną po d… Ale byłem i jestem pełen wątpliwości. 

może i one ładne są (te moje pudełka), ale jakoś nie mam do nich zaufania. raczej 

konstruktor ze mnie żaden. No i pewnego razu znalazłem naprawdę cudne urządze-

nie, którego nie widziałem w sprzedaży poprzednio. „Dizajnersko” doskonałe, tanie 

i bezpieczne. Ale jakież było moje rozgoryczenie, kiedy okazało się, że duże to ono 

jest, ale wnętrze dostosowane jest do 4. A na 5 nie ma.

zabierz dziecku zabawkę
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Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. W końcu jest aplikacja na narty. 

Aplikacja notuje i wizualizuje wszystko co potrzeba – a uchwytu do niej nie ma. to 

może z rowerem też tak trzeba. Przypomniała mi się bajka Jeana de La fontaine o li-

sie, który głodny szedł przez winnice, a że winogrona były za wysoko, to pomyślał: 

„Niedobre”. tak więc dałem sobie spokój. może kiedyś trafi się coś, co będzie w sam 

raz, bo złośliwy los płata figle i jak potrzebujemy, to nie ma. A może to jest jeszcze 

inaczej – tak właściwie brak w naszym kraju App Store z prawdziwego zdarzenia i to 

skutkuje właśnie czymś takim. I to jest chyba to, co chciałem powiedzieć. W dalszym 

ciągu u nas zaścianek.

No a teraz najfajniejsze. W podwarszawskim sklepie z rowerami wynalazłem ro-

werowy licznik kilometrów. taki mechaniczny. Starego typu – chociaż nowy. tak 

mnie to ucieszyło, że chyba zwariowałem na jego punkcie. Co ciekawe, moje dzieci 

też, chociaż przy swoich rowerach mają fajne elektroniczne gadżety. muszę komicz-

nie wyglądać przy tym moim liczniczku, którego pucuję z błota i piasku, bo usłysza-

łem jak moja żona do mojego synka powiedziała: „zabierz dziecku zabawkę”.

zabierz dziecku zabawkę

http://www.nozbe.com/pl/
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izja wakacyjnej wolności towarzyszy nam od czasów szkolnych. Niecierpliwe wy-

czekiwanie na rozdanie świadectw i dwa miesiące prawdziwej laby. Ugruntowy-

wana rok za rokiem ceremonia, związana z odzyskiwaniem kontroli nas tym, co nam 

wolno, a czego nie. koniec wczesnego wstawania i ciężkiego plecaka. koniec matema-

tyki. Wolność i swoboda.

Na studiach jest nawet jeszcze fajniej, bo jak się dobrze student przyłoży, to i trzy 

albo cztery miesiące wolności mu wpadną do kalendarza. Wystarczy się przedtem trosz-

UrLOPOWy 
ParaDokS
 Zawsze kiedy myślimy o urlopie, mamy na myśli wypoczynek. czas, kiedy 

wolno nam robić dokładnie to, na co mamy ochotę. Jak na studenckich 

wakacjach. Plecak, autostop, Hiszpania, Karaiby… no dobra, zagalopowałam 

się trochę.

kinga ochenDowska

W

urlopowy paradoks
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kę pogimnastykować i dogadać z wykładowcami. Wczesne zaliczenia pozwo-

lą oszczędzić trochę czasu. Późniejszy start zajęć też da się załatwić, ale nie 

będę Was namawiała do złego. W późniejszych latach studiów można wiele. 

No ale nie wszystko trzeba.

to teraz szybka matematyka. Idziemy do szkoły w wieku lat 7 (tak, wiem 

– zmiany, zmiany, zmiany), a studia kończymy mając lat 24. z tego wynika, 

że przez pierwsze 17 lat kontaktu z obowiązkiem społecznym jesteśmy wa-

runkowani. Na dźwięk słowa „wakacje” powinniśmy zacząć się ślinić i rozglą-

dać za gitarą. Jednak wraz z zakończeniem edukacyjnego etapu naszego ży-

cia, wkraczamy w świat wakacyjnych paradoksów, bo: po pierwsze, w szkole 

wakacje mamy wszyscy w tym samym czasie. Po drugie – wakacje są dłu-

gie i zawsze w lecie. A po trzecie, odpoczynek polega na zupełnym nieprzej-

mowaniu się niczym. W dorosłym życiu zaś cała impreza przestaje wyglądać 

tak różowo, ponieważ dowiadujemy się że: urlop jest wtedy, kiedy jest i nie-

koniecznie w lecie. może być w listopadzie. O tym, czy w listopadzie czy w lu-

tym, decyduje pracodawca. W przypadku rodzin jest nawet jeszcze zabaw-

niej, bo decyduje zwykle pracodawców dwóch i każdy proponuje inny termin. 

A dzieciaki i tak wakacje mają w lecie. One – dwa miesiące, my – urwany ty-

dzień. A tydzień to siedem dni. Pierwszych dwóch nawet nie zauważymy, bo 

to jak weekend, a poza tym jesteśmy w urlopowym szoku. zostaje więc pięć. 

Ostatnie dwa są już popsute, bo zbliża się czas powrotu. z działania wynika, 

że zostały nam dni trzy. rany, co zrobić z taką ilością wolnego czasu?!

A to jeszcze nie wszystko. Na co dzień giniemy w pędzie wszystkich nie-

zwykle ważnych spraw. Praca, dom, rachunki, cieknący kran. za dużo czyn-

ności do wykonania, za mało czasu. też tak mam. I co robimy? Przekładamy 

wykonanie mniej pilnych i palących rzeczy. Na kiedy? Ano na wtedy, kiedy bę-

dziemy mieć trochę wolnego czasu. zdarza się Wam czasem mruknąć: „zro-

bię to jak będę miał urlop”? No właśnie. mnie się zdarza i to nawet bardzo 

często. A potem okazuje się, że każde „wolne” jest już zaplanowane na pół 

roku do przodu. I to wcale nie na wypoczynek, tylko na pilne, zaległe obo-

wiązki. A jeśli pracodawca jeszcze poprosi, żebyś na owym urlopie zerknął 

jednym okiem na ten ważny projekt czy dokończył rozpoczętą pracę, to już 

mogiła. beton. koniec wypoczynku.

taki stan może trwać całkiem długo, nawet kilka lat. Patrząc z perspekty-

wy, może się to wydawać niemożliwością. No jak to? Przez kilka lat zapomi-

nać o urlopie? Owszem, można. Czas płynie niepostrzeżenie. rok, dwa, trzy, 
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pilne sprawy, szalony rytm życia i okazuje się, że od pięciu lat nie spędziliśmy 

dwóch tygodni na wakacyjnym wypoczynku. A bo to, a bo tamto. A bo trzeba 

posprzątać ogródek, zgrabić liście, położyć kafelki w łazience czy co tam kto 

chce. Dość tego!

Wiecie, co musimy zrobić? musimy odzyskać kontrolę nad wypoczynkiem! 

Urlop służy do tego, żeby się urlopować. Nie musi polegać na spaniu do połu-

dnia i oglądaniu telewizji. może być aktywny i pełen zaplanowanych zajęć, ale 

jedna rzecz powinna być niezmienna – owe czynności powinny sprawiać nam 

przyjemność i relaksować. Jeśli kogoś relaksuje udział w maratonie – proszę 

bardzo! Wspinaczka, survival, wycieczki rowerowe? Pewnie! bo w czasie urlo-

pu nie odpoczywają nasze mięśnie, tylko nasza głowa. to głowa potrzebuje 

wolności i świadomości, że odzyskujemy kontrolę. Jak to zrobić?

Przede wszystkim na urlop powinniśmy zabierać minimum elektronicz-

nych zakłócaczy. Jeśli potrzebujemy telefonu, żeby służył nam jako mapa, na-

wigacja czy logger trasy – przestawiamy go w tryb ciszy nocnej. Na poczcie 

ustawiamy autoresponder, informujący korespondentów, że na ich listy odpo-

wiemy w innym terminie. Jeśli to możliwe, nie zabieramy ze sobą kompute-

ra czy iPada nawet wtedy, kiedy próbujemy sobie wmówić, że można na nim 

odtwarzać bajki dla dzieci czy zrobić sobie wieczorny seans. Pokusa zajrze-

nia tu czy tam, sprawdzenia poczty i sieci społecznościowych czasem bywa 

zbyt wielka. Nie wspominając już o tym, że może się zdarzyć mail z pracy, któ-

ry wyda nam się szczególnie ważny.

Jeśli nie macie letniego urlopu, zacznijcie od weekendów. Nie dajcie sobie 

wmówić, że człowiek sukcesu pracuje 24 godziny na dobę, w niedziele i świę-

ta też. Otóż nie. Świat się nie zawali, jeśli wyłączycie komunikację na week-

end. ewentualnie, jeśli bardzo się stresujecie informacją zwrotną, jaką mo-

żecie otrzymać od zirytowanych respondentów, próbujących wmusić Wam 

weekendową aktywność zawodową, przed wyłączeniem elektronicznych ga-

dżetów informujcie o swoich planach wszem i wobec. Jeśli napiszecie o tym 

w sieciach społecznościowych, zawsze dotrze tam, gdzie trzeba. I pamiętaj-

cie też, że odpoczynek jest częścią zdrowego trybu życia. macie prawo czuć 

się zmęczeni i oczekiwać odrobiny spokoju, macie prawo odmowy zajęć „po-

zalekcyjnych”, prawo do czasu spędzanego z rodziną, psem i z daleka od 

komputerów.

Pamiętajcie również, że odzyskanie kontroli nie jest zadaniem siłowym. 

Jeśli przeprowadzicie je mądrze, nikt nie będzie miał do Was pretensji. Je-
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śli jednak poczęstujecie potencjalnego klienta wiązanką, w której główną 

rolę odgrywa pretensja, że śmie zakłócać Wasz wolny czas, zapewne będzie-

cie mogli pożegnać się ze zleceniem. A już zwłaszcza wtedy, gdy odbierzecie 

wiadomość i odpowiecie na nią w „czasie rzeczywistym”. Wtedy już nie macie 

usprawiedliwienia. bo przecież macie kontakt ze światem!

Wystarczy, że odpowiecie w poniedziałek i wyjaśnicie, że weekendy spę-

dzacie z zasady bez elektroniki. taki „lajfstajl”. zdrowy tryb życia. ekologiczny. 

A jeśli uczynicie „ekologiczne weekendy” stałym elementem waszej rutyny, to 

zaplanowanie urlopu stanie się dużo łatwiejsze. Przede wszystkim przyzwy-

czaicie współpracowników, klientów i znajomych do swojego stylu życia. kie-

dy się przyzwyczają, nie będą protestować, a może nawet wezmą z Was przy-

kład, kto wie? Po drugie, nauczycie się dawać sobie prawo do odpoczynku. 

A po trzecie – rodzina, pies a przede wszystkim – Wasza własna głowa – bę-

dzie Wam wdzięczna.

I ostatnia kwestia – planowanie urlopu zaległymi obowiązkami. może to 

zabrzmi brutalnie, ale jeśli nie jesteście w stanie wykonać zlecenia w normal-

nym czasie i przez to musicie przełożyć domowe obowiązki na okres urlopo-

wy, to go po prostu nie przyjmujcie. Poważnie. W końcu przekręci się sprężyn-

ka, a wtedy nikomu na nic się nie przydacie. Nie warta skórka wyprawki.

W czasie wakacyjnych wojaży, czy to urlopowych czy weekendowych, 

bawcie się świetnie! Jak mawiał słynny pan Ambroży z Akademii Pana klek-

sa: „biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać!”. W życiu 

nie słyszałam lepszej rady. A po urlopie wracajcie do pracy wypoczęci i już za-

cznijcie planować kolejne wypady. 

Dobrze jest mieć na co czekać!
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asza książka jest już do-

stępna w internecie. zo-

stała zaakceptowana przez plat-

formy dystrybucyjne i prezentuje 

się dumnie, zachęcając świet-

ną okładką. Cóż z tego, skoro nikt 

jeszcze nie wie o istnieniu tej pe-

rełki? Nadszedł zatem czas, by 

poinformować czytelników o pu-

blikacji, czyli zająć się promocją.

Społecznościówki
Nie trudno zgadnąć, że naj-

lepszymi narzędziami do promo-

cji książki będą portale społecz-

nościowe. Pamiętajcie jednak, że 

macie tylko dwie ręce! Wybierz-

cie te, których użytkowanie nie 

sprawi Wam kłopotu. Na począt-

ku wystarczy sam facebook lub 

G+. Jeśli poczujecie się pewniej, 

możecie dołączyć twittera i Pin-

terest. Czemu w takiej kolejno-

ści? Przede wszystkim dlatego, 

że facebook i G+ dają możliwość 

szerszego przekazu na temat pu-

blikacji i umożliwiają wyraźną in-

terakcję. Oczywiście jeśli macie 

znaczącą liczbę followersów na 

twitterze, wprawę w korzystaniu 

z serwisów lub zlinkowane kon-

ta, to nie musicie się przejmować 

żadną kolejnością. Ale jeśli nie je-

steście power userem, nie bierz-

cie sobie zbyt wielu rzeczy na 

głowę.

ProMoCJa 
Na PełeN 
etat
UCIeCzkA z SzUfLANDII

kinga ochenDowska

W

napisaliście książkę, przygotowaliście okładkę, 

a następnie skonwertowaliście publikację do 

odpowiednich formatów mobilnych. ustaliliście cenę, 

wybraliście platformy i sposób dystrybucji. Myślicie, 

że to koniec ciężkiej pracy? 

promocja na pełen etat
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zasada mówi, że nie należy używać do promocji swojego prywatnego kon-

ta jako głównego kanału przekazu. konto prywatne to konto prywatne, gdzie 

dzielimy się informacjami ze znajomymi. Do promocji usług i produktów (w tym 

książek) służą strony. Powinniśmy zatem założyć naszej książce fanpage i uczy-

nić go głównym kanałem komunikacji z czytelnikami. ma to wiele zalet i wyma-

ga od czytelnika minimum zaangażowania – nie trzeba prosić o akceptację jako 

znajomego – wystarczy kliknąć w przycisk „Lubię to!”. Strona powinna zawierać 

wszystkie podstawowe informacje o książce, numer ISbN, blurpa (krótką notat-

kę informującą czytelnika o czym jest książka), podstawowe informacje o auto-

rze oraz okładkę książki w dobrej rozdzielczości (nie ma nic gorszego niż straszą-

ca ludzi pikseloza!).

Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby udostępnić w swoim profilu link 

do strony tak, aby znajomi mogli się z nim zapoznać. Jednak to, o co Wam cho-

dzi, to nie aktywność przyjaciół, ale dotarcie do niezawisłych i niespokrewnio-

nych potencjalnych czytelników.

kilka podstawowych błędów
W zasadzie sama obsługa facebooka czy G+ nie przysparza wielu proble-

mów, jednak większość początkujących promotorów popełnia podstawowe 

błędy, mające spory wpływ na to, w jaki sposób odbierane są przekazywane 

przez nich informacje.

Pierwszy z tych błędów to „tajemniczy uśmieszek”. Jeśli udostępniamy jakiś 

link czy informacje, powinna być ona opatrzona krótkim, osobistym komenta-

rzem. Udostępnianie linka z tradycyjnym uśmieszkiem nie przekonuje odbiorcy 

do kliknięcia i zapoznania się z jego zawartością. Na tablicach pojawia się mnó-

stwo linków, czemu więc ktokolwiek miałby kliknąć właśnie w ten? Wyjątkiem są 

tu zdjęcia, pod warunkiem, że mówią same za siebie. zdjęcie okładki, na którym 

wyraźnie widać nazwisko autora i tytuł można udostępnić bez komentarza, ale 

tylko znajomym. Jeśli używamy fanpage’a, traktujemy naszych fanów poważnie 

i nie każemy im się domyślać, co chcemy zakomunikować.

Savoir vivre
Jeśli któryś z Waszych znajomych udostępni podany przez Was link, wypa-

da podziękować. Jeśli któryś z Waszych fanów poda informację dalej, również 

wypada kliknąć w „Lubię to!”. Jeśli znajdziecie stronę tematyczną promującą 

książki elektroniczne lub podobne tematyką do Waszej, możecie poprosić o za-

promocja na pełen etat
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mieszczenie informacji. Prosimy grzecznie i podajemy wszelkie informacje na te-

mat publikacji. Jeśli właściciel strony wyrazi zgodę, wysyłamy cały pakiet – opis, 

okładkę, link do pobrania książki i egzemplarz dla właściciela. Nie bądźcie mil-

czącymi, gburowatymi autorami, wciskającymi swoją publikację gdzie popadnie 

i bez pytania. Sami tego chcieliście. Pamiętajcie, jesteście twarzą swojej książki.

Dla kogo ta książka?
Żeby właściwie promować swój utwór, trzeba mieć w pamięci grupę doce-

lową, dla której jest przeznaczony. Oczywiście grupa ogólna to czytelnicy, któ-

rzy preferują (a przynajmniej używają) książki elektroniczne. Następnie zawęża-

my grupę, kierując się rodzajem publikacji. Wasza książka może być publikacją 

branżową, która automatycznie zawęzi grono odbiorców. Ale równie dobrze 

może być przeznaczona dla zupełnie innej grupy – młodzieży, kobiet albo twar-

dych facetów. Pod tym kątem przeszukujemy internet i znajdujemy strony, por-

tale oraz blogi, które zajmują się poruszaną przez nas tematyką.

Blogi i strony
Jeśli mamy własnego bloga lub stronę, tam właśnie najpierw umieszczamy 

wszystkie informacje. Następnie o to samo prosimy znajomych, W dalszej kolej-

ności, kiedy książka już jakoś istnieje w sieci, piszemy do właścicieli stron, któ-

rych odnaleźliśmy w poprzednim kroku. Piszemy grzecznie, przedstawiamy się 

i mówimy, w jaki sposób trafiliśmy na ich stronę. Wyrażamy nadzieję, że książ-

ka go zainteresuje. załączamy pełen pakiet informacji, okładkę, blurpa i eg-

zemplarz autorski. A potem – czekamy pamiętając, że właściciela strony książka 

może nie zainteresować i wcale nie musi nam odpisać. Właśnie dlatego nie pi-

szemy do każdego, kogo znajdziemy w internecie oraz bardzo dokładnie zapo-

znajemy się z profilem strony czy bloga. Wysyłanie w ciemno nie wchodzi w grę.

Portale tematyczne
Portali o tematyce książkowej znajdziecie wiele, jednak zdecydowanym fa-

worytem jest strona „Lubimy czytać”. I warto się tam znaleźć. Informacje o książ-

ce możecie dodać sami albo poprosić o to znajomych. Portal pozwala również 

na umieszczenie zdjęcia i krótkiego bio autora. 

Na stronie wypowiadają się zarówno recenzenci, jak i zwykli czytelnicy, 

chcący podzielić się swoją opinią o książce. musicie być zatem gotowi na po-

chwały, ale również szczerą i bezinteresowną krytykę. Jak to w internecie.
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recenzje i recenzenci
W miarę jak książka będzie docierała na strony, blogi, portale tematyczne 

i do czytelników, zaczną pojawiać się recenzje. tu musicie przyjąć do wiadomo-

ści, że większość recenzentów książkowych nie opiniuje e-booków. to dziwny 

i zamknięty świat. zanim napiszecie do recenzenta upewnijcie się, że przyjmu-

je e-booki i jeśli tak, zapytajcie, w jakim formacie macie go przesłać. Nie zasypuj-

cie go również pytaniami, czy już przeczytał i kiedy pojawi się opinia. Większość 

recenzentów pisze w czasie wolnym i hobbystycznie. A przy okazji, zbytnia na-

chalność może wpłynąć na opinię o Waszej twórczości.

Wszystkie wspomniane wyżej kroki to zaledwie wierzchołek góry lodowej. 

Promowanie publikacji to praca na pełen etat. Jeśli zniechęcicie się po tygodniu, 

Wasze wyniki spadną błyskawicznie. Jednak zapewniam Was, że szybko odnaj-

dziecie się w e-bookowym świecie. Po prostu pamiętajcie, że Wasz wizerunek to 

również wizerunek Waszej książki. A Waszą książkę podpisujecie własnym na-

zwiskiem. Warto zadbać i o jedno, i o drugie.

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!
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amiętam, jak w podstawówce kolega nosił na ręku zegarek z wbudowanym kalkulato-

rem. ten zabawny i mało użyteczny gadżet o przyciskach wielkości łebka od szpilki był 

czymś wyjątkowym. Nie dlatego, że oferował coś nowego – dużo wygodniej i szybciej moż-

na było policzyć coś na dużym urządzeniu. Chodziło jednak o to, że zawsze znajdował się na 

ręku, gotowy do działania. to właśnie był powód roztaczanego przez zegarek uroku, niety-

powa myśl, która tchnęła w przedmiot codziennego użytku nowe życie, sprawiła, że dzieciak 

z podstawówki chciał z niego korzystać, mimo tego, że rówieśnicy zgodnie twierdzili, że infor-

macja na temat aktualnej godziny ważna jest jedynie dla ich rodziców.

Czym zegarek z kalkulatorem różni się od dzisiejszych „inteligentnych” okularów, opa-

sek czy właśnie zegarków? Idea jest przecież dokładnie ta sama – nadać znanemu przed-

miotowi nowe funkcje, co uczyni go przydatniejszym. Oczywiście, żaden producent zegar-

ków nie ogłosi dumnie, że „od dziś będziecie mogli policzyć, ile czasu Wam zostało”. Jeśli 

natomiast powie, że pokaże powiadomienia z twittera, pozwoli odpisać na maila bez wy-

ciągania smartfona z kieszeni, a nawet pokaże drogę do najbliższego, polecanego przez 

znajomych baru, to… cóż, ja byłbym zachwycony. I podejrzewam, że nie tylko ja. Pojawia 

się tu jednak pewien problem, który od dawna prześladuje branżę It – jej projektanci nie 

zawsze radzą sobie z faktem, że gadżet zastępujący element galanterii przestaje być za-

bawką, a staje się integralną częścią stroju, a jednocześnie stylu. Nie może wyglądać więc 

NIeWIDzIALNA 
teChNologIa

Świat stoi obecnie na technologicznym rozdrożu. Jednym z kierunków 

rozwoju rynku jest tworzenie coraz to wydajniejszych konstrukcji, opartych 

na znanych schematach i rozwiązaniach. Drugi, zdecydowanie mniej nudny, 

stanowią przedmioty, które mamy codziennie przy sobie, jednak dzięki 

elektronice zyskują one dużo większe możliwości.

paweł hać

P

niewidzialna technologia
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jak odpustowy szmelc, bijący po oczach kolorami miga-

jących diod, przytwierdzony do nadgarstka za pomocą 

gustownego, pomarańczowego, pokrytego płomienia-

mi paska.

Obecne inteligentne przedmioty nie grzeszą nieste-

ty wyglądem. Nie chodzi nawet o to, że są brzydkie, bo 

projekt obudowy potraktowano jako ostatni etap, mają-

cy na celu upchnięcie całej potrzebnej elektroniki. Dużo 

większym problemem jest to, jak bardzo wyróżniają się 

one na tle swoich nieunowocześnionych wersji. Inteli-

gentne zegarki pokroju Pebble natychmiast rzucają się 

w oczy, podobnie jest zresztą z Google Glass. Okulary te 

są świetnym pomysłem, ale obecną wersję można traktować jedynie jako pro-

totyp, który nigdy nie powinien dostać się do sprzedaży na szeroką skalę. każ-

dego nowego rozmówcę będzie rozpraszał fakt, że nad uchem nosimy kawał 

plastiku, a część oka mamy przysłoniętą przez wyświetlacz. Podobnie będzie 

wyglądać to z jakimkolwiek innym urządzeniem, które drastycznie odstawać bę-

dzie od przyjętego kanonu. Co innego tworzyć kompletnie nową kategorię pro-

duktu, a co innego – modyfikować istniejący, znany od stuleci przedmiot.

recepta na unowocześnienie towarzyszących nam przedmiotów jest pro-

sta. Niewidzialność. Układy elektroniczne tak dyskretnie umieszczone w urzą-

dzeniach, że nie widzielibyśmy różnicy w wyglądzie między „inteligentnym” 

a „zwykłym” przedmiotem. rozwiązania przemyślane tak, 

by nie ingerować w nasze życie bardziej, niż sami tego 

chcemy. „Nie założę tej koszuli, nie zmieści mi się pod jej 

mankietem Jawbone”. „Daj spokój, w Glass nie wpuszczą 

mnie do kina”. rynek inteligentnych akcesoriów dopiero 

się rozwija, a już teraz mamy z nim podstawowy problem 

– jest skierowany do bardzo wąskiej grupy odbiorców, łak-

nących technologii, a niekoniecznie zwracających uwagę 

na to, jak jest postrzegana. rozumiem, że produkty te mu-

szą dojrzeć, nie mogą być trzymane wiecznie w laborato-

riach i przemykać ukradkiem na prezentacjach. Nie ozna-

cza to jednak, że są na tyle dopracowane, by weszły do 

powszechnego użytku.

idea jest przecież 
dokładnie ta sama 
– nadać znanemu 
przedmiotowi nowe 
funkcje, co uczyni go 
przydatniejszym.

Gadżet 
zastępujący 
element galanterii 
przestaje być 
zabawką, a staje 
się integralną 
częścią stroju.

niewidzialna technologia



http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
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WakaCyJNa 
CZeklISta WyJaZDoWa

Przedstawiam Wam krótki poradnik-checklistę związaną z wyjazdem na 

wakacje. Wprawdzie wakacje szkolne już się zaczęły, ale zakładam, że nie 

wszyscy jeszcze wyjechali i takie podsumowanie może im się przydać. 

niniejszy poradnik oczywiście sprawdzi się nie tylko w przypadku wyjazdów 

stricte wakacyjnych, ale też dowolnych innych.

Dominik łaDa
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Wszyscy planujemy każdy z wyjazdów, a przynaj-

mniej powinniśmy. Czasem jest to większe a czasem 

mniejsze wyprzedzenie czasowe, ale niezależnie – czło-

wiek w ferworze pakowania może zapomnieć o kilku ak-

cesoriach, które mogą okazać się przydatne albo wręcz 

krytycznie potrzebne. Skupię się tylko na gadżetach zwią-

zanych z naszymi iUrządzeniami lub macbookami.

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy ze sobą zabrać, 

jest według mnie… przedłużacz. Jeszcze nigdy nie byłem 

w miejscu, gdzie była wystarczająca liczba gniazdek, do 

których możemy wpiąć nasze urządzenia. Od tego czasu 

wożę ze sobą przedłużacz. Dzięki temu niestety wszyscy 

mnie „kochają” i też chcą z niego korzystać, ale z drugiej 

strony w wielu przypadkach ratuje to nam życie. Oczy-

wiście trzeba pamiętać też o odpowiedniej przejściów-

ce/wtyczce, przez którą podłączymy nasz przedłużacz do 

prądu (jeśli wybieramy się do kraju, gdzie nie ma standar-

dowych europejskich wtyczek).

Pokrowce. Wiem, że wielu z Was uważa, że pokrowce 

„zbrzydzają” nasze iPhone’y lub iPady. zgadzam się z tym, 

ale w trakcie wyjazdów w moim przekonaniu są obowiąz-

kowe. Nie jesteśmy w domu, często nie jesteśmy nawet 

w przyjaznym otoczeniu, zatem nasze urządzenia narażo-

ne są na porysowania, upuszczenia prowadzące do zbicia 

ekranu itp. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jaki po-

krowiec będzie najlepszy w warunkach, w jakich będzie-

my przebywać. Na wyjazdy osobiście zabieram zawsze 

Smart Cover, który świetnie ochrania ekran, ale jedno-

cześnie pomaga nam w wygodnym pisaniu oraz ogląda-

niu np. filmów. iPada ze Smart Coverem wsuwam w etui. 

Wybieram takie, które są możliwie lekkie i cienkie. Obec-

nie używam etui D.bramante 1928, który opisywany był 

w czerwcowym imagazine. raczej nie zabieram ze sobą 

zewnętrznych klawiatur ze względu na dodatkową wagę 

– choć wygoda ewentualnego pisania jest zdecydowanie 

niższa.

wakacyjna czeklista wyjazdowa
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iPhone’a na wyjazdach też zazwyczaj staram się mieć 

w pokrowcu. Podobnie jak iPada, położenie iPhone’a w nie-

odpowiednim miejscu szybko może skutkować jego pory-

sowaniem. Staram się wybierać takie pokrowce, które mają 

lekko wystający rant wokół ekranu, abym spokojnie mógł 

kłaść iPhone’a dowolną stroną. Dobrze wybrać silikonowy, 

ewentualnie gumowy pokrowiec. Ja zazwyczaj zabieram ze 

sobą jednak pokrowiec mophie Air, który nie dość, że do-

brze zabezpiecza iPhone’a z każdej strony, to jeszcze jest 

battery packiem dającym mi w krytycznym momencie za-

strzyk potrzebnej energii. Innym rozwiązaniem jest pokro-

wiec, który zabezpieczy naszego iPhone’a przed kurzem, 

pyłem, ale też wodą – tutaj najlepszym rozwiązaniem będą pokrowce Otterbox i Lifeproof (ostat-

nio kupiony przez pierwszą z wymienionych firm).

Ładowarki – kilka, do różnych sprzętów. Warto o tym pamiętać, by potem, jak już jesteśmy 

na miejscu, nie szukać nerwowo sklepu, gdzie je dokupimy. W sytuacjach, gdy nie mamy miejsca 

w bagażu, warto zastanowić się i wybrać rozwiązanie uniwersalne – np. jedną, która obsłuży jak 

najwięcej naszych gadżetów. Jeśli jednak nie będziemy mieli problemu z zapakowaniem się i nie 

będziemy wszystkiego nosić na naszych własnych plecach, uważam, że warto mieć kilka łado-

warek ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że warto ładować kilka gadżetów naraz i mieć wszystko goto-

we do użytku możliwie szybko. koniecznie też trzeba pamiętać o ładowarce samochodowej, jeśli 

wybieramy się w podróż na czterech kołach.

batterypack – wspomniałem wcześniej o mophie dla iPhone’a, ale 

warto też mieć dodatkową baterię np. dla iPada. Najlepiej uniwersalną, 

tzn. z wejściem USb, do którego będziemy mogli w razie czego podłączyć 

nie tylko nasze iGadżety, ale też inne akcesoria.

kable – to jest bardzo ważna rzecz, aby ich nie zapomnieć. W zależno-

ści od tego, jakie mamy sprzęty, warto mieć przynajmniej po jednym ka-

blu do każdego urządzenia. możemy wybrać opcję podstawową i zabrać 

tylko jeden uniwersalny kabel do różnych urządzeń, ale ponownie zwra-

cam uwagę, że jeśli będziemy chcieli naładować jednocześnie kilka ga-

dżetów, to się nam to nie uda. Poza tym warto mieć coś na zapas – kable 

lubią się gubić albo psuć w najmniej odpowiednich momentach, tak że 

warto być zabezpieczonym. Ja zabieram ze sobą zawsze przynajmniej je-

den kabel 30-pin dock connector, mini USb, micro USb, jack-jack (zawsze 

jest sytuacja, że chcemy komuś puścić swoją muzykę) i jadąc z kompute-

idea jest przecież 
dokładnie ta sama 
– nadać znanemu 
przedmiotowi nowe 
funkcje, co uczyni go 
przydatniejszym.

Gadżet 
zastępujący 
element galanterii 
przestaje być 
zabawką, a staje 
się integralną 
częścią stroju.
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rem na wszelki wypadek zabieram jeszcze zwykły kabel ethernetowy (przydatne w szczególno-

ści w hotelach).

Gdy wyjeżdżamy za granicę, warto zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami roamingu da-

nych. Osobiście wybieram dwa rozwiązania – albo kupuję kartę dla iPada (mikroSIm) od lokalnego 

operatora, albo kupuję zwykłego SIm-a do przenośnego modemu, w moim przypadku jest to tP-

-LINk m5350 (opisywany w majowym imagazine), do którego mogę podłączyć różne urządzenia, 

a przede wszystkim mojego macbooka Pro. Wielu operatorów niestety nie udostępnia funkcji hot 

Spot w iPadach na kartach prepaid. Do wymiany kart SIm przydadzą nam się dwa obowiązkowe 

akcesoria – szpilka do wyjmowania kart z iPada/iPhone’a oraz ewentualny dziurkacz do kart.

Gdy wyjeżdżamy gdzieś dalej, zawsze warto mieć ze sobą dodatkową pamięć np. na zdjęcia, 

które robimy iPhone’em lub aparatem. taka zewnętrzna pamięć jest też świetna do przenosze-

nia np. filmów, które chcielibyśmy obejrzeć w trakcie podróży albo wieczorami przed snem. Ja 

zabieram ze sobą zawsze dysk Seagate Wireless Plus, który świetnie sprawdza się w takich zasto-

sowaniach. Warto mieć ze sobą też iPad Camera Connection kit.

Skoro jesteśmy przy robieniu zdjęć, zabierajcie ze sobą koniecznie akcesoria fotograficzne 

– ja mam zawsze przy sobie OlloClip, czyli zestaw wymiennych obiektywów do iPhone’a. Warto 

mieć też jakieś mocowanie do statywu (np. Glif) i sam statyw.

W podróży zawsze przydają się słuchawki – w zależności od tego, gdzie i jak jedziemy, to 

warto wybrać odpowiednie. W podróży samolotem przydadzą się słuchawki z systemem re-

dukcji szumów, w innych przypadkach wystarczą zwykłe. Na miejscu, jak już dojedziemy, a obo-

wiązkową częścią naszego życia jest muzyka, warto pamiętać o zabraniu ze sobą zewnętrznego 

głośnika – ja zabieram ze sobą JbL OnStage IIIP, który służy mi jednocześnie jako ładowarka do 

iPhone’a albo bezprzewodowy głośnik Jabra Solemate.

Jeśli podróżujemy samochodem, obowiązkowym akcesorium do zabrania jest mocowa-

nie do szyby/deski rozdzielczej. Nasz iPhone albo iPad 

świetnie sprawdza się w roli GPS-a, tak że warto mieć 

go odpowiednio i bezpiecznie zamocowanego w sa-

mochodzie. rozwiązań jest dużo, ale zdecydowanie 

jakością wyróżniają się mocowania OSO – polecam 

prywatnie.

Ostatnią, trochę zaskakującą rzeczą, jaką chcę 

Wam polecić, jest uniwersalna taśma przylepna, tzw. 

Americana. Naprawisz, zabezpieczysz, przyczepisz nią 

wszystko. Uwierzcie – uratowała mnie wielokrotnie 

i zawsze zabieram ją ze sobą.

to by było w zasadzie na tyle.

wakacyjna czeklista wyjazdowa



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

http://www.philips.pl/c/Fidelio/bluetooth-zlacze-lightning-dtm5095_12/prd/
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Jaka pojemność i jaki typ 
iPada jest najlepszy?

rozpocząłem moją przygo-

dę z pracą wyłącznie na iPadzie 

w kwietniu zeszłego roku, czyli na 

dobre pół roku przed premierą iPa-

da mini. Nie miałem dużego wybo-

ru – chodziło o pojemność iPada 

(16, 32 lub 64 Gb) i typ połączenia 

z internetem (Wi-fi lub Wi-fi+3G).

Ponieważ chciałem z iPada zro-

bić mój podstawowy komputer 

(w myśl naszej filozofii #iPadOnly), 

kupiłem topowy model z najwięk-

szą pamięcią i z modemem komór-

kowym. Nie będę poddawał pod 

dyskusję 3G, 4G czy Lte. Pracuję na 

iPadzie już od ponad roku, a nigdzie 

4G ani Lte nie widziałem. Więc 

będę ciągle mówił o modemie ko-

mórkowym jako o 3G bo to jest to, 

co mi iPad pokazuje na pasku koło 

logo operatora.

Dlaczego warto wziąć 3g?
Wiele osób upiera się, że wła-

ściwie wszędzie mają Wi-fi, więc po co im 3G? Jednak jeśli iPad ma być twoim podstawowym sprzętem, 

warto wybrać ten model. z dwóch powodów:

1. Internet jest zawsze z nami. Gdziekolwiek jesteśmy. Już nie szukam hotspotów, nie bawię się w dziw-

ne kody z Coffee heaven, nie wybieram kawiarni tylko pod kątem oferowania przez nią dostępu do 

od kiedy pojawiła się w sprzedaży moja książka 

„#iPadonly. the first post-Pc book. How to only use 

your iPad to work, play and everything in between”, 

w której wraz z augustem Pinaud pokazuję, jak można 

z iPada zrobić główną maszynę do pracy, dostaję 

mnóstwo pytań o tym, jakiego właściwie iPada wybrać?

michał śliwiŃski

PrODUktyWNOŚć NA IPADzIe 
MINI CZy retINa?

produktywność na ipadzie. mini czy retina?
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sieci Wi-fi. Po prostu gdziekolwiek jestem wyjmuję iPada i gotowe. to super uczucie, gdy moja ma-

szyna jest zawsze online.

2. Internet mobilny jest coraz tańszy. W Polsce to prawdziwa bajka. Jak tylko tu jestem, idę do pierwsze-

go lepszego kiosku, kupuję pakiet startowy 2 Gb na miesiąc za około 20 zeta od jakiegokolwiek operato-

ra i jestem online. W krajach europy zachodniej jest drożej, ale ciągle możliwe do zrobienia za przyzwoite 

pieniądze. komfort pracy jest niesamowity. teraz jeszcze jakby faktycznie było gdzieś to Lte…

ale przecież mogę robić hotspota z mojej komórki?
No tak, ale z mojego doświadczenia wynika, że to iPhone szybciej zużywa baterię niż iPad! kie-

dy włączam hotspot z komórki, to skazuję się na konieczność ładowania iPhone’a gdzieś w biegu, 

w ciągu dnia. No i do tego ustawianie tego hotspota nie jest zupełnie bezproblemowe. General-

nie można, ale nie jest to ani wygod-

ne ani praktyczne. Szczególnie wte-

dy, gdy ktoś (tak jak ja) chce głównie 

pracować na iPadzie, jak to opisuję 

w książce #iPadOnly.

Pojemność 16, 32, 64… czy 128?
kwestia indywidualnych prefe-

rencji. W książce #iPadOnly piszemy, 

że aby faktycznie być efektywnym 

w pracy na iPadzie, warto przesiąść 

się na chmurę. Czyli korzystać z Drop-

boksa, evernote’a, Nozbe, iCloud i in-

nych aplikacji opartych o chmurę. 

Wtedy nie trzeba mieć dużego iPada.

Jednak wiele aplikacji zajmuje 

sporo miejsca na iPadzie. Udając się 

w podróż, warto zabrać za sobą kil-

ka filmów, a jeśli ktoś czyta magazy-

ny, to prawie każde wydanie zajmu-

je około pół giga pamięci. imagazine 

jest lżejszy (poniżej 100 mb) ale na 

przykład „#iPadOnly” w wersji ibo-

oks Author wraz ze wszystkimi 34 fil-

mami, które nagraliśmy na potrze-

produktywność na ipadzie. mini czy retina?
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by książki, to 500 mb. Dlatego myślę, że bezpieczną pojemnością są 32 Gb. Przy 

16 Gb może być nam trochę ciasno. mój model, jak już wspomniałem, to 64 Gb 

i w zupełności mi wystarcza. 128 Gb jest pewnie dla tych, którzy wgrywają bar-

dzo dużo mediów na iPada.

Były sobie dwa iPady, jeden duży, drugi mały…
Ok. Po tak długim wstępie czas na najważniejsze pytanie tego artykułu. któ-

rego iPada wybrać? Dużego czy małego? Jak w każdej tego typu dyskusji, zdania 

są podzielone.

Augusto Pinaud pracował od dwóch lat na dużym iPadzie 2. Gdy opowie-

działem mu o tym, że moja żona bardzo lubi swojego mini, skusił się na zakup 

i w pełni się na niego przesiadł. Jest bardzo zadowolony, cieszy się z tego, że tak 

mało waży, jest niesamowicie przenośny i wszędzie się mieści.

moje zdanie znał. Jestem zakochany w ekranie retina mojego iPada i nie wy-

obrażałem sobie przejścia na mniejszy ekran. Szczególnie, że iPad to obecnie 

mój główny komputer. Wystarczyło, że musiałem zejść z 13 cali do 10.

Jakiś czas temu, po pojawieniu się pierwszej bety iOS7 na iPada, zdecydo-

wałem się na zakup iPada mini 16 Gb+3G i zainstalowanie na nim iOS7. Chciałem 

produktywność na ipadzie. mini czy retina?



 /   2013 nr 7-8   /   proDuctivity   /     60

przetestować nowy system (zwłaszcza że właśnie projektujemy nową, odświeżo-

ną aplikację Nozbe na iOS7), lepiej go zrozumieć i przy okazji sprawdzić, czy Au-

gusto ma rację z tym superfajnym i lekkim iPadem mini jako główną maszyną.

zdania nie zmieniłem. fajnie się pracuje na „miniasie” i przyjemnie się na nim 

czyta oraz odpowiada na maile, ale do dłuższej pracy, w moim przypadku, się nie 

nadaje. zauważyłem, że przy pracy na iPadzie mini bardzo często mrużyłem oczy 

i przybierałem bardzo mało optymalną postawę do pracy (za bardzo się nachy-

lałem), a wzrok mam bardzo dobry. Po prostu mniejszy ekran i mniej wyrazista 

czcionka (nie-retinowa) powodowała u mnie większe zmęczenie i mniejszą fraj-

dę z pracy. będę wprawdzie ciągle korzystał z mini i czasami preferował go do wy-

konania konkretnych zadań, ale moim głównym iPadem do pracy pozostaje retina. 

Wiem – Augusto jest rozczarowany, ale nic na to nie poradzę.

a jakiego iPada ty wybierzesz?
ten felieton napisałem z punktu widzenia osoby, która obecnie już większość 

zadań wykonuje na iPadzie. każdy musi sprawdzić sam, do czego iPada będzie 

używał i w ten sposób zdecydować się, który model wybierze.

Jednak zanim podejmiesz decyzję, może warto przeczytać naszą książkę #iPa-

dOnly – w niej pokazujemy, że można używać iPada do znacznie większej liczby 

zadań, niż Ci się może wydawać.

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

produktywność na ipadzie. mini czy retina?

http://twitter.com/imagazinepl


http://egazety.pl
http://egazety.pl
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MaCBook aIr 13" 
(mID 2013)

Dzięki uprzejmości salonowi iSpace udało nam się na kilka dni wziąć w ręce 

MacBooka air 13" w wersji podstawowej, wyposażonej w 4 GB RaM, core i5 1,3 GHz 

oraz 128-gigabajtowego SSD. Już na wstępie mogę zdradzić Wam jedno — czas 

pracy na baterii jest zdumiewający.

wojtek pietrusiewicz

macbook air 13" (mid 2013)
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Nowości
Najnowsza seria macbooków Air, 

przygotowana przez Apple na 2013 rok 

i zaprezentowana podczas otwierają-

cego keynote na WWDC, została ewi-

dentnie przygotowana pod najnow-

szego OS X mavericks, przewidzianego 

na jesień bieżącego roku. Nie dość, że 

sam komputer potrafi pracować na 

jednym ładowaniu baterii całkowicie 

abstrakcyjną ilość czasu, to bardzo cie-

kawy jestem wyników z nowymi tech-

nologiami w OS X jak na przykład App 

Nap czy time Coalescing, które w zna-

czącym stopniu powinny wpłynąć na 

całkowity czas pracy na akumulatorze.

zewnętrznie komputer niczym nie 

różni się od modeli z zeszłego roku. 

Nadal mamy tę samą obudowę, kla-

wiaturę i ekran, a największe zmiany 

zaszły w środku tej pierwszej. Niestety 

ekran nadal nie jest wykonany w tech-

nologii IPS, więc dla zaawansowanych 

prac kolorystycznych będzie potrzeb-

ny albo zewnętrzny monitor, albo na 

przykład stacjonarny komputer. Nie 

zmienia to jednak faktu, że ekran jest 

bardzo dobry i dopóki nie „babramy 

się” w kolorze, to powinien zaspokoić 

przeważającą większość użytkowników. kąty widzenia ma wystarczająco dobre, a odwzorowanie 

kolorów jest prawidłowe. Do pozostałych dwóch elementów nie mam żadnych zastrzeżeń — kla-

wiatura jest jak zwykle świetna (no i najlepszy na rynku trackpad), a obudowa niewiarygodnie 

sztywna.

Największa zmiana jednak dotyczy samego SSD, który nie korzysta już ze standardu SAtA 

i tym samym nie jest ograniczony do 6 gigabitów na sekundę. PCIe oferuje znacznie wyższe pręd-

kości, które różnią się zależnie od jego pojemności i wynoszą ponad 720 mb/s przy odczycie 

Dla większości osób model 13" to 
będzie zdecydowanie lepszy wybór, 
tym bardziej, że „mieć, a nie mieć 
dodatkowych 3 godzin pracy na baterii 
to razem 6 godzin”.
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(w każdej wersji) oraz od 440 mb/s w modelu 128 Gb do 

720 mb/s w 512 Gb przy zapisie.

Apple również zdecydował się na wprowadzenie tyl-

ko dwóch różnych procesorów — podstawowy model In-

tel Core i5 1,3 Ghz, który charakteryzuje się ciut lepszą 

wydajnością (o około 10% według naszego własnego te-

stu macmark) z Core i5 1,8 Ghz z 2012 roku oraz Core i7 1,7 

Ghz, który jest nieznacznie szybszy od modelu i7 2,0 Ghz 

z poprzedniego roku. Dotychczas była też różnica pomię-

dzy modelami 11,6" a 13,3" — procesory w mniejszym bra-

cie były zazwyczaj nieznacznie niżej taktowane. W tym 

roku jednak modele są równorzędnie wyposażone i mają 

dokładnie takie same opcje: możemy zamówić szybszy 

procesor (wspomniany Core i7 1,7 Ghz), 8 Gb rAm oraz 

256 lub 512 Gb SSD. O ile dyski prawdopodobnie będzie 

można w przyszłości wymienić, o tyle na rAm należy zdecydować się od razu — jest na stałe wlu-

towany w płytę główną i nie ma możliwości jego późniejszego dołożenia.

12 godzin pracy na jednym ładowaniu?
Największym zaskoczeniem w tegorocznych modelach jest 

czas pracy na baterii. Niestety nie jestem w stanie dokonać szcze-

gółowych testów ze względu na fakt, że testowa sztuka jest w re-

dakcji przez bardzo krótką chwilę, ale zapowiada się nadzwy-

czajnie. Wczoraj zużyłem przez cztery godziny 25% całkowitego 

ładunku, a licznik nadal wskazuje ponad 6 godzin pozostałego cza-

su. Należy wspomnieć, że cały czas jestem na dworze, więc LCD 

pracuje na 100% jasności, a temperatura w cieniu wynosi około 30 

stopni Celsjusza. to nie są łatwe warunki . Przy tym tempie wytrzy-

ma ponad 10 godzin, co nie wynosi obiecanych 12 godzin, ale nie 

pracuję też przecież w idealnych warunkach. Jestem przekonany, 

że przy niższej temperaturze otoczenia i przy niższych wartościach 

podświetlenia matrycy mógłbym bez większych problemów osią-

gnąć obiecane 12 godzin.

Przez weekend udało mi się jednak zrobić jeden test bate-

rii. tylko jeden, ponieważ naładowałem komputer w sobotę rano 

i odłączyłem go od ładowarki około 10:30 rano. korzystałem z niego 

air z core i5 1,3 GHz jest 
od 20 do 30% wolniejszy 
od modelu z core i7 
przy zadaniach bardzo 
obciążających cPu. 
Przy średnich i lekkich 
zadaniach różnica jest 
znikoma.

o ile rozmiar 
zależy od bardzo 
indywidualnych 
potrzeb i preferencji, 
o tyle mogę co nieco 
podpowiedzieć 
w kwestii wyboru 
procesora, SSD oraz 
ilości RaM-u.
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z krótkimi przerwami do godziny 18:00. W chwili pisania tego akapitu Air ma 38% baterii — jest 17:40 w niedzie-

lę — a licznik wskazuje, że pozostało nadal lekko ponad cztery godziny pracy. Niesamowite.

Chciałbym wyraźnie zwrócić uwagę, że te wyniki są osiągane przez macbooka Air bez wspomagających 

zewnętrznych baterii, bez żadnego specjalnego oszczędzania energii, z otwartym Safari z kilkoma kartami, iA 

Writerem, tweetbotem, Numbers, Pixelmatorem oraz kilkoma innymi aplikacjami.

MacMark
Wynik ogólny nie zaskoczył — 131 punktów (fioleto-

wy słupek) jest pomiędzy i5 z 2011 roku 

a i7 z 2012. Wydajność zdaje się mieć zbli-

żoną do i5 z 2012, której testu niestety 

nie przeprowadzałem.

W testach pojedynczych również 

nie ma zaskoczenia — i5 jest wolniej-

sza od i7 z zeszłego roku. zwróćcie pro-

szę tylko uwagę na fakt, że jest to model 

CtO z 2 Ghz CPU.

W teście importu do Lightrooma 

model z 2013 roku jest o 12% wolniejszy 

od i7 2,0 Ghz. Spodziewałem się więk-

szej różnicy szczerze mówiąc. ewident-

nie jednak widać, że jeśli ktoś planu-

je tej aplikacji używać codziennie, to 

warto dołożyć do retiny 13", która jest 

o 19% szybsza. Jako ciekawostkę dodam, 

że najtańsza retina 15" z 2012 roku jest 

o 64% szybsza od testowanego Aira.

Największa różnica, która mnie z ca-

łego zestawienia najbardziej zdziwiła, 

to eksport filmu 720p z imovie. Air i7 2,0 

Ghz z 2012 roku był o 90% szybszy (63 

sekundy vs. 120 sekund), retina 13" z 2012 

była o 57% szybsza, a retina 15" również 

z 2012 roku o ogromne 155% (48 sekund 

vs. 120 sekund). ten test daje czasami 

dziwne wyniki…
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Ostatni test oparty o handbrake bardzo ładnie potrafi wykorzystać dodatkowe 

rdzenie i wątki, jeśli takowe są dostępne. tutaj w szczególności widać różnice w róż-

nych i7, a już tym bardziej czterordzeniowych. Air i7 2,0 Ghz z 2012 był w tym teście 

o niecałe 20% szybszy, retina 13" 2012 o 29% szybsza, a retina 15" aż o 174% szybsza (66 

vs. 181 sekund).

Poza dziwnie długim procesem konwertowania wideo z imovie, wszystkie inne 

wyniki są jak najbardziej spodziewane.

Wiatraki
Ostatnio przy wszystkich testach macbooków mam szczęście — pogoda jest upal-

na. komputery niestety z tego powodu cierpią znacznie bardziej, ponieważ staram się 

je testować w ich naturalnym środowisku, czyli kafejkach lub na moich kolanach. koń-

czy się to również tym, że momentami wiatraki rozkręcają się do obrotów, których po-

zazdrościłby niejeden silnik w samochodzie. Naturalnie spodziewam się docenienia 

mojego poświęcenia — ryzykuję w końcu poparzeniami ud… między innymi.

Jako że konstrukcja Aira zasadniczo się nie zmieniła, to również system chłodzenia 

nie uległ zmianie. Powietrze wypychane jest przez zawias pod ekranem. Core i5 jed-

nak chodzi wyraźnie chłodniej od zeszłorocznej konstrukcji, która rozkręcała się przy 

testach Lightroomowych w macmarku. tegoroczny model pozostał niemy. Co cieka-

we, gdy jednak w końcu udało mi się go rozkręcić do pełnych ośmiu tysięcy obrotów 

na minutę, na pełnym słońcu przy trzydziestu stopniach Celsjusza w cieniu, to wystar-

czyło zakończyć wykonywane operacje, schować się do cienia niewiele chłodniejsze-

go mieszkania i poczekać trzy minuty. Wiatraczki ponownie się uspokoiły.

Osobom ceniącym ciszę muszę powiedzieć, że jest nieźle. Siedząc na balkonie, 

przy delikatnym hałasie z ulicy po drugiej stronie domu i szumie fontanny było na tyle 
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cicho, że docierał do mnie dźwięk pracujących klimatyzatorów w biurowcu nieopodal. 

Wiatraki rozkręcone były wtedy do około sześciu tysięcy rpm i nie słyszałem ich — za-

głuszały je powyższe dźwięki. zacząłem je słyszeć dopiero jak weszły na pełne obroty.

Subiektywnie
muszę powiedzieć, że Air to obecnie jedna z najlepszych konstrukcji na rynku, ale 

spodziewałem się jej odświeżenia w tym roku. ewidentnie przyjdzie nam poczekać 

przynajmniej do 2014 roku na nowy model, jeśli nie dłużej. Apple może zdecydować 

się na większe zmiany dopiero jak będzie można do niego włożyć ekran typu retina. 

Czas pokaże.

Wspominam o tym dlatego, że pomimo iż macbook Pro z ekranem retina jest 

grubszy od Aira i nie ma kształtu klina, to ma mniejsze wymiary na szerokość i głębo-

kość. Po moich ostatnich doświadczeniach z Chromebookiem Pixel z ekranem 12,85" 

chciałbym dzisiaj coś nieznacznie mniejszego niż 13. Właśnie dlatego zamówiłem mo-

del 11,6" — pomimo że to kompromis, to jest wyraźnie mniejszy i lżejszy; tym samym 

powinien się znacznie lepiej spisywać na wyjazdach i plenerach fotograficznych. Je-

śli do tego dodamy dziewięć godzin pracy, to mamy mieszankę, która powinna nieźle 

namieszać na rynku. ekran modelu 13-calowego jest naturalnie znacznie wygodniejszy 

do pracy i spodziewam się, że ma znacznie lepsze wyniki sprzedaży. Dodatkowe pio-

nowe piksele nie pozostają bez znaczenia, ale jest to komputer za duży dla mnie, aby 

nosić go przez pół dnia na plecach. Należy jednak pamiętać, że mam w domu duży 

27" monitor, a komputer ma ściśle określone przeznaczenie.

Dla większości osób model 13" to będzie zdecydowanie lepszy wybór, tym bar-

dziej, że „mieć a nie mieć dodatkowych 3 godzin pracy na baterii to razem 6 godzin”.

który CPu i SSD zatem wybrać?
O ile rozmiar zależy od bardzo indywidualnych potrzeb i preferencji, o tyle mogę 

co nieco podpowiedzieć w kwestii wyboru procesora, SSD oraz ilości rAm-u.

Przepis na dobór rozmiaru SSD jest banalnie prosty. Określcie, ile potrzebujecie 

miejsca i przemnóżcie tę wartość przez dwa. raczej zaokrąglałbym do góry, jeśli prze-

kroczycie liczbę 64 Gb.

z rAm-em w moim przypadku jest jeszcze prościej — polecam od razu brać 8 Gb, 

chyba że komputer będzie służył wyłącznie do biurowej pracy, przeglądania internetu 

i tym podobnych podstawowych zadań.

Najtrudniej będzie dobrać CPU. z wszelkich testów opublikowanych w internecie 

oraz własnych, krótkich doświadczeń, wygląda na to, że i5 powinna w zupełności wy-
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starczyć przeważającej większości. Lightroom działa na niej bardzo sprawnie (testy przy małej bi-

bliotece), a imovie potrzebuje nieznacznie więcej czasu przy eksporcie. Same aplikacje działają 

płynnie i nie mam do ich wydajności żadnych większych zastrzeżeń. Największą zaletą i5 będzie 

jednak długi czas pracy na baterii. Sam komputer jest średnio, według ostatnich benchmarków 

Speedmark, od 20 do 30% wolniejszy od modelu z Core i7 przy zadaniach bardzo obciążających 

CPU. Przy średnich i lekkich zadaniach różnica jest znikoma. Jeśli nie planujemy dużo korzystać 

z aplikacji typu wspomniany Lightroom, Aperture czy final Cut Pro X, to polecam wszystkim i5. 

to samo zresztą dotyczy ludzi, którym przede wszystkim zależy na dłuższym czasie na jednym 

ładowaniu. Dopłata do Core i7 na szczęście nie jest duża i wynosi około 630 PLN, więc nie powin-

no to stanowić większego problemu.

Przypominam na koniec o jednym — podsta-

wowa częstotliwość taktowania procesora to jed-

no, ale ważny też jest turbo boost, który potrafi go 

rozkręcić do 2,6 Ghz. Osoby, które przejmują się tą 

niską cyfrą: nie martwcie się tym tak bardzo. Szko-

da życia.

Opisywany macbook Air został udostępniony 

do testów dzięki uprzejmości salonu iSpace.

MacBook air              
Producent: apple

Model: MacBook air

ekran: 13,3", 1400×900

CPu: Intel Core i5 1,3 ghz, turbo Boost do 2,6 ghz, 
3 MB l3 Cache

grafika: Intel hD graphics 5000

SSD: 128 gB

raM: 4 gB, 1600 Mhz lPDDr3

Wymiary (szer. × gł. × wys.): 32,5 × 22,7 × 0,3–1,7 cm

Waga: 1,35 kg

Cena: 4899 PlN

opcje:

Intel Core i7 1,7 ghz, turbo Boost do 3,3 ghz, 4 MB 
l3 Cache — 630 PlN

rozszerzenie raM do 8 gB — 420 PlN

ocena:

Design: 5/6

Jakość wykonania: 6/6

oprogramowanie: 5/6

Wydajność: 5/6

Bardzo mnie korciło, żeby wystawić 6/6, bo naprawdę 
trudno tutaj się do czegokolwiek przyczepić, 
szczególnie biorąc pod uwagę przeznaczenie 
komputera: ultramobilność i długi czas pracy na 
baterii. Za to ile kosztuje ten komputer względem 
tego, co oferuje, to naprawdę trudno na rynku 
znaleźć cokolwiek lepszego. obniżyłem jednak 
nieznacznie ocenę, ponieważ konstrukcja retiny 
13" jest ciekawsza, oS X nie jest idealny, a w kwestii 
wydajności… no cóż, jest jeszcze i7 z 8 gB raM oraz 
512 gB dyskiem.
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PhIlIPS – DCm3155

Philips modelem DcM3155 dobrze 

równoważy swoją szeroką ofertę stacji 

dokujących. Wielu klientów, którzy mieli 

dylematy przy wyborze odpowiedniego 

dla siebie sprzętu, być może dostało 

właśnie idealne rozwiązanie wszystkich 

problemów.

jarosław cała 

rynek głośnikowych stacji dokujących dla 

urządzeń Apple jest olbrzymi, liczba producen-

tów oraz liczba modeli dostępnych na rynku to 

pewnie liczby, do których nie potrafię nawet li-

czyć. Prawie każdy producent sprzętu grającego 

posiada w swojej ofercie przynajmniej jeden gło-

śnik z wbudowanym dockiem dla iPhone’a, iPo-

da, iPada, to już swego rodzaju standard.

Stację trzeba dzielić na kilka różnych grup, bo 

różnice między nimi są czasami tak duże, że na-

zywanie wszystkich tak samo zaczyna być dziw-

ne. Jako przykład świetnie może posłużyć nam 

firma Philips, która swoją ofertę sprzętu domo-

wego hi-fi w dużej mierze oparła właśnie na sta-

cjach dokujących dla urządzeń nadgryzionych. 

Philips posiada zarówno radiobudziki o wielkości 
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Mała podstawa to 
sprytna oszczędność 
miejsca, a jego 
wysokość to 
zdecydowanie 
bardziej bloczek 
w niewielkiej 
miejscowości niż 
warszawski moloch.

porównywalnej do paczki papierosów, jak i duże mocne gło-

śniki w wysokiej jakości drewnianej obudowie. różnica cenowa 

między takimi produktami jest większa niż everest, a jednak 

często taki mały sprzęt może mieć więcej funkcji od swojego 

większego kolegi. Do czego zmierzam? Ano do tego, że ilu lu-

dzi na świecie, tyle gustów i upodobań. Jedni uwielbiają mini-

malizm, ponad wszystko ceniąc jakość dźwięku, a inni wolą mi-

lion możliwości podłączenia i pełno świecących przycisków. 

Nowa stacja dokująca Philips DCm 3155 chciałaby połączyć 

te dwa jakże odmienne od siebie światy, ale zadanie jest arcy-

trudne. Wybór obudowy w tym przypadku był niezwykle waż-

ny, bryła głośnika od razu kojarzy się z blokiem mieszkalnym. 

mała podstawa to sprytna oszczędność miejsca, a jego wyso-

kość to zdecydowanie bardziej bloczek w niewielkiej miejsco-

wości niż warszawski moloch. Dzięki temu znajomi nie pomy-

lą głośnika ze stojakiem na kwiatek. Ścięta bryła ratuje stację 

przed nudą i nie tworzy z niego zwykłego prostokąta, ale ta 

philips – Dcm3155



 /   2013 nr 7-8   /   sprzęt   /    71

cecha ma również znaczenie akustyczne. rozmiesz-

czone w taki sposób głośniki lepiej odzwierciedlają 

efekt stereo, o który tak trudno w jednej zintegrowa-

nej komorze. Cała przestrzeń, gdzie znajdują się gło-

śniki, obita jest standardowym płótnem, jakie stoso-

wane jest w głośnikach od lat. 

Widać, że Philips chciał zrobić wszystko w taki 

sposób, żeby DCm 3155 przypasował jak najwięk-

szej liczbie potencjalnych klientów. Nie jest to wiel-

ki głośnik wyłącznie dla dużych pomieszczeń, gdzie 

zawsze będzie stał w jednym miejscu, ale nie jest 

to też malutki grajek bez żadnych głębszych dźwię-

ków. Jego dizajn to też sporo kompromisów między 

minimalizmem, jakim są stonowane kolory, a klawi-

szologią, jaka znajduje się w górnej części głośnika. 

Wszystko zrobione tak, żeby nie kłuło w oczy, dzięki 

czemu ta stacja pasuje w naprawdę dużo miejsc. 

kolory kawy z mlekiem najbardziej jednak przy-

ciągają wzrok kobiet, które z chęcią widziałyby ten 

głośnik w swojej kuchni. myślę, że przez to stwierdzenie nie uznacie mnie za szo-

winistę, ale dla pewności dodam, że głośnik świetnie pasuje też do biura pani 

prezes. 

Na dachu naszego „bloku” mamy centrum dowodzenia i tam dzieje się spo-

ro, w zasadzie każdy centymetr dachu jest maksymalnie zagospodarowany. Opis 

tego, co znajduje się na dachu, mówi nam też o tym, co to urządzenie potrafi. 

Sama góra centrum dowodzenia to złącze Line-in (czyli możliwość podłączenia 

niemal każdego sprzętu), a obok niego znajduje się gniazdo USb do obsługi np. 

pamięci flash z mP3. trochę szkoda, że USb nie obsługuje urządzeń Apple, a szko-

da głównie dlatego, że DCm 3155 to stacja z Lightningiem, więc starsze modele 

30-pinowe możemy podłączyć jedynie za pomocą Line-in. Największym zasko-

czeniem było dla mnie zastosowanie napędu CD, co w przypadku stacji dokują-

cych jest już czymś tak rzadkim, jak fiat 126p na autostradzie. Napęd udowadnia 

tylko moją teorię, że Philips chciał dogodzić absolutnie wszystkim, bo przecież 

jeszcze wiele osób posiada zbierane czasami przez wiele lat „cedeki”. Pod napę-

dem mamy jeszcze niewielki, trochę podstarzały wyświetlacz oraz szereg przy-

cisków służących do obsługi całego urządzenia. Wszystkie funkcje dopełnia ra-

tak wiele możliwości 
odtworzenia muzyki 
w tak niewielkim 
urządzeniu to 
rzadkość, a jeśli 
dodamy zgrabną 
i estetyczną obudowę, 
to może powstać 
dobrze sprzedawalna 
pozycja na półkach 
sklepowych.
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diobudzik, więc możliwości nasz blok posiada bardzo szerokie i każdy na pewno 

znajdzie coś dla siebie. Jednak niewątpliwie temu urządzeniu brakuje jakiegoś 

systemu dźwięku z powietrza, aż się prosi o funkcję bluetootha lub AirPlaya, jed-

nak niestety producent takowej w tym modelu nie przewidział.

Jeśli chodzi o dźwięk, to tego rodzaju głośniki w tym przedziale cenowym 

rozróżniam jako drażniące lub niedrażniące. Nie można wymagać zbyt wiele, ale 

ten bloczek gra całkiem przyjemnie i z pewnością niedrażniąco. Dźwiękami, ja-

kie napędzają specyfikę gry DCm 3155, są zdecydowanie tony niskie, a to za spra-

wą systemu Philipsa nazwanego „wOOx”. zamiast dobrze znanego bas refleksu 

z dziurą wylotową mamy gumowaną membranę, która płynnie porusza się, po-

zwalając na precyzyjne przejście z tonów wysokich do niskich. trzeba przyznać, 

że bas jest przyjemny i to najmocniejszy punkt muzyczny, jaki może zaoferować 

nam ta stacja.

Philips modelem DCm3155 dobrze równoważy swoją szeroką ofertę stacji do-

kujących. Wielu klientów, którzy mieli dylematy przy wyborze odpowiedniego 

dla siebie sprzętu, być może dostało właśnie idealne rozwiązanie wszystkich pro-

blemów. tak wiele możliwości odtworzenia muzyki w tak niewielkim urządzeniu 

to rzadkość, a jeśli dodamy zgrabną i estetyczną obudowę, to może powstać do-

brze sprzedawalna pozycja na półkach sklepowych.

philips – Dcm3155
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MoPhIe JuICe PaCk aIr

czerwony zastrzyk energii dla iPhone 5

Dominik łaDa 
Nie ma co się oszukiwać – baterie w dzisiej-

szych smartfonach są zdecydowanie za małe i na 

krótko starczają. bez względu na to, jakiego pro-

ducenta mamy telefon z dużym, dotykowym ekra-

nem, musimy przyzwyczaić się do codziennego 

ładowania. Niestety iPhone 5 jest tutaj najlep-

szym przykładem. Dużo rozmawiając i korzystając 

z wszelkich dobrodziejstw mobilnych aplikacji, bez 

trudu potrafię doprowadzić go do rezerwy w poło-

wie dnia. Jak sobie z tym fantem radzić?

można nosić ze sobą ładowarkę i podpinać się 

gdzie tylko jest wolne gniazdko, narażając się, ni-

czym pewien mężczyzna podczas zebrania w gmi-

nie Dębno, na posądzenie o kradzież… lub też 

mophie juice pack air
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można zaopatrzyć się w obudowę z wbudowa-

ną dodatkową baterią. W kwietniowym numerze 

imagazine pokazywaliśmy Wam obudowę mo-

phie Juice Pack helium. teraz do naszej redak-

cji za sprawą sklepu iCorner.pl trafił większy brat 

– mophie Juice Pack Air.

zewnętrzne różnice między modelami są ko-

smetyczne – w Air mamy przeniesione na obudo-

wę przyciski, a w helium są wycięcia umożliwiają-

ce normalne użytkowanie tych już istniejących.

zasadnicza różnica polega na zastosowa-

nej baterii. Air ma baterię 1700 mAh, umożliwia-

jącą 100% naładowanie naszego iPhone’a. he-

lium tylko 80%. różnica w wadze – według mnie 

niezauważalna.

Według producenta Mophie Juice 
Pack air daje nam:
• czas dodatkowych rozmów: do 8 godzin w trybie 3G

• dodatkowe wykorzystanie internetu: do 8 go-

dzin w trybie 3G/Lte, do 10 godzin w trybie Wi-fi

• dodatkowe odtwarzanie muzyki: do 40 godzin

• dodatkowe odtwarzanie wideo: do 10 godzin

mophie Juice Pack Air dostępny jest w trzech 

kolorach – czarnym, białym i czerwonym. Czer-

wony – stworzony specjalnie na rzecz fundacji 

(Product)red, która prowadzi akcję wspierania le-

czenia AIDS w Afryce – jest według mnie najład-

niejszy. taki też do nas trafił.

Obudowa wykonana jest bardzo dobrze. Wy-

sokiej jakości plastik jest bardzo miły w dotyku 

– wydaje się zamszowy.

iPhone wchodzi na styk. Jednak jego montaż 

nie jest trudny. Odpinamy dolną część ze złączem 

Lightning i wysuwamy. Jest to według mnie lep-

mophie juice pack air
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sze rozwiązanie niż to zastosowane w modelach dla iPhone 4/4S, gdzie od góry wsu-

waliśmy nasz telefon. teraz jest to wygodniejsze. Obudowa z tyłu ma wbudowany 

przycisk pokazujący nam poziom naładowania baterii – odpowiednio 25%, 50%, 75% 

i 100%.Do ładowania i synchronizacji z komputerem używamy kabla micro USb. za-

stanawiam się tylko, po cholerę mophie wokół gniazda wkleiło… lusterko.

Jedyny minus, jaki szybko dostrzegłem, to niestety trudno dostępne wejście słu-

chawkowe. Przez zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne niestety musimy głęboko 

wsuwać wtyczkę. Co więcej, szersze wtyczki niż te, jakie są w oryginalnych słuchaw-

kach Apple, nie wchodzą. Całe szczęście, że mophie w opakowaniu dołącza specjal-

ną przejściówkę/przedłużacz. Przypominają mi się czasy pierwszego iPhone’a…

Ogólne wrażenie jest bardzo pozytywne. telefon wytrzymuje dwa razy dłu-

żej. Niestety jest też dwa razy grubszy i cięższy o 76 g. Ale coś za coś. mimo 

wszystko jest wygodny, dobrze leży w dłoni i przy okazji świetnie zabezpiecza 

naszego iPhone’a przed zarysowaniami czy upadkiem.

mophie Juice Pack Air – we wszystkich odmianach kolorystycznych – kupicie 

za 349 zł w sklepie iCorner.pl.

Na koniec ciekawostka – nie wiem, czy wiecie, ale jest też polski akcent w kampanii 

(Product)red. Jest specjalna, limitowana edycja… wódki belvedere. Ja nie wiedziałem.

mophie juice pack air
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bOWerS & WILkINS 
ZePPelIN aIr lIghtNINg

jarosław cała 

bowers & wilkins zeppelin air lightning

Stacja Zeppelin stworzona przez Bowers & Wilkins to już absolutny klasyk 

i nikt nie może tego podważać. Zeppelin wśród miliona innych stacji 

dedykowanych dla iPhone’a jest tak rozpoznawalny jak Mike tyson pośród 

miliona innych bokserów. Każdy go dobrze zna i słyszał o nim już wszystko. 
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Nie tak dawno, bo w majowym numerze imagazine pisałem o powiększeniu rodzi-

ny państwa zeppelinów. Nowym wyczekiwanym, cudownym dzieckiem został model 

z2, którego narodziny niewątpliwie zostały spowodowane przez jedno dość ważne wy-

darzenie. mowa tu oczywiście o rewolucyjnej i kontrowersyjnej zmianie docka w urzą-

dzeniach Apple. Po dekadzie firma z Cupertino postanowiła zamienić przestarzałe 30-pi-

nowe złącze na nowy mniejszy i nowocześniejszy Lightning. Cała ta sytuacja wywołała 

niezłą burzę, bo co z masą peryferyjnych urządzeń ze starym dockiem, które często kosz-

towały sporo pieniędzy? Do takich urządzeń należał właśnie zeppelin, dlatego firma do-

syć szybko zareagowała i podjęła decyzję o poczęciu małego, tańszego odpowiednika 

z nowym złączem Lightning.

tak pisałem o tym mniejszym zeppelinie: „Nie dajcie się zwieść bobasowi z2, to nie 

jest tak, że on tylko leży i ładnie wygląda, najmłodsze dziecko bowers & Wilkins sporo też 

potrafi. Nie dość, że dzięki Lightning jest nowocześniejszy od swoich staromodnych rodzi-

ców z dużym dockiem, to jeszcze posiada ich najbardziej zaawansowaną i dokładnie do-

pracowaną funkcje AirPlay”. to już nieaktualny cytat, bo bowers & Wilkins nie mógł tak zo-

stawić takiej ważnej sprawy, przecież dziecko nie może potrafić więcej niż dorosły. 

Na rynek trafił właśnie topowy model dużego zeppelina, który przystosowany jest do 

wszystkich aktualnych modeli urządzeń Apple posiadających Lightning. Podczas gdy mały 

z2 posiadał więcej zmian od modelu mini, tak w przypadku dużego zeppelina zmian jest 

mało, to znaczy bardzo mało, a właściwie jedna. W nowym-

-starym zeppelinie zmieniło się tylko złącze, stare 30-pino-

we zastąpiono nowym Lightningiem. można pomyśleć, że to 

mało, można czuć pewien niedosyt, ale czy na pewno jakiekol-

wiek inne zmiany były potrzebne? Nie zapominajmy, że zep-

pelin zgarnął całe mnóstwo prestiżowych nagród i przez wielu 

znawców uważany jest do dzisiaj za najlepszą stację dokującą 

dla naszych iSprzętów. Jak można zmienić coś, co tak doskona-

le wygląda i tak pięknie gra? być może sztab ludzi z b&W my-

ślał długo nad tym, co ma zmienić, by w rezultacie dojść do 

tego, że trzeba zmienić tylko to, co musi zostać zmienione, 

czyli dock. Niewiarygodnie oryginalny jajowaty kształt zeppe-

lina tak świetnie komponuje się z każdym wnętrzem, że w tym 

przypadku trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek z entuzja-

zmem przyjął zmianę dizajnu. 

kolejną sprawą jest sama obsługa urządzenia, tak pro-

sta i tak czytelna, że jej zmiana mogłaby skończyć się tylko 

Wiedziałem, że gra 
rewelacyjnie, ale 
w momencie, gdy 
mogłem przetestować 
jego możliwości tak jak 
chciałem, dopiero 
w pełni mogłem 
docenić kunszt tego 
głośnika.

bowers & wilkins zeppelin air lightning
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nie oszukujmy się, 
poprawa dźwięku 
Zeppelina musiałaby 
się wiązań ze zmianami 
wizualnymi, a jak znam 
firmę B&W, to wiem, 
że z tak niewielkiej 
obudowy wyciągnęli 
wszystko, co mogli.

porażką b&W. Podobnie sprawy mają się w kwestii 

funkcji AirPlay, która w sumie przeżyła małe zmia-

ny od czasu wydania pierwszego zeppelina. Jed-

nak te zmiany to jedynie niedawno dostępna nowa 

wersja aplikacji, która doczekała się małego odświe-

żenia. Nie będę nawet wspominał o moim ukocha-

nym pilocie od b&W, bo jeśli otrzymałbym inny, to 

myślę, że spokojnie mógłbym zabić. Oczywiście każ-

dy życzyłby sobie, żeby zeppelin jeszcze lepiej grał 

i to chyba jedyna zmiana, jaka zadowoliłaby również 

mnie. Nie oszukujmy się, poprawa dźwięku zep-

pelina musiałaby się wiązać ze zmianami wizualny-

mi, a jak znam firmę b&W, to wiem, że z tak niewiel-

kiej obudowy wyciągnęli wszystko, co mogli. Nigdy 

wcześniej nie miałem u siebie dużego zeppelina, 

a słyszałem go jedynie przez kilka chwil na obcym 

bowers & wilkins zeppelin air lightning
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terenie. Wiedziałem, że gra rewelacyjnie, ale w mo-

mencie, gdy mogłem przetestować jego możliwo-

ści tak jak chciałem, dopiero w pełni mogłem doce-

nić kunszt tego głośnika. bijące ciepło z każdej partii 

dźwięku doprowadza mnie do szaleństwa, uwiel-

biam sposób, w jaki zeppelin gra. Długi soczysty 

bas, który w żadnym momencie nie przeszkadza in-

nym instrumentom, to rzecz niespotykana w tak 

małej konstrukcji. zeppelin to konstrukcja na tyle 

doskonała, że bez chwili zastanowienia wybieram 

ją do swojego salonu. to niesamowite, że nawet nie 

myślę nad jakimś konkurentem. bowers & Wilkins, 

wiedząc jak doskonały sprzęt stworzyli, tak bardzo 

bali się coś w nim popsuć, że zmieni tylko absolutne 

minimum. myślę, że na dobre im to wyjdzie. 

Bowers & Wilkins                       
zeppelin air Lightning

Pasmo przenoszeni : 51hz – 36khz ± 3dB

głośnik niskotonowy: 1× 125 mm

głośniki wysokotonowe: 2× 25 mm

głośniki średniotonowe: 2× 75 mm

Moc wzmacniacza: 1× 50W (woofer), 2× 25W 
(midrange), 2× 25W (tweeter)

Połączenia: airPlay

Wejście: 3,5 mm analogowo-optyczny mini Jack

Wysokość: 173 mm

Szerokość: 640 mm

Masa: 6,2 kg

Długość: 208 mm

bowers & wilkins zeppelin air lightning
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Prawdopodobnie nie znacie firmy naD, 

która specjalizuje się głównie w tworzeniu 

wymyślnych wzmacniaczy audio z wyższej 

półki o cenach zazwyczaj pięciocyfrowych. 

Jeśli nawet o niej słyszeliście, to jestem 

pewien, że nie wiecie, co oznacza nazwa naD. 

Jest to skrót od new acoustic Dimension, a to 

oznaczało dokładnie to, co ta firma starała się 

zrobić z rynkiem audio, gdy powstawała 40 lat 

temu. nowy wymiar muzyki.

norbert cała 
Jeśli dziś popatrzycie na portfolio produktów 

NAD-a, to trudno będzie tam znaleźć jeszcze coś 

„New”. Większość produktów to klocki do składa-

nia domowego audio. Nuda, nuda, nuda, Viso 1, 

nuda… Wróć! Viso 1?

Ludzie z NAD prawdopodobnie usiedli ja-

kiś czas temu w swoich gabinetach i zauważyli, że 

z prężnych 30-latków walczących o świetny dźwięk 

stali się 70-latkami, który nie rozumieją jak się dzi-

siaj słucha muzyki. Prawdopodobnie któryś z nich 

zaprosił na spotkanie syna lub raczej wnuka, a ten 

rzekł: „Dziadku, amplitunery kina domowego – dziś 

nikogo. Dziś muzy słuchamy ze smartfonów”.

to pewnie dało im do myślenia i stworzyli coś, 

czego firma nigdy nie miała w swojej ofercie. bez-

przewodowy, kompaktowy system głośnikowy 

NaD VISo 1 aP 
POWrót DO PODStAW
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przeznaczony do współpracy ze smartfonami. Nie poszli przy tym na żadne kom-

promisy i nie zerwali ze swoimi ideałami. Jakość, prostota, wartość. Wiem, że już na 

początku zdradzam moje wyniki testu, ale nie mogłem się powstrzymać. Wszystkie 

powyższe stwierdzenia są jak najbardziej zgodne ze stanem faktycznym.

Jakość
O jakości w przypadku NAD Viso 1 możemy mówić w dwóch aspektach. Pierw-

szy to jakość wykonania. ta stoi na naprawdę wysokim poziomie. Począwszy od ma-

teriałów, skończywszy na wykonaniu. tylna i boczne części zbudowane są z wy-

sokiej jakości czarnego lub białego plastiku. Przód to siatka maskująca głośniki. 

W wersji czarnej jest czarna, a w białej – stalowo-szara, bo biała by się za bardzo bru-

dziła – tak mi powiedzieli. Do tego dochodzi aluminiowa opaska z przodu. Wszyst-

ko razem idealnie spasowane w sposób, który nie może budzić żadnych wątpliwości 

– to produkt z najwyższej półki.

Jakość w systemie głośnikowym to jednak przede wszystkim jakość wydobywa-

jącej się muzyki. tu również nikt nie poszedł na żadne kompromisy. mógłbym napi-

sać, że zamknięty w dość małym pudełeczku system brzmi jak duży zestaw stereo 

z dwiema kolumnami. byłoby w tym jednak trochę nieprawdy, ponieważ jeśli chodzi 

o niskie tony, to brzmi lepiej niż większość zestawów stereo w podobnych cenach. 

Nie inaczej jest z tonami wysokimi i średnimi. Całość brzmi bajecznie dynamicznie 

i przestrzennie. Gdy dodamy do tego bardzo 

dużą moc zestawu, to trudno będzie znaleźć 

konkurenta w tym obszarze. Ja znam tylko 

jednego. 

Aby dźwięk odtwarzany przez Viso 1 AP 

był naprawdę rewelacyjnej jakości, zastoso-

wano dwa do wyboru moduły przesyłania 

dźwięku. Jeden to doskonale znany nam sys-

tem AirPlay, a drugi to bluetooth. Przy czym 

do tego typu transmisji zaadaptowano moduł 

apt-X pozwalający na streaming muzyki z ja-

kością CD. Całość jest wspierana przez opa-

tentowaną przez NAD technologię przesyłu 

dźwięku Direct Digital. zapewnia ona idealne 

oddanie źródłowego dźwięku w głośnikach. 

ta sama technologia zastosowana jest przez 

ludzie z naD 
prawdopodobnie usiedli 
jakiś czas temu w swoich 
gabinetach i zauważyli, 
że z prężnych 30-latków 
walczących o świetny 
dźwięk stali się 70-latkami, 
który nie rozumieją, jak się 
dzisiaj słucha muzyki.

naD viso 1 ap 
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firmę w topowym cyfrowym wzmacniaczu m2 z serii masters, który kosztuje ponad 

20 000 zł. zastosowanie AirPlaya i dobrej jakości modułu bluetooth powoduje, że na 

jakość muzyki nie mają wpływu zastosowane w naszych smartfonach przetworni-

ki dźwięku. muzyka zawsze wysyłana jest w formie cyfrowej i to, co słyszymy, zależy 

wyłącznie od jakości pliku z naszą „empetrójką”. 

Prostota
„Jakość działania to jedno – prostota to drugie”. to też jedno z haseł firmy i fak-

tycznie NAD Viso 1 AP jest prosty, co jest jego ogromną zaletą. Prosta jest forma za-

mkniętego w jednej bryle głośnika, który ma jedynie cztery przyciski sterujące 

umieszczone na aluminiowej opasce. Jest trochę jak idealny agent – tak idealnie pro-

sty, że zapominamy o jego istnieniu mimo że robi dobrą robotę. 

Prosta jest też obsługa, która zazwyczaj sprowadzać się będzie do wybrania od-

powiedniego wyjścia dźwięku w naszym smartfonie. Jak wspomniałem, głośnik ofe-

ruje dwie drogi bezprzewodowego przesyłania muzyki (AirPlay i bt). Jeśli to byłoby 

za mało, to możemy jeszcze podłączyć jakiś zewnętrzny odtwarzacz poprzez wejście 

optyczne. O standardzie w tego typu stacjach, czyli mini Jack, zapomnijcie. Patrz 

punkt numer jeden – „Jakość”. Wszystko proste i czytelne, ten głośnik po prostu ma 

grać i wyglądać i naprawdę nie ma sensu go dotykać. 

Wartość
2640 zł. tak chyba najprościej opisać wartość tej stacji. Jest ona warta każdej 

wydanej na nią złotówki, ale muszę zaznaczyć, że właściwie jest warta dużo wię-

naD viso 1 ap 
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cej. NAD Viso 1 AP jest głośnikiem, który 

z powodzeniem zastąpi rozbudowane 

stereo w domu – jeśli oczywiście słu-

chacie muzyki ze smartfona. Przy czym 

nie zawalimy mieszkania stertą niepo-

trzebnych kabli, a to doceni każda żona. 

to tak zwana wartość dodana. Jeśli mo-

żecie wydać na głośnik podobną kwo-

tę, to macie naprawdę mało możliwo-

ści, aby kupić coś lepszego. Gwarantuję 

Wam jednak, że wybierając NAD-a, nie 

będziecie musieli się go potem wsty-

dzić – no chyba że będzie odtwarzać 

„Ona tańczy dla mnie”, wtedy będzie się 

z Was śmiało kilka przecznic. 

naD Viso 1 aP jest głośnikiem, 
który z powodzeniem zastąpi 
rozbudowane stereo w domu 
– jeśli słuchacie muzyki ze 
smartfona. Przy czym nie 
zawalimy mieszkania stertą 
niepotrzebnych kabli, a to 
doceni każda żona. 

naD viso 1 ap 

http://retrorocketnetwork.pl
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oBuDoWa CSoP 
Na SuPerDrIVe

Rok temu zdecydowałem się na zamontowanie w swoim MacBooku Pro dysku SSD, 

co wiązało się z usunięciem z komputera SuperDrive (bo chciałem mieć w nim też stary, 

pojemny HDD). Dzięki obudowie cSoP, którą dostałem do przetestowania, mogę znów 

korzystać z napędu, tym razem jako akcesorium zewnętrznego.

paweł hać

Obudowa wykonana jest z plastiku i metalu, a swoim wyglądem bardzo przypomina 

napęd oferowany przez Apple. Jest od niego jednak znacznie tańsza. Górna, srebrna część 

jest właśnie plastikowa, przez co konstrukcja jest lżejsza, ale przy otwieraniu udało mi się 

zrobić kilka drobnych wgnieceń. Szczelina na płytę również nie ma idealnego kształtu, na 

obudowa csop na superDrive
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środku zwęża się lekko, co powoduje czasem spore problemy (opisane w kolejnym akapi-

cie). Otwór jest zasłonięty w ten sam sposób, jak w macbooku, więc nie musimy martwić się 

o to, że do środka dostanie się kurz. Na metalowym, czarnym spodzie umieszczono gumo-

wą podstawkę, która teoretycznie zapobiega przesuwaniu się obudowy po biurku. Nieste-

ty podstawa mojego egzemplarza jest wygięta, więc obudowa lekko się kołysze. Spasowa-

nie całości jest bardzo dobre, chociaż otwieranie zatrzasków sprawia kłopot, łatwo przy nim 

porysować metalową część. Ogólna jakość wykonania jest niezła – po złożeniu obudowa 

nie trzeszczy ani nie ugina się, choć podczas pracy napęd nie stoi na biurku stabilnie.

zmontowanie napędu wyda-

je się proste – otwieramy zatrzaski, 

rysując przy tym obudowę (inaczej 

się niestety nie da), odkręcamy od 

SuperDrive dwie śrubki, trzymają-

ce uchwyt i podłączamy go, wsuwa-

my do środka i zatrzaskujemy dolną 

pokrywę. Niestety z uwagi na nie-

doskonały kształt szczeliny i brak 

odpowiednich elementów mocu-

jących musiałem ponownie otwie-

rać obudowę. Okazało się bowiem, 

że umieszczona w środku płyta nie 

chciała się wysunąć, ponieważ blo-

kowała się na wygiętym plastiku. 

Gdy złożyłem ją drugi raz, problem 

zniknął – widocznie umieściłem na-

pęd pod innym kątem. taka sytu-

acja nie miałaby jednak miejsca, 

gdyby producent zdecydował się na 

umieszczenie wewnątrz dodatko-

wych mocowań.

Napęd rozpoznawany jest przez 

komputer po włożeniu płyty. Co 

ważne, działa on zarówno z macbo-

okiem Pro, jak i makiem mini, praw-

dopodobnie współpracuje też z in-

nymi komputerami. zewnętrzny 

obudowa csop na superDrive
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SuperDrive sprzedawany przez Ap-

ple ograniczony jest natomiast do 

niektórych modeli komputerów (nie 

współpracuje choćby z macbooka-

mi Pro bez ekranu retina). Obudo-

wa w połączeniu z napędem wy-

montowanym z macbooka jest więc 

bardziej uniwersalna, choć jestem 

przekonany, że większość osób bę-

dzie korzystać z niej wyłącznie 

z komputerem przenośnym. Nie-

stety podczas pracy występują pro-

blemy z uruchamianiem filmów na 

DVD, ale da się je rozwiązać. Syste-

mowy odtwarzacz zakomunikował, 

że nie rozpoznaje napędu mimo 

tego, że zawartość płyty była wi-

doczna i możliwe było odczytanie 

pojedynczych plików. Istnieje jed-

nak na to sposób – wymaga mo-

dyfikacji systemowego framewor-

ka odtwarzania DVD. Jest to niezbyt 

trudne, szczegółowo wyjaśnia to nasz poradnik. komplikacje pojawiają się również pod-

czas zapisywania danych na CD. Przy nagrywaniu płyty w itunes proces został przerwany 

(nie pojawił się żaden komunikat o błędzie), w związku z czym na dysku znalazło się zaled-

wie półtora utworu.

Obudowa od CSOP to dobre rozwiązanie, jeżeli nie korzystamy z płyt zbyt często, a po-

siadamy już wymontowany z komputera SuperDrive. złożony napęd nie jest niezawodny, 

nadrabia to jednak wyglądem i niewielkimi wymiarami i wagą. W cenie obudowy można 

jednak dostać kompletny napęd zewnętrzny, który nie będzie sprawiał tylu problemów.

Obudowa cSOP                      
na SuperDrive

Producent: CSoP

Zalety:  - niewielkie wymiary i waga  
 - wygląd pasujący do produktów apple 
 - prosty montaż    
 - współpraca z różnymi modelami   
    komputerów

Wady: - zacinające się wysuwanie płyty  
 - niestabilna podstawa

Cena: 82 zł

Działa on zarówno z MacBookiem 
Pro, jak i Makiem mini, 
prawdopodobnie współpracuje 
też z innymi komputerami.

obudowa csop na superDrive
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Jestem przeciwnikiem wszelkich folii na ekran 

telefonu czy tabletu. czasem jednak zdarzają 

się sytuacje, w których ich stosowanie jest 

nieuniknione, chyba że wyraźne rysy nam nie 

przeszkadzają. otrzymałem do testu folię, która 

ma chronić wyświetlacz iPada mini zarówno 

przed zarysowaniami, jak i przed uderzeniami.

paweł hać

elecom zeroshock - ochrona ekranu ipada

folia elecom zeroshock dostar-

czana jest wraz z akcesoriami nie-

zbędnymi do prawidłowego założe-

nia jej na ekran. Wśród nich znalazła 

się mikroskopijna ściereczka z mi-

krofibry, kawałek kartonu do usu-

wania pęcherzyków powietrza oraz 

naklejka do zbierania drobin ku-

rzu. Ściereczka jest bardzo dobrej 

jakości i nie zostawia smug, jed-

nak jej rozmiary sprawiają, że bar-

dzo niewygodnie się z niej korzy-

sta. Do całkowitego oczyszczenia 

ekranu służy naklejka, którą przy-

klejamy do jego powierzchni, a na-

stępnie odrywamy. zastosowany 

klej nie zostawia śladów na szkle, 

eleCoM ZeroShoCk
OChrONA ekrANU IPADA
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więc spełnia ona znakomicie swoją 

rolę. Na koniec pozostaje oderwa-

nie od folii przezroczystej warstwy 

ochronnej i przyłożenie jej do kra-

wędzi tabletu. Osłona jest sztywna, 

więc bardzo łatwo ją dopasować. 

Po przyklejeniu usuwamy pęche-

rzyki powietrza kartonowym ele-

mentem i zdejmujemy drugą war-

stwę ochronną. Drobne pęcherzyki 

znikają po kilku godzinach dzięki 

konstrukcji folii.

folia posiada wycięcia na ka-

merę facetime, czujnik oświetle-

nia oraz przycisk home. złożona 

jest z trzech warstw. Dzięki nim do-

brze absorbuje drgania oraz drob-

ne uderzenia. Oczywiście chroni też 

przed zarysowaniami. Po kilkuna-

stu dniach używania widoczne na niej były drobne rysy, jednak nie rzucały się w oczy przy 

włączonym ekranie. folia jest dość gruba, mimo tego nie zniekształca obrazu ani też nie 

pogarsza kątów widzenia. Czuć jednak wyraźnie, że faktura wyświetlacza jest mniej gład-

ka, komfort używania tabletu lekko spada. Jednocześnie nie pozostają na niej tak wyraźne 

smugi, jak na szkle, aczkolwiek dużo bardziej przyciąga ona kurz. Nie korzystam zbyt czę-

sto z nakładki Smart Cover i całe szczęście, bo przez osłonę na ekranie pojawiają się pro-

blemy z trzymaniem magnesów. Nawet bez niej są one dość słabe, natomiast z założoną 

folią Smart Cover kompletnie nie trzyma się ekranu. Niebagatelną zaletą folii jest możli-

wość jej ponownego naklejenia, choćby w celu lepszego dopasowania do ekranu.

Dotąd nie przekonałem się do stosowania folii na ekranie, jeśli nie ma takiej potrzeby. 

Jeżeli jednak taka zajdzie, to zeroshock wydaje się dobrym rozwiązaniem. Nie pogarsza 

jakości wyświetlanego obrazu, nie brudzi się też zbyt mocno, a z czasem przestaje zwra-

cać na siebie uwagę. Użytkownicy okładek na ekran poczują jednak dyskomfort związa-

ny z osłabieniem działania magnesów, a w porównaniu do „gołego” ekranu dotyk jest 

mniej komfortowy.

elecom zeroshock                    
Producent: elecom

Zalety: - nie wpływa na jakość wyświetlanego   
   obrazu        
 - łatwa do założenia     
 - dobrze chroni przed zarysowaniami

Wady:  - osłabia działanie magnesów do okładki  
  - mniej komfortowa w dotyku w stosunku  
    do szkła

Cena:  79 zł

Folia jest dość gruba, mimo tego 
nie zniekształca obrazu ani też nie 
pogarsza kątów widzenia.

elecom zeroshock - ochrona ekranu ipada
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W moje ręce trafiło bardzo ciekawe urządzenie – Doxie Go, czyli kompaktowy, 

przenośny skaner dość mało znanej u nas firmy apparent corporation.

maciej skrzypczak

Doxie go - tprzenośny skaner

Pierwsze wrażenia, czyli rozpakowywanie
Apple przyzwyczaiło nas do schludnie i minimalistycznie zapakowanych produktów. Co 

prawda w przypadku Doxie Go jest troszkę inaczej, bo na pudełku znajduje się wiele infor-

macji, ale już w środku jest o wiele lepiej. Samo położenie skanera (który jest podłużną bryłą) 

jest dość niecodzienne, bo znajduje się pod skosem.

Daje to wystarczająco dużo miejsca na pozostałą zawartość pudełka, czyli kabel USb słu-

żący do przesyłania danych oraz ładowania urządzenia, specjalny „pokrowiec” do skanowania 

zdjęć, czyścik, tekturkę kalibrującą oraz skróconą instrukcję użytkownika. Nie uświadczymy 

natomiast samej ładowarki, którą jednak można dokupić w cenie dodatkowych 10 dolarów 

(otrzymamy wtedy ładowarkę z wymiennymi wtyczkami używanymi w różnych częściach 

DoXIe go
PrzeNOŚNy SkANer
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świata). Dziwi mnie fakt, że ładowarka nie jest dodawana w zestawie, ponieważ 

w tańszym modelu – Doxie One – znajdziemy zarówno wspomniane źródło zasila-

nia, jak i dodatkowo kartę SD o pojemności 2 Gb. te braki jednak rekompensowa-

ne są na inne sposoby, o czym napiszę troszkę później.

Drugie wrażenie, czyli oglądamy skaner
Doxie Go ma bardzo kompaktowe rozmiary: 26,7 cm długości, 5,6 cm szeroko-

ści i 4,3 cm wysokości. Do tego waży jakieś 400 gram.

Samo urządzenie, mimo że plastikowe, sprawia solidne wrażenie. materiał jest 

bardzo dobrej jakości, wszystko jest świetnie spasowane, nic nie trzeszczy. Na spo-

dzie znajdują się cztery nóżki z miękkiej gumy, które zapewniają stabilne położe-

nie, a do tego nie rysują mebli.

Doxie Go posiada jeden fizyczny przycisk służący do uruchamiania/wyłączania 

oraz przełączania w tryb skanowania w 600 dpi. Dla ustabilizowania przechodzą-

cej kartki przy otworze znajduje się suwaczek, którym ustalamy szerokość wcho-

dzącego dokumentu. z lewej strony znajdziemy gniazda do podłączenia kabla 

USb (z wtyczką miniUSb) oraz zasilającą. z tyłu natomiast znajduje się slot na kartę 

SD i gniazdo do podłączenia zewnętrznej pamięci USb.

Na początku wspominałem, że w odróżnieniu do Doxie One do wersji Go nie 

jest dołączana karta SD. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że Doxie Go ma 

własną, wbudowaną pamięć – 500 mb. Niby niedużo, ale przy skanowaniu w roz-

dzielczości 300 dpi pojemność ta ma starczyć na około 600 skanów dokumentów 

A4 lub 2400 zdjęć.

A dlaczego nie ma dołączonego zasilacza? Ponieważ skaner ten ma również 

wbudowaną baterię. Według specyfikacji technicznych starcza ona na około 100 

skanów w rozdzielczości 300 dpi. W praktyce, choć nie liczyłem, ile dokumentów 

przeskanowałem (kilka dziennie), bateria wymagała ponownego naładowania do-

piero po prawie dwóch tygodniach.

Do dzieła, czyli skanujemy
Doxie Go należy do skanerów szczelinowych, czyli potrafi zeskanować jeden 

arkusz papieru w maksymalnym rozmiarze A4, przeciągając go przez wbudowa-

ną szczelinę. możemy więc zapomnieć o skanowaniu książek czy zeszytów, ale do 

dokumentów i innych jednokartkowych rzeczy nada się świetnie. Proces przeska-

nowania kartki trwa około 8 sekund w trybie 300 dpi i około 35 sekund w trybie 

600 dpi.

Doxie go - tprzenośny skaner
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tak jak już wspominałem, Doxie 

Go oprócz wbudowanej pamięci ofe-

ruje również możliwość podłącze-

nia karty SD lub zewnętrznej pamięci 

USb. W przypadku podłączenia ze-

wnętrznej pamięci skanowane doku-

menty zapisywane są bezpośrednio 

na niej. Jest to szczególnie przydat-

ne, jeśli ze skanera chce skorzystać kil-

ka osób ze swoimi nośnikami, nie bę-

dzie potrzebny komputer. mało tego, 

skany zapisane na kartach SD mogą bez problemu być otwierane na iPadzie przy 

użyciu Camera Connection kit. Poza tym do skanera można dokupić specjalną kar-

tę SD eye-fi, która oprócz możliwości zapisywania zdjęć działa również jako moduł 

Wi-fi, dzięki czemu dokumenty możemy pobrać bezpośrednio na komputer.

Po podłączeniu wyłączonego skanera kablem USb do komputera ten pierwszy 

zacznie się ładować. Jeśli natomiast włączymy Doxie Go, to będziemy mogli w ten 

sposób zaimportować zapisane skany. W tym trybie skanowanie nie jest możliwe.

Na komputerze, czyli oprogramowanie
Do obsługi skanera na komputerze (działającego na OS X jak i Windows) prze-

znaczone jest specjalne oprogramowanie o nazwie Doxie. Aplikacja jest bardzo 

prosta w użyciu i przejrzysta.

W górnej części znajdują się dwa przyciski dotyczące pobierania dokumentów: 

Settings, gdzie ustawimy, czy mają być importowane duplikaty, czy po zaimporto-

waniu skany zapisane w pamięci mają 

być usunięte lub czy chcemy odmonto-

wać skaner po zaimportowaniu skanów; 

oraz Import, którego działania tłuma-

czyć chyba nie muszę.

Same dokumenty są zaprezento-

wane w postaci miniatur. Skany składa-

jące się z kilku stron możemy spiąć (za-

znaczając je i wciskając przycisk Staple), 

dzięki czemu później zostaną wyeks-

portowane jako wielostronicowy PDf 

Doxie go - tprzenośny skaner
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lub jako obrazy w osobnym folderze. Dodatkowo po dwukrotnym kliknięciu na 

każdy dokument otrzymamy dostęp do jego podstawowej edycji (obracania, przy-

cinania, zmiany kontrastu itp.).

Jeśli chodzi o sposoby zapisu, mamy trzy możliwości:

1. zapisanie do pliku – jako obraz JPeG lub PNG lub do formatu PDf z możliwością 

rozpoznania tekstu.

2. Przesłanie do innej aplikacji (w formacie opierającym się na punkcie 1.).

3. Przesłanie do wybranej chmury lub serwisu, między innymi: Dropboksa, base-

camp, CloudApp, flickra, Google Docs, tumblra czy twittera. Oczywiście format 

również można sprecyzować w preferencjach aplikacji.

Aplikacja Doxie wyposażona jest również w algorytm rozpoznawania tekstu 

(OCr) i to nie byle jaki, bo od lidera rynku – firmy Abbyy. Obsługiwanych jest mul-

tum języków w tym oczywiście polski.

rozpoznany tekst może być zapisany w PDfie na trzy sposoby: pod zeskano-

wanym dokumentem (w wyniku czego widzimy oryginalny układ strony i czcion-

ki), nad dokumentem (widzimy dokładnie ten tekst, który został rozpoznany, ale 

może to skutkować zmianami w wyglądzie strony) lub jako sam tekst (tło zostaje 

wtedy pominięte).

Warto jeszcze wspomnieć o jakości skanów. ta jest na bardzo przyzwoitym po-

ziomie, nawet przy 300 dpi i w zupełności wystarczy do dokumentów. Problemy 

mogą się zacząć przy małej czcionce, OCr po prostu pokaże słowa z błędami lub 

Doxie go - tprzenośny skaner
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w ogóle ich nie rozpozna. Ale wtedy wystarczy przestawić tryb skanowania na 600 dpi i bę-

dzie po problemie.

Nie samymi dokumentami człowiek żyje, czyli skanowanie zdjęć
Wcześniej pisałem, że do skanera dołączony jest specjalny pokrowiec na zdjęcia lub inne 

mniejsze rzeczy (jak np. wizytówki). W takim wypadku jednak warto w preferencjach progra-

mu Doxie wyłączyć automatyczne obracanie i przycinanie importowanych zdjęć, ponieważ 

niektóre z nich może nieznacznie przyciąć. Oczywiście nie musimy wcale importować zdjęć 

do aplikacji skanera tylko od razu do innej, w której będziemy je edytować.

koniec, czyli podsumowanie
Oczywistym jest, że Doxie Go nie będzie urządzeniem dla każdego. ze względu na swoją 

specyfikę nie nadaje się do skanowania grubszych przedmiotów. Do tego nie ma podajnika, 

każdą kartkę trzeba podać samemu, a przy tym uważać, by została prawidłowo wciągnięta. 

Jednak jeśli ktoś dużo podróżuje, skanuje głównie dokumenty, zależy mu na miejscu, to Do-

xie Go będzie doskonałym wyborem. Do tego należy pamiętać, że do skanowania wcale nie 

jest potrzebny komputer.

Ponieważ Doxie Go nie jest dostępny u żadnego z dystrybutorów w Polsce, najlepiej zamówić 

go przez stronę amazon.co.uk, skąd zostanie przesłany do nas bez ponoszenia kosztów przesyłki.

Doxie go                        
Doxie go na stronie producenta: link

Cena: 199 uSD 

Producent: apparent Corporation

Zalety: - kompaktowe rozmiary     
 - schludny wygląd      
 -  wbudowana pamięć (500 MB)    
  - możliwość podłączenia karty SD i pamięci uSB  
  - wbudowana bateria     
  - dwa tryby skanowania: 300 i 600 dpi   
 -  łatwe w obsłudze oprogramowanie z oCr od aBByy

Wady: -  brak dołączanej ładowarki    
 - nie można skanować grubszych przedmiotów  
 - brak podajnika na papier, każdą kartkę trzeba   
     podawać ręcznie      
 -  trzeba uważać, by dobrze wsadzić kartkę.

Doxie go - tprzenośny skaner

http://getdoxie.com/product/doxie-go/index.html
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MoBIlNy 
router
tP-LINk m5350 

 idealny partner w podróży zagranicznej

Dominik łaDa 

Od kilku tygodni testujemy w ima-

gazine mobilny router tP-LINk m5350. 

zrecenzował go dokładnie Paweł hać 

w majowym imagazine. Ja zaś chciał-

bym dorzucić kilka przemyśleń, jako że 

miałem okazję przetestować go w cza-

sie wakacyjnego wyjazdu.

Wziąłem m5350 ze sobą z założe-

niem, że będzie źródłem internetu dla 

kilku urządzeń. Dodatkowo, ponieważ 

byłem zagranicą, to chciałem być pe-

wien, że router będzie działał z dowol-

ną kartą i nie będę musiał przejmować 

się żadnym simlockiem.

Okazuje się, że to był strzał w dzie-

siątkę. router tP-LINk spełnił moje za-

łożenia. miałem internet na iPadzie, 

Nexusie 7, macbooku Pro i przede 

wszystkim – na iPhonie 5. Nie mia-

łem problemu z udostępnianiem po-

łączenia z iPada (hotspot osobisty), 

bo nadal operatorzy w Chorwacji nie 

wprowadzili tej opcji dla kart prepa-

idowych. miałem internet w zasadzie 

wszędzie ze sobą, co więcej – odnosi-

łem wrażenie, że łapie lepiej zasięg niż 

iPad z kartą tego samego operatora.

SMS
z iPadem i kartami prepaid jest 

jeszcze jeden problem. zazwyczaj, jeśli 

operator nie ma dedykowanego roz-

wiązania właśnie dla iPada i dorabia-

my kartę do odpowiedniego rozmiaru, 

okazuje się, że przy okazji zderzamy 

się z rzeczywistością… wymagany jest 

mobilny router - tp-link m5350
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SmS. W większości usług prepaidowych dokupujemy kredyt i musimy go ak-

tywować. Aktywacja zazwyczaj odbywa się poprzez wpisanie na klawiaturze 

odpowiedniego kodu lub wysłanie SmS. Dzięki mobilnemu routerowi jest to 

możliwe, gdyż obsługujemy go poprzez przeglądarkę www i w opcjach mamy 

funkcję wysyłania i odbierania SmS.

Profile
kolejną bardzo wygodną funkcją m5350 (nie wiem, czy obecną w innych 

podobnych routerach) jest możliwość ustawiania i zapisywania profili usta-

wień operatora. Dzięki temu, jeśli często podróżujemy w te same miejsca, nie 

musimy za każdym razem wszystkiego ustawiać od początku, tylko wybiera-

my odpowiedni profil z menu.

Bateria
Czas pracy na baterii jest dużym plusem m5350. tP-LINk zastosował w ro-

uterze baterię o pojemności 2000 mAh, która według producenta daje ok. 6 h 

pracy. W praktyce, wyłączając router, kiedy nie był potrzebny, starczało mi 

w nim energii na cały dzień. Jest to o tyle świetne rozwiązanie, że ze względu 

na małe rozmiary miałem go zawsze ze sobą, przez co mój iPhone miał zawsze 

dostęp do maila, twittera, foursquare, www, Instagramu itp., co zresztą pew-

nie zauważyliście. to jest absolutnie najlepsza z funkcji, bo mamy zawsze inter-

net, oszczędzając przy tym krocie na międzynarodowym roamingu danych.

mobilny router - tp-link m5350
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Minusy
Podczas używania m5350 

w podróży zaobserwowałem 

dwa minusy. Pierwszy z nich 

jest czysto estetyczny – obu-

dowa jest wykonana z do-

syć miękkiego plastiku, któ-

ry dość szybko się rysuje 

– oczywiście nie ma to żadne-

go wpływu na działanie. Dru-

gi minus, jaki zauważyłem, to że faktycznie jednocześnie może pracować czte-

rech użytkowników (producent deklaruje dziesięciu). Podłączenie się piątego 

powodowało, że jeden nie miał internetu, choć był w sieci. Oczywiście to też 

jest szczególna sytuacja, bo zazwyczaj w normalnych warunkach więcej niż 2-3 

urządzenia nie będą potrzebowały być podłączone.

Wiele osób pyta mnie, kiedy będzie dostępny router m5350 w sprzedaży 

w Polsce. Według naszych informacji powinien trafić na półki sklepowe w cią-

gu miesiąca.

Generalnie polecam wszystkim takie rozwiązanie, jeśli musicie/chcecie 

mieć dostęp do netu i nie martwić się specjalnie o koszty. mi-fi, czyli mobil-

ny router, jest bardzo przydatnym gadżetem, we-

dług mnie obowiązkowym w zagranicznych wo-

jażach. Od biedy sprawdzi się też w domowych 

zastosowaniach. Naładujemy go zawsze z każde-

go złącza USb, ze względu na gabaryty zawsze 

weźmiemy go ze sobą i długo będziemy mogli 

z niego korzystać na baterii.

Oczywiście powyższe spostrzeżenia i rozwią-

zania będą dokładnie takie same również dla kil-

ku innych mobilnych routerów dostępnych w Pol-

sce – np. huawei czy Samsung.

Mi-Fi, czyli mobilny router, jest 
bardzo przydatnym gadżetem, 
według mnie obowiązkowym 
w zagranicznych wojażach.

W praktyce, wyłączając 
router, kiedy nie był 
potrzebny, starczało mi 
w nim energii na cały 
dzień.

mobilny router - tp-link m5350
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Do kogo chcesz zadzwonić?

monika gutowska

parrot minikit neo

Podobno 7 godzin miesięcznie traci przeciętny mieszkaniec Warszawy na dojazd do 

i z pracy. Osobiście znacznie odbiegam od tych statystyk, 7 godzin to ja tracę tygodnio-

wo. Czas ten można wykorzystać na słuchanie radia, słuchanie audiobooków, naukę języka 

albo rozmowę telefoniczną. Jak obserwuję, właśnie na tę ostatnią czynność poświęcamy 

najwięcej czasu. Pytanie, czy aby na pewno robimy to bezpiecznie? raczej nie. 

to skłoniło mnie do przetestowania i opisania urządzenia, które dba nie tylko o nasze 

bezpieczeństwo, ale również komfort i zabawę, a to wszystko dostępne w sposób niena-

stręczający najmniejszych trudności. mowa o najnowszym przenośnym zestawie głośno-

mówiącym minikit Neo francuskiej firmy Parrot.

Parrot MINIkIt Neo
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Po wyjęciu zestawu z pudełka zachwyci-

ła mnie prosta stylistyka i łatwość montażu. 

Żadnych kabli, szukania wejść w samocho-

dzie, mocujemy go tylko na osłonie przeciw-

słonecznej, włączamy włącznikiem po lewej 

stronie urządzenia i parujemy z telefonem 

albo nawet dwoma. minikit pobierze auto-

matycznie kontakty z telefonów i jest go-

towy do użycia. z jednego telefonu można 

pobrać maksymalnie 2000 kontaktów a po-

nieważ możemy sparować z urządzeniem do 

10 telefonów, to z prostej matematyki wycho-

dzi nam, że maksymalna liczba kontaktów 

w zestawie to 20000. 

Prostota montażu niesie za sobą jesz-

cze jedną zaletę, którą jest łatwość migracji 

urządzenia pomiędzy samochodami. Świet-

na sprawa, jeżeli wykorzystuje się samocho-

dy flotowe albo posiadamy w rodzinie kilka 

samochodów. 

Na swojej stronie, dystrybutor jako wadę 

zestawu podaje konieczność ładowania. 

W takim razie każdy telefon posiada taką 

wadę. Nawet większą, bo który smartfon wy-

trzyma 10 godzin ciągłych rozmów, 15 dni 

czuwania i nawet do 6 miesięcy głębokiego 

czuwania? A to wszystko za cenę 3 godzin ła-

dowania. takimi właśnie parametrami może 

pochwalić się minikit.

zestaw wyposażony jest w czujnik ru-

chu, dzięki któremu wybudzany jest ze snu 

po wejściu do samochodu i łączy się z telefo-

nem, cicho przy tym pikając. można tę funk-

cję wykorzystać do upewnienia się, że aparat 

telefoniczny mamy przy sobie, co zaoszczę-

dzi nam czasu i benzyny.

parrot minikit neo
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Niekwestionowaną zaletą zestawu 

jest możliwość wybierania i odbierania 

rozmów za pomocą komend głosowych. 

Wystarczy powiedzieć „minikit” a dam-

ski głos zapyta: „Do kogo chcesz zadzwo-

nić?”. Po krótkim sygnale podajemy nazwę 

kontaktu z książki telefonicznej, upew-

niwszy się, że na pewno z tą osobą chce-

my się połączyć, minikit wybiera numer. 

Jeżeli do jednego kontaktu w książce te-

lefonicznej podpięte będą dwa numery, 

zostaniemy zapytani, pod który z tych nu-

merów chcemy zadzwonić. zdarza się, że 

gdy w samochodzie jest gwarno, miły głos 

pod sufitem włącza się do rozmowy swo-

im pytaniem wcale nieproszony, ale nie 

stanowi to żadnego problemu, taki fajny 

przerywnik.

Aby odebrać lub odrzucić połączenie przychodzące, wykorzystujemy ko-

mendy Odbierz/Odrzuć po otrzymaniu informacji, kto do nas dzwoni. Jeżeli 

osoby dzwoniącej nie mamy zapisanej w książce telefonicznej, otrzymamy samą 

informację o połączeniu przychodzącym. Jak wynika z powyższego opisu, mo-

żemy nie wyciągać telefonu z torebki, co w moim przypadku zajmuje ładnych 

parę minut.

Przejdźmy do jakości połączeń. moje dotychczasowe doświadczenia z tego 

typu urządzeniami nie są najlepsze i troszkę obawiałam się tego testu. Jakość 

rozmowy poprzez mój obecny zestaw mogła znieść tylko moja druga połówka, 

a z pozostałymi osobami rozmawiałam bez jego wykorzystania.

Dzięki minikit wszystkie plotki załatwiam teraz w samochodzie, mogę so-

bie również pozwolić na rozmowy służbowe, bo druga strona nie odczuwa żad-

nego dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, wyraźny, żadnych trzasków, stuków, ucie-

kania dźwięków. Wykorzystanie zaawansowanego systemu DSP usuwa wszelkie 

szumy oraz echo z otoczenia.

rewelacja w czystej postaci. Pokusiłam się nawet o posłuchanie kilku utwo-

rów i da się. Nie jest to jakość studyjna, ale jak na tak małe cudeńko jest Ok. 

Dzięki syntezatorowi mowy komendy głosowe z nawigacji w telefonie mogą 

Prostota montażu niesie za 
sobą jeszcze jedną zaletę, 
którą jest łatwość migracji 
urządzenia pomiędzy 
samochodami. Świetna 
sprawa, jeżeli wykorzystuje 
się samochody flotowe albo 
posiadamy w rodzinie kilka 
samochodów. 

parrot minikit neo
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być przekazywane do zesta-

wu. Jeżeli w tym czasie ktoś 

do nas zadzwoni, nawigacja 

zostaje wyciszona.

Jak przystało na urzą-

dzenie współpracujące m.in. 

z iPhone’em, nie może się 

obejść bez specjalnej aplikacji, 

jaką jest Neo App Suit. Obec-

nie pozwala ona na odnale-

zienie samochodu poprzez lo-

kalizację miejsca ostatniego 

połączenia telefonu z zesta-

wem. możemy również zmie-

rzyć czas parkowania i przy-

pomni nam o zbliżającym się końcu opłaconego czasu, z pewnością przydatne 

w centrum miast i na płatnych parkingach. Podczas długiej podróży może-

my ustawić licznik, który przypomni nam o konieczności zrobienia przerwy na 

odpoczynek.

można też nagrać komunikat dla odrzucanych połączeń, ustawić spersona-

lizowane dźwięki włączania i wyłącza-

nia telefonu. z czasem funkcji z pew-

nością będzie jeszcze przybywać. 

Aplikacja to uzupełnienie każdego 

urządzenia, więc producentowi z pew-

nością na tym zależy. 

testowany przeze mnie egzem-

plarz otrzymaliśmy od dystrybutora 

Parotta firmy Amervox Sp. z o.o. Pra-

cownicy tej firmy doskonale wiedzą, co 

oznacza dobry serwis, wyprzedzając 

w tym względzie wiele firm. Czuć, że 

to, co robią, sprawia im przyjemność 

i z pewnością zdają sobie sprawę, że 

obsługa klienta na wysokim poziomie 

to klucz do sukcesu.

Dzięki Minikit wszystkie plotki 
załatwiam teraz w samochodzie, 
mogę sobie również pozwolić 
na rozmowy służbowe, bo druga 
strona nie odczuwa żadnego 
dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, 
wyraźny, żadnych trzasków, 
stuków, uciekania dźwięków.

parrot minikit neo
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a gdyby tak istniał dysk sieciowy, 

który można w łatwy sposób 

podłączyć, skonfigurować i cieszyć 

się jego zawartością zawsze i 

wszędzie, a wszystko to za niezbyt 

wysoką cenę? chyba właśnie taki jest 

Seagate central.

jan urbanowicz

bardzo chciałbym mieć urządzenie, na któ-

rym mógłbym trzymać filmy, seriale, bibliote-

kę muzyki, a także robić backup swojego kom-

putera i nie przejmować się tym, że zabraknie mi 

miejsca. można to osiągnąć posiadając duży dysk 

wewnątrz naszej maszyny lub mieć kilka, któ-

re będą sobie leżeć na biurku. Ale chyba chodzi 

o minimalizm i na pewno nie o to, by mieć cały 

blat zawalony dyskami. Lepiej mieć jeden, duży 

i skuteczny. Jednak tak jak nie raz radził Wojtek, 

backupów nigdy za wiele, więc siłą rzeczy trzeba 

mieć kilka urządzeń. mogłaby się do tego nada-

wać jakaś usługa w chmurze, jednak trzeba mieć 

dużo przestrzeni dyskowej, a jednak takie usługi 

nieco kosztują. macierze dyskowe, które byłyby 

chyba najlepszym rozwiązaniem, by pomieścić 

wszystko w jednym miejscu, również do naj-

Seagate CeNtral
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tańszych nie należą. Seagate Central 

może jednak rozwiązać ten problem. 

Dostępny jest w kilku wariantach po-

jemnościowych, z czego najwięk-

szy ma 4 tb, a do tego nie kosztuje 

majątku.

Wygląd
Dysk właściwie nie ma żadnych 

cech zewnętrznych, które wyróżniały-

by go spośród tłumu innych dysków. 

Jest jednak bardzo minimalistyczny. 

Nie ma tu żadnych zbędnych świeci-

dełek, wyświetlaczy i bajerów. zwykła zgrabna bryła, która z przodu posiada je-

dynie małą zieloną diodę LeD, napis z nazwą producenta, zaś z tyłu gniazdo na 

kabel zasilający, ethernet służący do podłączenia się do domowej sieci oraz USb, 

gdybyśmy zechcieli rozszerzyć jego pojemność dodatkowym dyskiem. Jednak 

4 tb (taki model trafił do testów) powinny wystarczyć na dość długi czas. Więk-

szości osób powinien się on spodobać.

konfiguracja
Urządzenie działa niemal zgodnie z myślą „out of the box”. Jego konfigu-

racja jest bardzo prosta, gdyż polega na podłączeniu do zasilania i naszego ro-

utera. reszta to już kaszka z mlekiem. Nasz komputer od razu wykryje nowe 

urządzenie, które ukaże się w naszym miejscu sieciowym. Na nim znajdzie-

my odnośnik, który przeniesie nas do przeglądarki internetowej, gdzie będzie-

my mogli w pełni dokończyć konfigurację dysku i jego połączenia z naszą siecią. 

Następnie możemy skorzystać z samouczka, który pokaże nam w skrócie moż-

liwości. Pozostaje nam jeszcze stworzenie naszego profilu użytkownika, choć 

możemy ich utworzyć kilka. Umożliwi nam to trzymanie wielu danych jako pry-

watnych, niestety ma to jeden minus – nie będziemy mogli wtedy odtwarzać 

tych plików za pomocą aplikacji mobilnej, gdyż widzi ona rzeczy znajdujące się 

jedynie w katalogu publicznym.

Oczywiście możemy skonfigurować dysk w rozmaity sposób, ale nie wszyst-

ko da się za pomocną wspomnianego konfiguratora ustawić. Niemniej, prze-

ciętny użytkownik znajdzie tu wszystko, czego potrzebuje, a ci bardziej zaawan-

seagate central
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sowani na pewno wpadną na pomysł, co by zmienić w innym miejscu, by było 

jeszcze lepiej. Ale ja pro-użytkownikiem urządzeń sieciowych nie jestem, więc 

ograniczyłem się do narzędzi, które oferuje producent.

Coś jak time Capsule
Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo chciałbym mieć time Capsule. bo jest wy-

godne do robienia kopii zapasowych, ładnie się prezentuje, stojąc gdzieś w oko-

licy komputera, ale niestety cena trochę mnie, na dziś, przewyższa. Jednak za 

pomocą Seagate Central możemy mieć urządzenie podobne w działaniu, za 

mniejsze pieniądze. Jak już podłączymy nasz dysk i go skonfigurujemy, może-

my przejść do ustawień time machine i wybrać go jako miejsce docelowe, na 

którym będzie się robić automatyczna kopia naszego systemu. Niestety nie ma 

możliwości robienia tego bezprzewodowo, ale sądzę, że zdajecie sobie sprawę 

z tego, że po kablu jest jednak szybciej. Jeśli nie posiadacie OS X, to wiedzcie, że 

na Windowsie również można robić takie kopie zapasowe. Wymaga to kilku do-

datkowych kroków, ale według instrukcji jest to jak najbardziej możliwe. 

Ciekawą opcją dla tych, którzy sporo przesiadują na facebooku, może być 

możliwość kopiowania zawartości naszego profilu z tego serwisu. Wystarczy 

w ustawieniach zalogować się naszym loginem i hasłem i Central będzie zapisy-

seagate central
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wać np. wszystkie zdjęcia, jakie się na naszym profilu pojawią. Szkoda, że nie ma 

takiej możliwości, jeśli chodzi o twittera czy inne portale społecznościowe.

Muzyka i filmy
tak duże dyski kupujemy zazwyczaj, by pomieścić na nich naszą muzykę 

oraz inne media. A jeśli już decydujemy się na rozwiązania sieciowe, to zapew-

ne dlatego, by mieć do tych mediów dostęp bezprzewodowy. Seagate Central 

umożliwia nam to na kilka sposobów. Dwa pierwsze to itunes Sharing i DLNA. 

Oba w obrębie naszej sieci lokalnej. Jak one działają, chyba większość z Was 

mniej więcej wie. Ciekawie robi się w dwóch kolejnych przypadkach.

Do dyspozycji mamy remote Access oraz aplikacje na iOS, Androida, kindle 

fire, telewizory firmy, której Nazwy Nie Wolno Wymawiać (Samsung). Pierwsze 

to dostęp do naszych danych z każdego urządzenia posiadającego przeglądarkę 

internetową. Wystarczy wpisać w oknie adresu access.seagate.com, zalogować 

się na swoje konto i możemy już pobierać lub wgrywać na nasz dysk co nam się 

podoba z każdego miejsca, w którym się znajdujemy. Plusem jest to, że mamy 

dostęp zarówno do folderów publicznych, jak i prywatnych. W przypadku apli-

kacji nie ma takiej możliwości.

Aplikacja na iOS, dostępna zarówno na iPhone’a, jak i iPada, Seagate me-

dia jest łatwa w obsłudze i nie powinna nikomu sprawić problemów w np. oglą-

daniu filmów, które wcześniej sobie wgraliśmy na dysk, będąc w domu. ma ona 

oczywiście swoje wady, jednak to, że jest multiplatformowa, te niewielkie niedo-

godności wynagradza.

Podsumowanie
Nie jestem specem od tego typu urządzeń. Jeśli spodziewaliście się szcze-

gółowego testu i się zawiedliście, to przepraszam. Jestem zwykłym użytkowni-

kiem, który tak jak Wy szuka rozwiązań spełniających moje oczekiwania. Chcę 

wyjąć coś z pudełka, podłączyć i cieszyć się z działania. myślę, że tak było w tym 

przypadku. miałem co prawda na początku kilka problemów, ale wynikały one 

seagate central



 /   2013 nr 7-8   /   sprzęt   /    106

raczej z tego, iż mam jakiś przeklę-

ty router. Jakiegokolwiek urządzenia 

sieciowego bym nie chciał do niego 

podpiąć, to zawsze coś się musi sko-

pać. Jednak jak już wszystko zaczę-

ło działać, to bardzo spodobał mi się 

efekt. Jeśli szukacie czegoś, co za-

pewni Wam bezprzewodowy dostęp 

do Waszych mediów, a przy okazji 

będzie spełniać rolę dysku do kopii 

zapasowych, to myślę, że będziecie 

z niego zadowoleni.

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 fi rmy 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 fi lmy. 

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.

Seagate central                   
Strona producentat

Zalety: - minimalistyczny i schludny wygląd   
 -  wykonanie z dobrej jakości materiałów   
 - dostępne różne warianty pojemnościowe: 2 tB, 3 tB, 4 tB  
 - przyzwoita cena: ok. 900 zł za 4 tB   
 - możliwość korzystania z zasobów dysku   
    z dowolnego miejsca z dostępem do internetu  
  - łatwość konfiguracji

Wady:  - aplikacja mobilna mogłaby być ładniejsza

seagate central

http://cardeasy.pl
http://http://www.seagate.com/pl/pl/external-hard-drives/network-storage/home/seagate-central/
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MagaZyN ChIP

Prasa drukowana coraz mocniej czuje na ple-

cach oddech wydań elektronicznych. klasyczne, 

papierowe magazyny tworzą swoje elektronicz-

ne klony lub nawet rezygnują zupełnie z wersji 

papierowych. Polskie wydanie magazynu „Chip” 

opierało się dość długo. „Chip” to jeden z naj-

dłużej wydawanych w Polsce miesięczników po-

święconych komputerom. kiedyś go regularnie 

czytałem, ostatnio jednak rzadko zaglądałem, 

bo tematyka skupia się głównie na PC-tach. Po-

jawienie się wersji elektronicznej spowodowa-

ło, że zajrzałem do „Chipa” ponownie. Nic się nie 

zmieniło od kilku lat – dużo informacji i newsów 

z komputerowego światka, podanych w dość ko-

lorowej formie. Niestety „Chip Polska” poszedł 

najprostszą drogą i stworzył dokładną kalkę wy-

dania papierowego. W aplikacji z iOS-owego kio-

sku znajdziemy wierny skan gazety papierowej. 

Na okładce mamy nawet cenę – 21,90. magazyn 

przeglądamy prawo-lewo z możliwością przy-

bliżania tekstu. to przydatna cecha, bo przygo-

towany do druku magazyn ma trochę za małą 

czcionkę jak na wersję cyfrową. Największą za-

letą wersji cyfrowej jest cena. Jak wspomniałem, 

papier kosztuje 21,90 zł, wersja cyfrowa jest poło-

wę tańsza. 

Cena: 3,59 euro za numer  Pobierz

gry I PrograMy
z APPStOrenorbert cała

gry i programy z appstore

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/chip-pl/id597384999%3Fmt%3D8
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aVIatIoN eMPIre

W AppStore mamy sporo gier sygnowanych przez różne firmy. Jedne są gorsze, inne 

lepsze, ale Aviation empire, czyli gra przygotowana przez królewskie holenderskie 

Linie Lotnicze kLm, jest rewelacyjna. Na starcie, w roku 1920, zostajemy szefem kLm 

i do dyspozycji mamy jeden samolot latający między Londynem a Amsterdamem. 

teraz tylko od nas będzie zależało, jak kLm będzie sobie radził w podniebnym biz-

nesie. rozgrywkę możemy prowadzić w dwóch trybach. Pierwszy to tryb opowiada-

jący przy okazji historię kLm, gdzie poruszamy się w czasie od roku 1920 do dzisiaj 

i gdzie niektóre zachowania narzuca nam sama historia. Drugi tryb pozwala nam 

już na zupełną dowolność i równie dobrze pierwsze połączenie kLm możemy usta-

nowić między Amsterdamem a Warszawą. W grze mamy bardzo dużo zmiennych, 

musimy rozbudowywać lotniska, kupować samoloty, dbać o klientów, a nawet sa-

modzielnie pilotować. to wszystko daje nam pieniądze na rozwój lotnisk i siatki po-

łączeń. Gra jest bardzo rozbudowana i w pewnym momencie trudno zapanować 

nad całością interesu. Ale tak to już jest w tym biznesie – nie ma łatwo. Na szczęście 

lotniska w modlinie ani Dreamlinerów nie ma.

Cena: za darmo             Pobierz

gry i programy z appstore

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/aviation-empire/id615255318%3Fmt%3D8
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IFttt

Ifttt, czyli If this then that. Serwis ten już 

jakiś czas jest obecny w internecie i pewnie nie-

którzy z Was o nim słyszeli. zasada działania 

jest prosta i genialna – łączy on różne aktyw-

ności (kanały) ze sobą i pozwala wykonać pew-

ną akcję, jeśli zaszła jakaś sytuacja. możemy wy-

bierać spośród kilkudziesięciu kanałów i łączyć 

je w różnych zależnościach. możemy na przy-

kład ustawić sobie zależność, że jeśli wrzucimy 

zdjęcie na Instagram, to automatycznie wyśle-

my SmS do przyjaciółki z informacją, że poja-

wiło się zdjęcie. możemy też wrzucić automa-

tem na facebooka informację, że akcje Apple 

spadły poniżej 100 dolarów lub zrobić wiele 

mniej lub bardziej przydatnych rzeczy. Dostęp-

nych kanałów jest tak dużo, że nasze całe cy-

frowe życie możemy ogarnąć za jego pomo-

cą. możliwości są zupełnie nieskończone. tyle 

o serwisie.

Aplikacja dla iPhone’a pozwala na bardzo 

proste budowanie formuł z poziomu telefonu 

oraz kontrolowanie, która z nich jest aktywna 

a która nie. Interfejs aplikacji jest bardzo prosty 

i przejrzysty, czyli dokładnie taki, jaki powinien 

być w tym przypadku. 

Cena: za darmo    Pobierz

gry i programy z appstore

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/ifttt/id660944635%3Fmt%3D8
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WaZe

Program Waze nie jest nowy. Pierwszy raz ze-

tknąłem się z nim około 3 lata temu. Wtedy do-

piero raczkował i miał skromną bazę map. był 

jednak chyba pierwszą pełnoprawną, bezpłat-

ną nawigacją GPS „zakręt po zakręcie”. W mo-

mencie startu korzystał tylko z map tworzonych 

przez użytkowników. Przez kilka lat działania 

dorobił się bardzo dokładnych map i stał się cie-

kawą alternatywą dla innych systemów nawiga-

cyjnych. Najciekawszy w Waze jest aspekt spo-

łecznościowy. możemy połączyć konto Waze 

z naszym facebookiem i wchodzić w interakcje 

na drodze ze znajomymi. możemy również za-

czepiać nieznajomych i rozmawiać z nimi. Użyt-

kownicy Waze mogą (i zazwyczaj to robią!) zgła-

szać różne zdarzenia. Dlatego szybko dowiemy 

się, gdzie stoi policja z radarem, gdzie jest ko-

rek, a gdzie wypadek. za zgłoszenie odpowied-

nich zdarzeń zyskujemy punkty i pniemy się 

w wazowej hierarchii. Program jest multiplaftor-

mowy, dlatego trudno będzie Wam znaleźć zna-

jomego, który nie może mieć Waze. Oprócz sys-

temu iOS działa także na Androidzie, Symbianie, 

blackberry 10 i Windows mobile. Nie wiadomo, 

co dalej będzie z Waze, bo został on niedawno 

kupiony przez Google.

Cena: za darmo    Pobierz

gry i programy z appstore

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/waze-social-gps-maps-traffic/id323229106%3Fmt%3D8
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filozofia paperless (w skrócie: ograniczenia użycia papierów w pracy lub normalnym życiu) 

staje się coraz bardziej powszechna. z jednej strony przemawia za nią ekologia, z drugiej mamy 

coraz lepsze urządzenia, które ułatwiają wymianę informacji bez użycia papieru. zanim jednak 

porzuci się całkowicie kartki, trzeba zrobić coś z tymi, które już mamy. Do tego celu najlepiej wy-

korzystać przeróżnej maści skanery (jak na przykład opisywany w tym numerze Doxie Go [odno-

śnik do strony z jego recenzją?]). Ale same skanery to nie wszystko. No bo co komu po setkach 

JPG-ów czy innych plikach ze skanami, jeśli w pewnym momencie musiałby odnaleźć konkretną 

informację? Duże znaczenie ma więc również oprogramowanie. A Prizmo 2 – Scanning, OCr & 

Speech należy do elity w tej dziedzinie.

Prizmo to dzieło belgijskiego studia Creaceed składającego się ze skromnej, trzyosobowej 

załogi. Nie przeszkodziło to jednak w wyniesieniu tej aplikacji na wyżyny.

Pierwsze, co po uruchomieniu tej aplikacji się rzuca w oczy, to pięknie zaprojektowany de-

sign. takie już moje zboczenie zawodowe (dosłownie, bo pracuję jako grafik komputerowy 

i w przenośni, bo wiele aplikacji dla iOS i OS X przykłada ogromną uwagę do wyglądu), że choć-

by nie wiadomo, jak funkcjonalna byłaby aplikacja, ale wyglądałaby tragicznie, to nie ciągnie 

mnie do jej używania (wyjątkiem jest chyba tylko keyboard maestro). Na szczęście, jak napisa-

łem na początku tego akapitu, w przypadku Prizmo nie jest źle, a nawet bardzo dobrze!

Wiadomo jednak, że wygląd to nie wszystko. Liczy się również funkcjonalność. I pod tym 

względem Prizmo nie zawodzi. Ale może już dość ogólników, zagłębmy się bardziej w szczegó-

ły tej aplikacji. Widok okna głównego można podzielić na dwie części: górną, gdzie otworzymy/

zaimportujemy obraz oraz dolną z wszelkiej maści narzędziami, które mają usprawnić przygoto-

wanie pliku wynikowego.

maciej skrzypczak

PrIZMo
DOSkONAŁy kOmPAN
PAPerLeSS

prizmo doskonały kompan paperless
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zanim jednak przystąpimy do dodania pliku, warto 

wybrać, czym się będziemy zajmować. Wybór sprowa-

dza się do trzech wariantów: dokument, wizytówka oraz 

zdjęcie. Przy czym liczba narzędzi będzie taka sama dla 

pierwszych dwóch, natomiast nieco mniejsza dla zdjęć, 

ponieważ nie potrzebują one rozpoznawania tekstu (ale 

o tym troszkę dalej).

Sposób postępowania z zeskanowanymi dokumen-

tami jest dość prosty. Najpierw otwieramy plik ze ska-

nem (albo importujemy go bezpośrednio z aparatu lub 

skanera, a nawet z podłączonych po USb iPhone’a i iPa-

da). Następnie w zależności od potrzeby odpowiednio 

go obracamy. W kolejnym kroku przycinamy skan do 

rozmiaru papieru (jeśli na przykład jest to zdjęcie doku-

mentu). Ale jeżeli się nam nie chce tego robić ręcznie, za-

wsze możemy skorzystać z opcji Auto Detect, która bar-

dzo dobrze radzi sobie z takimi problemami (oczywiście 

pod warunkiem, że kontury papieru odróżniały się od 

reszty najbliższego otoczenia). Co jednak wtedy, gdy 

skanowaliśmy grubą książkę, a jak wiadomo w takich 

przypadkach strony zawijają się do środka? to również 

nie powinno stanowić problemu, ponieważ w opcjach 

przycinania mamy możliwość ustalenia zakrzywienia 

strony, co pozwoli na lepsze jej odczytanie na końcu.

kolejnym krokiem będzie ustalenie wielkości ska-

nu. Dla dokumentów jest to domyślnie A4. Do naszej 

dyspozycji mamy również narzędzie służące do korek-

cji obrazu na podstawie soczewki zastosowanej w apa-

racie, którym wykonane było zdjęcie dokumentowi. Da-

lej możemy „podkręcić” nasze zdjęcie. Do wyboru mamy 

ustawienia ręczne – w takim wypadku sterujemy suwa-

kami jasności, kontrastu, ostrości i nasycenia – lub auto-

matyczne (pozostawiające obraz w kolorze lub zamie-

niające go na odcienie szarości), które starają się same 

dostosować najlepszą konfigurację do rozpoznawania. 

Ostatnie narzędzia pozwalają na ustalenie poziomu czy-

prizmo doskonały kompan paperless
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telności skanu (jeśli jest za mała), podwyższenie jego rozdzielczości (nawet czterokronie) oraz 

wybranie języka rozpoznawania tekstu. I tutaj oczywiście mamy do wyboru nasz ojczysty język, 

choć przy pierwszym użyciu Prizmo będzie trzeba go najpierw dociągnąć. Na koniec nie pozo-

staje nam nic innego, jak uruchomić rozpoznawanie.

Do rozpoznania tekstu Prizmo korzysta z silnika Openrtk, który radzi sobie bardzo dobrze. 

Oczywiście na prawidłowe wykrycie tekstu wpływa wiele czynników, jak jakość pliku wejściowe-

go, użyta czcionka itp., ale z reguły otrzymujemy tekst, w którym do poprawienia są nieliczne lite-

rówki (najczęstszą jest chyba podmiana litery „m” na „rn”). tak jak w większości programów OCr 

również w Prizmo po rozpoznaniu obszar kartki dzielony jest na regiony tekstowe, numeryczne 

oraz obrazy. każdy z nich możemy zamienić na inny. Oczywiście bez problemu dodamy też nowe 

obszary, usuniemy niepotrzebne, scalimy wybrane czy ustalimy kolejność, w jakiej mają się składać 

na dokument. bardzo ciekawa jest również opcja tłumaczenia wskazanych regionów, która radzi 

sobie bardzo dobrze (przynajmniej jeśli chodzi o tłumaczenie z polskiego na angielski).

Po całym procesie rozpoznającym nasz dokument przychodzi czas na jego zapisanie. Do 

wyboru mamy wiele opcji, jak eksport do evernote, popularnych chmur (Dropbox, Google Dri-

ve, box), WebDav, tradycyjnym mailem lub po prostu do pliku. Następnie wskazujemy, w jakim 

formacie chcemy otrzymać plik. tutaj wybieramy pośród obrazów (JPeG, PNG, tIff), PDf-ów 

w dwóch postaciach: ze wstawionym rozpoznanym tekstem, co jednak czasem może spowodo-

wać zaburzenie ogólnego wyglądu strony, albo z tekstem wstawionym pod obraz skanu. ta dru-

ga metoda zachowuje oryginalny wygląd strony przy jednoczesnej możliwości przeszukiwania 

tekstu. Ostatnimi dwiema opcjami jest eksport do rtf i tXt, czyli czystego tekstu. to jednak nie 

wszystko. Cały projekt skanów korzysta bowiem z chmury Apple, więc bez problemu możemy 

zacząć pracować na jednym komputerze, a potem przenieść się na inny.

Prizmo to kawał solidnego kodu, jest ba-

nalny w obsłudze, a do tego podany w pięk-

nym opakowaniu. Całość w pełni rekompensu-

je cenę, która choć nie jest niska (44,99 eUr), to 

i tak stanowi połowę kosztu innego znanego 

programu – Abbyy finereader express.

A jeśli jeszcze Wam mało, jeśli potrzebu-

jecie przeprowadzić rozpoznawanie tekstu 

na wielu dokumentach, to można zakupić 

dodatek, który automatyzuje ten proces, jak 

również pozwala tworzyć skrypty współpra-

cujące z Prizmo. to jednak podnosi cenę tej 

aplikacji o kolejne 44,99 eUr.

prizmo doskonały kompan paperless

prizmo 2 – scanning                 
Producent: Creaceed

Prizmo 2 – Scanning, oCr & Speech w Mac app Store

Cena: 44,99 eur (+ 44,99 eur za dodatek)

Zalety: - łatwy w obsłudze      
 - piękny design      
 - wystarczająca liczba narzędzi do     
    przygotowania dokumentu oraz jego rozpoznania 
 - rozpoznawanie języka polskiego    
 - tłumaczenie rozpoznanego tekstu na inne języki 
 - możliwość odczytu rozpoznanego tekstu  
 - wiele opcji eksportu

Wady:  - nie ma się do czego przyczepić…    
 - …no chyba że ceny, która może być zaporowa,   
    szczególnie z dodatkiem

http://www.creaceed.com
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/prizmo-2-scanning-ocr-speech/id546392952?mt=12
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Swoją przygodę z makami zacząłem ponad 

3 lata temu. Od dnia, w którym wybrałem pierw-

szy komputer od Apple, mówiłem sobie, że kupię 

pakiet biurowy. iWork lub microsoft Office. Jednak 

cały czas zmieniały mi się potrzeby. 

Potem przyszły google Docs
Nagle nie potrzebowałem nic więcej. Jakby nie 

patrzeć, przeglądarkę mam otwartą cały czas, za-

zwyczaj na pełnym ekranie. Google Docs dawało 

mi również możliwość łatwego dostępu do swoich 

dokumentów z każdego urządzenia, które podłą-

czone jest do internetu, a także na pełną edycję 

pliku. Wiele, naprawdę wiele razy właśnie to mnie 

uratowało. Dlatego, gdy usłyszałem o iWork for iC-

loud podskoczyłem ze szczęścia tak wysoko, że su-

fit z płaskiej powierzchni przyjął formę bardziej po-

falowaną. Drugie takie szczęście spadło na mnie, 

gdy rano zobaczyłem powiadomienie z nowym 

mailem. tak, dostałem dostęp do bety iWork for 

iCloud.

Pages
Jako że najwięcej piszę, to na pierwszy ogień poszło Pages. klik na ikonkę, ekran powitalny i od razu zo-

staję poproszony o wybór stylu mojego dokumentu. możliwości jest naprawdę wiele: list, list ze zdjęciem, 

CV (wszystkie dostępne w różnych wersjach), ulotka, przepis, zaproszenie, projekt, podziękowania, plakat. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć dokumentu pustego, który okazał się być faworytem. Stuk, stuk, stuk, na 

ekranie pojawiają się pierwsze słowa. trudno stwierdzić, że pracuję w przeglądarce – wszystko odbywa się 

płynnie, bez najmniejszych spowolnień czy przycięć. Czas na szybkie formatowanie. Dla tekstu możemy 

zmienić styl akapitu (tytuł, podtytuł, akapit i wiele podobnych), font, ułożenie tekstu, odległość między li-

nad apple nadciągają coraz większe chmury. 

i nie jest to zły znak – wprost przeciwnie. na 

ostatnim WWDc swoje miejsce znalazł tam 

cały pakiet iWork. od jakiegoś czasu testuję 

usługę w wersji beta.

michał zieliŃski

z DUŻeJ ChmUry WIękSzy DeSzCz
IWork For IClouD

z dużej chmury większy deszcz iwork for icloud
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niami a także odległość między poszczególnymi akapitami. każde słowo można pogrubić, pochylić, podkre-

ślić (niestety, tylko w jeden sposób) a także skreślić (znowu, tylko jeden sposób). Jeśli chodzi o wybór fon-

tów, to również nie ma tego wiele – ponad 40 opcji bez możliwości rozszerzenia.

Nadszedł czas na dodanie zdjęcia. Po kliknięciu na ikonkę obrazka na górnej belce otwiera się stan-

dardowy panel wrzucania zdjęcia. mało wygodne. Spróbowałem czegoś, co Apple doprowadziło do per-

fekcji – przeciągnij i upuść. zadziałało. rysunek pojawił się w dokładnie tym miejscu, w którym go upuści-

łem, a po chwili został oblany tekstem. zmienianie rozmiaru polega na rozciąganiu i ściąganiu go kursorem 

myszy. W łatwy sposób można dodać refleks u dołu, dorysować obwódkę czy stworzyć pole wokół niego. 

Wszystko to z zachowaniem płynności aplikacji desktopowych. Niesamowite.

Nie mogło zabraknąć również kształtów. kwadracik tu, strzałeczka tam – przydają się. W webowym Pa-

ges mamy do wyboru 12 sztuk – kreska, strzałka, strzałka podwójna, prostokąt, prostokąt z zaokrąglonymi ro-

gami, elipsa, trójkąt ostro- lub rozwartokątny, trójkąt prostokątny, gruba strzałka, gruba strzałka podwójna, 

równoległobok, dymek ostry, dymek okrągły, pięciokąt, gwiazda. Po wybraniu jednego z powyższych, może-

my wybrać jeden z sześciu sposobów wypełnienia, rodzaj obwoluty, dodać odbicie, a także wpisać tekst.

Numbers
Pages to podstawa. każda z trzech aplikacji 

może robić to, co powyżej opisałem. Numbers poza 

tym pozwala na edycję arkuszy kalkulacyjnych. Po 

stworzeniu kilku dokumentów stwierdzam, co nastę-

puje: Numbers zostało przeniesione do przeglądarki 

wraz ze swoimi najważniejszymi funkcjami. Nie będę 

się tu rozwodził nad możliwościami tej aplikacji, dla-

tego postaram się pokazać kilka przykładów użycia. 

tworząc nowy dokument, wybieramy (po raz ko-

lejny) z wielu dostępnych gotowców. tak więc, poza 

czystym dokumentem, dostępny jest plik na ar-

kusz domowy, listę rzeczy do zrobienia, budżet, spis 

oszczędności, planer podróży czy nawet swego ro-

dzaju listę obecności. 

Nie musimy znać więc dosyć skomplikowanych 

funkcji, aby wykorzystywać umiejętności do liczenia 

Numbers. Dla przykładu, budżet ma w standardzie 

tabelkę na wszystkie transakcje, wydatki stałe a tak-

że od razu stworzony wykres kołowy i słupkowy, 

które obrazują wszystkie pieniądze, jakimi obracamy. 

z dużej chmury większy deszcz iwork for icloud
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Lista obecności automatycznie podsumowuje, ile 

razy dana osoba była na zajęciach, zaś planer podró-

ży pozwala na łatwe ogarnięcie całego wyjazdu. 

trudno mi ocenić, jak bardzo zostały okrojone 

bardziej zaawansowane funkcje Numbers. z komen-

dami, z których korzystam na co dzień, nie miałem 

żadnych problemów, jednak obawiam się, że otworze-

nie bardziej zaawansowanych plików może nie skoń-

czyć się dobrze. Wrócę do tego później, bo teraz czas 

na…

keynote
flagowa aplikacja, która rzuciła mnie na kolana 

po pierwszym uruchomieniu. Prezentacje tworzone 

w PowerPoincie są zazwyczaj brzydkie, nudne, a je-

śli już ktoś pokusi się o stworzenie czegoś ciekaw-

szego, to brakuje im… wysublimowania. zupełnym 

przeciwieństwem tego są dzieła, które zrodziły się 

w keynote. Starannie dobrane i dopracowane ani-

macje sprawdzają się idealnie, zarówno jeśli prezen-

tacja ma zebrać całą uwagę publiczności, jak i wte-

dy, gdy stanowi tylko tło dla prelegenta.

test przeglądarkowej wersji był bardzo łatwy. 

W chmurze wylądowała dosyć skomplikowana pre-

zentacja, stworzona przy użyciu keynote dla OS X 

i obserwowałem bieg zdarzeń.

Po otworzeniu pliku spotkałem komunikat, 

w którym było zaznaczone, że niektóre funkcje uży-

te przy tworzeniu prezentacji nie są zaimplemento-

wane w tej wersji beta i zostaną usunięte. Cóż, mam 

nadzieję, że pojawią się w finalnej odsłonie. 

tak jak się spodziewałem, ucierpiały animacje. 

keynote for iCloud posiada tylko 18 przejść między slajdami, nie wspiera również ścieżek ruchu 

obiektów. Sprawia to, że brakuje mu sporo do wersji dostępnej na komputery. tak w zasadzie 

keynote pozwala na dokładnie taką samą edycję jak Pages. Jedyną różnicą jest dodawanie przej-

ścia między slajdami.

z dużej chmury większy deszcz iwork for icloud
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Podsumowanie
Czy iWork for iCloud oznacza zniknięcie pakietu z mac App Store? mam nadzie-

ję, że nie. mimo że na co dzień wersja przeglądarkowa mi wystarczała, to zdarza-

ły się momenty, kiedy brakowało funkcji (mowa tu oczywiście o keynote). myślę, że 

ta propozycja idealnie sprawdzi się dla tak zwanych zwykłych Użytkowników. Pakiet 

w chmurze oferuje bowiem tylko podstawowe funkcje, a zU rzadko kiedy wybiega-

ją poza te. Wiem jedno – na pewno te narzędzia pozwalają na dużo więcej niż tyl-

ko robienie poprawek dla plików stworzonych na iPadach czy makach. Jeżeli iWork 

dla iOS stanie się darmowy, to cała usługa może przyciągnąć naprawdę wielu klien-

tów. Ja jednak zostaję przy Google Docs ze względu na wieloplatformowość aplika-

cji mobilnej.

Wrote in Pages for iCloud

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

z dużej chmury większy deszcz iwork for icloud

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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O iOS 5.4 dla Apple tV nie 

mówi się zbyt głośno, jak w przy-

padku iOS 7 dla iPhone’ów i iPa-

dów. Wynika to między innymi 

z faktu, że akcesorium jest mniej 

popularne, aczkolwiek ma zagorza-

łe grono fanów. Ci z Was, którzy się 

do niego zaliczają, z pewnością do-

cenią nowe funkcje, które w Cuper-

tino przygotowują na Apple tV.

automatyczne aktualizacje
W iOS 5.4 dla Apple tV (w od-

różnieniu od iOS 7 dla iUrządzeń) 

pojawiła się nowa opcja – automa-

tycznych aktualizacji. Domyślnie 

funkcja jest wyłączona, ale może-

my ją znaleźć, udając się do usta-

wień, a następnie Ogólne i Softwa-

re Updates. Potem musimy włączyć 

opcję Automatically apply updates. 

Aktywacja funkcji sprawia, że aktu-

alizacje są pobierane automatycz-

nie, w tle i ich instalacja następuje 

w momencie, gdy nie korzysta-

my z Apple tV. Przydatne i ciekawe 

rozwiązanie, tym bardziej, że wie-

le osób nie przywiązuje do procesu 

aktualizacji przystawki takiej uwa-

gi, jak do iGadżetów.

obecnie wszyscy czekamy na ioS 7 na iGadżety, ale 

zapominamy o tym, że apple udostępniło tę wersję 

beta systemu (wewnętrznie oznaczoną numerem 

5.4) również dla apple tV. co nowego znajdziemy 

w odświeżonym oprogramowaniu? Przebadaliśmy 

dokładnie ioS 5.4 dla apple tV i podpowiadamy, czego 

możemy się spodziewać.

DawiD Długosz

IoS 5.4 Dla aPPle tV
CO NOWeGO?

ios 5.4 dla apple tv - co nowego?
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Pokaz w sali konferencyjnej
Ciekawa funkcja pojawiła się 

w ustawieniach, w sekcji AirPlay. 

mianowicie Pokaz w sali konferen-

cyjnej. Aktywacja opcji sprawia, że 

na ekranie wyświetlane są wska-

zówki związane z wykorzystaniem 

funkcjonalności AirPlay. rozwiąza-

nie z pewnością przyda się w trak-

cie pokazów multimedialnych i in-

nych prezentacji.

odtwarzanie z chmury
kolejną nową opcją jest Prefer 

Cloud Playback. Ją również znaj-

dziemy w ustawieniach dla Air-

Play. Włączenie funkcji sprawia, że 

w trakcie korzystania ze strumie-

niowania multimediów, Apple tV 

najpierw sprawdza ich dostępność w iCloud, na naszym koncie itunes Store. Jeśli zosta-

ną znalezione w chmurze, to ich odtwarzanie odbywa się tą drogą, a nie lokalnie. tutaj 

jednak trudno znaleźć sensowne zastosowanie dla tej opcji. 

itunes radio
Ostatnia, ale z pewnością nie najgorsza nowość w iOS dla Apple tV, to usługa itu-

nes radio. W Polsce niestety nie jest dostępna, ale możemy ją dodać na ekranie do-

mowym logując się do Apple tV za pomocą amerykańskiego konta itunes Store. Wte-

dy też uzyskamy dostęp do znacznie większej liczby opcji. itunes radio pozwala nam 

oczywiście korzystać z dobrodziejstw usługi na telewizorze. możemy słuchać dostęp-

nych utworów muzycznych na dużym ekranie, a usługa działa podobnie, jak ta z iOS 7 

dla iUrządzeń.

Nowości w iOS 5.4 dla Apple tV nie ma więc zbyt wiele. Niemniej, cieszy fakt, że Ap-

ple co chwilę dodaje nowe funkcje dla tego akcesorium. finalnej odsłony systemu spo-

dziewajmy się jesienią, wraz z udostępnieniem iOS 7. Prawdopodobnie nastąpi to we 

wrześniu.

aktualizacje są pobierane 
automatycznie, w tle i ich instalacja 
następuje w momencie, gdy nie 
korzystamy z apple tV.

ios 5.4 dla apple tv - co nowego?
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Według ludzi z „9to5mac” Apple może być w trakcie te-

stowania offline swojej funkcji dyktowania w iOS. W tej chwili 

można używać Siri do dyktowania, jednak to wymaga połącze-

nia z internetem. hamza Sood odkrył w iOS 7 beta kod, który 

oznacza, że  Apple może pracować w trybie offline wersji funk-

cji dyktowania. Poniżej przedstawiam tekst o tym, co zostało 

powiedziane w tej sprawie:

„Na podstawie tego, co Apple testuje, przyszłe wersje iOS 

umożliwiać będą urządzeniom typu iPhone, iPad lub iPod to-

uch przetwarzanie i konwersję mowy użytkownika bezpo-

średnio na urządzeniu. to przyspieszy proces znacznie, dzięki 

czemu e-maile, wiadomości tekstowe, notatki i procesy wy-

szukiwarek internetowych odbywać się będą za pośrednic-

twem głosu szybciej niż kiedykolwiek. ta funkcja nie jest jesz-

cze aktywna w kompilacjach publicznie udostępnionych, ale 

powiedziano nam, że urządzenia do Apple posiadają ją i dzia-

łają poprawnie”.

takie posunięcie byłoby zgodne z kolejną aktualizacją 

usług głównych dla OS X mavericks, który zawiera ulepszoną 

funkcję dyktowania również w trybie offline. możliwe jest, że 

Apple przyniesie ulepszoną funkcję dyktowania do iOS. to, czy 

funkcja będzie dostępna, okaże się dopiero na jesieni, kiedy to 

pojawi się ostateczna wersja iOS 7.

Źródło: hamza Sood (twitter) via 9to5Mac

kamil Dyrtkowski

aPPle IoS 7 Beta uJaWNIa, 
Że APPLe PrACUJe NAD SIrI 
W trybIe OffLINe

apple ios 7 beta ujawnia
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APLIkACJe NA oS X
michał zieliŃski

Chatology
Uwielbiam komunikatory. Czy to zwykłe SmS-y, Dm-ki na twitte-

rze, czy facebook Chat. za wszystkimi stoi, moim zdaniem, genialny 

pomysł. W szczególnie za imessage, z którego zdarza mi się namięt-

nie korzystać. Łatwo się wtedy gubię w natłoku wiadomości. Całe 

szczęście przychodzi ratunek. Wyobraź sobie wyszukiwarkę, któ-

ra indeksuje wszystkie imessage. kataloguje je w pierwszej kolejno-

ści osobami, z którymi rozmawiałeś. Później archiwum dzielone jest 

na osobne wątki, pokazuje ile trwały rozmowy, ile wiadomości zosta-

ło wymienionych. Pozwala na szybkie przefiltrowanie samych linków 

czy zdjęć. tym właśnie jest Chatology. Niestety, cena jest równie im-

ponująca, co możliwości. Polecam skorzystać z wersji testowej.

Cena: 17,99 euro Chatology na stronie Flexibits

tweetDeck
kiedyś wydawało mi się, że środowisko około-apple’o-

we chętniej korzysta z twittera niż użytkownicy konkurencyj-

nych sprzętów. Dzisiaj wiem, że niewiele w tym prawdy. mimo 

to uważam, że warto poświęcić chwilę najnowszej odsłonie twe-

etDecka. Jest to klient twittera, który opiera się na kolumnach. 

Wszystko, co potrzebujemy, widzimy wyświetlone jedno obok 

drugiego, nie ma potrzeby skakania między sekcjami. zdecydo-

wanie najwygodniejsza opcja dla osób, które zarządzają kilkoma 

kontami w serwisie. Poza tym jako jedyny klient na OS X wspiera 

tak lubiane przez użytkowników Interakcje. Wady? Jedna poważ-

na. W głębi kodu jest to aplikacja webowa. Pomimo tego korzy-

stam z niej od kilku dni i jestem bardzo zadowolony.

Cena: za darmo link do app Store

aplikacje na os X

http://flexibits.com/chatology
http://bit.ly/ZgRhKf
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/tweetdeck-by-twitter/id485812721?mt=12
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CAŁA • DURASIEWICZ • PIOTROWSKI • ŁADA • SKRZYPCZAK • MŁYNARSKI • OCHENDOWSKA  • PIETRUSIEWICZ

Moment
Jakiś czas temu na stronie www imagazine pokazywaliśmy, jak 

wygodnie korzystać z facebook Chat przez messages.app. z pew-

nością zmniejsza to konieczność odwiedzania serwisu przez prze-

glądarkę. Gubimy jednak drugą, dla mnie istotną, kwestię facebo-

oka – powiadomienia. to tam pojawia się czerwony punkt, gdy ktoś 

zaprosi Cię na imprezę urodzinową, oznaczy w poście czy skomen-

tuje zdjęcie z urlopu. Po to powstał program o nazwie moment. 

Przenosi on powiadomienia z facebooka wgłąb siebie, a sam za-

gnieżdża się w menu barze. Pozwala również na postowanie prosto 

do serwisu, jednak tę funkcję posiada OS X sam w sobie. Sam mo-

ment przypomina mi o, nieaktywnym już, facebook Notifier. Sam 

pomysł bardzo mi się podoba i, gdyby nie fakt, że muszę mieć cały 

czas otwartego facebooka, chętnie bym korzystał z tego programu.

Cena: 3,59 euro Moment w app Store

aplikacje na os X

http://imagazine.pl
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/moment/id623291804?mt=12
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CaN kNoCkDoWN 3
Jest wiele gier dobrych, jest sporo gier świetnych i jest kilka gier, których 

(przepraszam za wyrażenie) za cholerę nie da się odłożyć… Jedną z nich jest 

właśnie can Knockdown 3.

krzysztof morawski

Gliwicki zespół Infinite Dreams po raz kolejny pokazał, że ich dewelope-

rzy należą do światowej czołówki. tak więc jeśli jeszcze ich nie znasz, to war-

to zapisać tę nazwę w swoim kajeciku, bo firma ta nie przestaje dostarczać 

nam rozrywki na najwyższym poziomie. muszę przyznać, że po takich hitach 

jak Jelly Defense, Shoot the zombirds czy dwóch poprzednich odsłonach se-

can knockdown 3



 /   2013 nr 7-8   /   gry   /     124

rii Can knockdown, moje oczekiwania w sto-

sunku do części trzeciej były wysokie. Ale to, co 

ujrzały moje oczy, przeszło moje najśmielsze 

oczekiwania. 

bezdyskusyjnie jedną z najmocniejszych 

stron gry jest jej fenomenalna oprawa graficzna. 

Aplikacja została oparta na silniku Unity 3D, dzię-

ki czemu zawiera niezwykle dopracowane sce-

nerie z realistycznymi elementami 3D. 

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie 

gry: „trzecia część popularnej serii zabiera graczy 

na zupełnie inny poziom doznań. Wyostrz zmy-

sły i strącaj puszki jak najmniejszą liczbą rzutów. 

bij rekordy, pokonuj kolejne plansze oraz zbieraj 

odznaki i osiągnięcia za precyzyjne rzuty”.

Osoby, które grały w poprzednią wersję gry, 

oprócz zmian w jakości oprawy graficznej, od 

razu zauważą też nieco zmienione prawa fizy-

ki. I choć z początku może być to nieco irytują-

ce, trzeba przyznać, że szybko przyzwyczajamy 

się do nowej rzeczywistości, dzięki czemu już po 

chwili wszystko staje się naturalne, a my znów je-

steśmy w stanie oddawać precyzyjne rzuty. 

tak jak w poprzednich częściach, tak i tu 

świetna, trójwymiarowa grafika, realne prawa fi-

zyki oraz prostota rozgrywki zdają się przyciągać 

graczy jak magnes. Nic więc dziwnego, że tytuł 

ten został pobrany już ponad 15 milionów razy! 

Co jest nie lada wyczynem nawet dla gigan-

tów z rynku USA, a co dopiero dla firmy z europy 

Wschodniej. 

zapewne lwią część wszystkich pobrań 

tego tytułu odnotowała jej darmowa wersja, 

w którą i ja gram obecnie. Jeśli jednak spodzie-

wacie się, że jest to zwykłe krótkie demo, to 

wiedzcie, że nie możecie się bardziej mylić. Do 

can knockdown 3
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naszej dyspozycji zostało bowiem od-

dane aż 40 z wszystkich 80 plansz do-

stępnych w grze. Dodatkowo wersja 

płatna pozbawiona jest reklam i posia-

da tryb endless, którego darmo szukać 

w wersji bezpłatnej. 

mógłbym tu rozpisywać się jesz-

cze długo na temat Ck3, ale praw-

da jest taka, że słowa nie są w stanie 

w pełni oddać frajdy, jaką daje nam 

proste zbijanie puszek szmacianą pił-

ką. Dlatego zachęcam Was do obej-

rzenia oficjalnego trailera gry  i pobra-

nia wersji darmowej. 

Gwarantuję, że nie zauważycie 

tego, kiedy przejdziecie wszystkie 40 

darmowych plansz i zechcecie zakupić 

pełną wersję. 

can knockdown 3      
Plusy:  + rewelacyjna grafika     

+ 80 wciągających plansz    
+ intuicyjne sterowanie    
+ „miodność”, jakiej brak wielu innym grom

Minusy:   - jak dla mnie brak    

Cena: 1,79 euro

Darmowa wersja: tutaJ 

Pełna wersja: tutaJ

can knockdown 3

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-4dtHbIaeHc
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/can-knockdown-3-free/id651966498?mt=8
http://bit.ly/XCWtaq
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/can-knockdown-3/id546630411?mt=8
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Rzadko spotykam się z wielkimi tytułami stworzonymi na mały ekran telefonu. Deus 

Ex: the Fall właśnie do takich należy – to zupełnie nowa gra, stworzona w znanym 

już, cyberpunkowym uniwersum.

paweł hać

rzadko spotykam się z wielkimi tytułami stworzonymi na mały ekran telefonu. 

Deus ex: the fall właśnie do takich należy – to zupełnie nowa gra, stworzona w zna-

nym już, cyberpunkowym uniwersum.

Gra przenosi nas do roku 2027, czasu błyskawicznego rozwoju i wdrażania w życie 

nowych technologii. Głównym rozwijającym się kierunkiem są wszczepy, czyli elek-

DeuS eX: the Fall
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troniczne i mechaniczne modyfikacje ludzkiego ciała, dzięki którym organizm 

zyskuje nowe możliwości. Po „odrutowaniu się” konieczne jest jednak zażywa-

nie neuroprozyny, która zapobiega odrzuceniu implantów. A tej akurat zaczęło 

na świecie brakować, to nie jest jednak jedyny problem bohatera gry. Wcielamy 

się w bena Saxona, mocno zmodyfikowanego najemnika, który zadarł z orga-

nizacją tyrants, w związku z czym musi się ukrywać. Jednocześnie próbuje zna-

leźć sposób na przetrwanie, nie mając dostępu do leku.

zarys historii jest bardzo interesujący, aczkolwiek daleko mu do fabuły hu-

man revolution, czyli trzeciej odsłony „dużej” wersji Deus ex, zaprezentowanej 

na konsolach w 2011 roku. W obu grach przedstawiono problem ingerencji czło-

wieka w organizmy żywe, a jednocześnie konsekwencji wynikających z zaba-

wy w boga. O ile jednak Adam Jensen (protagonista w human revolution) stał 

się „druciarzem” mimo woli, to już ben Saxon prawdopodobnie z własnej ini-

cjatywy poddał się modyfikacjom. Jest też dużo mniej skomplikowaną posta-

cią – sam wyznacza sobie cele i nie angażuje się w konflikty na ogromną skalę. 

mimo tego jego historia jest wciągająca, pokazuje walkę o przetrwanie, jednost-

kę zepchniętą na margines i odepchniętą przez świat zdominowany przez kor-

poracje, uzależniony od klinik LImb (dystrybutorów neuroprozyny).

Po zapowiedziach Square enix można wnioskować było, że the fall będzie 

przede wszystkim strzelaniną, w której pojawią się elementy skradania. Okazu-

je się jednak, że gracz może sam obrać sposób, w jaki przemierzać będzie świat. 

Nic nie stoi więc na przeszkodzie, żeby wybijać przeciwników za pomocą cał-

kiem pokaźnego arsenału. W każdym momencie możemy wejść do sklepu i na-

być różnego rodzaju broń, samouczki skonstruowane są zresztą tak, jakby była 

to oczywista i słuszna droga. W praktyce jednak strzelanie jest jednak uciążli-

we, podobnie jak w human revolution. broń jest dość słaba, a celowanie wy-

maga bardzo dużej precyzji. Ponadto bohater staje zazwyczaj naprzeciw kilku 

Deus ex: the fall
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przeciwników, którzy działają według przemyśla-

nej taktyki. Próbują zajść go od kilku stron jed-

nocześnie i kryją się za osłonami, choć zdarza się 

im też sporadycznie wykonać bezmyślną szarżę, 

połączoną z przeładowaniem broni. rezultat jest 

wtedy oczywisty. Nie zmienia to jednak faktu, że 

wrogowie w the fall są wymagający, a ich inteli-

gencja połączona z liczebnością sprawia, że wie-

le razy zastanowimy się, zanim otworzymy do 

nich ogień. Walkę utrudnia też delikatność boha-

tera. Wystarczy kilka trafień, by zginąć – w cza-

sach Call of Duty i innych battlefieldów nie jest 

to wcale oczywista sprawa.

Skradanie się sprawia zdecydowanie więcej 

radości. możemy kryć się za wszelkimi osłona-

mi – kamera ustawia się wtedy w perspektywie 

trzeciej osoby. Większość etapów da się pokonać 

po cichu, bez zabijania przeciwników. taki spo-

sób działania wymaga oczywiście większej kon-

centracji i zdecydowanie więcej czasu. zdarzało 

się, że nad jednym pomieszczeniem spędzałem 

nawet kilkadziesiąt minut, wypróbowując różne 

warianty. Do dyskretnego stylu gry dopasowa-

łem wyposażenie postaci – główną (i właściwie 

jedyną bronią) był pistolet ogłuszający, wspoma-

gałem się też umiejętnościami maskowania i ci-

chego poruszania się. Arsenał dostępnych ulep-

szeń jest znacznie większy. Wraz z postępami 

w rozgrywce awansujemy na kolejne poziomy 

doświadczenia, które premiowane są punktami 

Praxis. Pozwalają one na odblokowanie umiejęt-

ności bohatera. Wśród nich znajdziemy te, które 

przydadzą się w otwartej walce, czyli zwiększe-

nie zdrowia, zmniejszenie odrzutu broni czy nie-

Deus ex: the fall
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wrażliwość na działanie granatów błyskowych. Pozostałe ulepszenia pozwalają 

na przebijanie się przez ściany, stawanie się na chwilę niewidzialnym, przejmo-

wanie kontroli nad wrogimi urządzeniami czy też wykrywanie intencji rozmów-

cy, co ułatwia pomyślne zakończenie negocjacji. Dialogi prowadzone przez bo-

haterów mają wpływ na przebieg wydarzeń, warto więc nie tylko słuchać, ale 

i szukać rozrzuconych w grze materiałów, które ułatwią zrozumienie rozmówcy, 

a tym samym znalezienie z nim wspólnego języka.

Wiele przejść i komputerów jest chronionych i można się do nich włamać. 

hakowanie to prosta minigra, w której zdobywamy węzły i fortyfikujemy je 

tak, aby w razie wykrycia zdążyć złamać zabezpieczenie. Początkowo wyda-

je się ona skomplikowana, ale po opanowaniu zasad można czerpać z niej wie-

le frajdy. W większości łamanych sieci rozmieszczone są dodatkowe przedmio-

ty i pieniądze do zdobycia, warto więc inwestować punkty Praxis w ulepszenia 

zdolności hakerskich. Ponadto za spenetrowanie całej sieci zdobywamy też 

więcej punktów doświadczenia. the fall pozwala na zróżnicowane pokonywa-

nie etapów – zazwyczaj istnieje więcej niż jeden sposób rozwiązania problemu, 

oprócz metody siłowej mamy też kilka cichych alternatyw. Gracz nie jest prowa-

dzony za rękę, co bardzo mi się podoba. Płynne przemierzanie świata możliwe 

jest dzięki przemyślanemu sterowaniu. Po obu stronach ekranu umieszczono 

rozwijane menu ekwipunku i umiejętności, na górze znalazł się pasek statusu, 

natomiast na dole umieszczono radar. Dwa ostatnie elementy są niezbyt czy-

telne na ekranie iPhone’a, na iPadzie powinno być już lepiej. Niestety, nie mo-

głem tego sprawdzić – gra działa wyłącznie na trzeciej i czwartej generacji ta-

bletu, starsze wersje oraz iPad mini nie poradzą sobie z uruchomieniem gry.

Niestety, nie uniknięto pewnych głupich błędów. Gdy podejdziemy do 

przeciwnika wystarczająco blisko, możemy ogłuszyć go lub zabić. W human 

revolution wybór każdej z opcji ciągnął za sobą inne konsekwencje. Ogłuszo-

ny przeciwnik mógł być ocucony przez współtowarzyszy, z kolei zabicie wro-

ga było szybsze, ale i przynosiło mniej punktów doświadczenia. W the fall, 

niezależnie od wybranej opcji, po powaleniu wroga rozpływał się on w powie-

trzu. Przeciwnicy potrafią niekiedy zgłupieć, gdy wyjdziemy im naprzeciw. za-

stanawiają się chwilę zanim zaczną strzelać, przez co kończą z ostrzem wbi-

tym w serce. Więcej tego typu błędów na szczęście nie ma, niesmak jednak 

pozostaje.

Gdy pierwszy raz zobaczyłem Deus ex na swoim smartfonie, oniemiałem. 

Gra wygląda niesamowicie, powala mnogością detali, grą świateł i doskona-

Deus ex: the fall
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łą płynnością działania. Charakterystyczne ciemne lokacje, oświetlone na żółto, 

są bardzo klimatyczne. mamy tu zarówno ascetyczne, proste wnętrza, jak i za-

śmiecone magazyny, bogate dzielnice i przepełnione ćpunami slumsy. Wystar-

czy rzut oka, by wiedzieć, czego możemy się po danym miejscu spodziewać. 

modele postaci nie zawsze są już tak szczegółowe – główni bohaterowie wy-

glądają doskonale, ale modelom napotykanych ludzi poświęcono zdecydowa-

nie mniej czasu. Często się też powtarzają. Udźwiękowienie jest równie dobre, 

co oprawa graficzna. muzykę skomponował michael mcCann, czyli osoba stoją-

ca za fenomenalną ścieżką dźwiękową z human revolution. Nowoczesne, elek-

troniczne brzmienia przeplatają się z partiami smyczkowymi, w grze uderzają 

w najważniejszych momentach, podkreślając atmosferę. Dźwięki są równie do-

bre – brzmią przekonująco. Na szczególną pochwałę zasługują dialogi, aktorzy 

zostali właściwie dobrani, doskonale pasują do granych postaci.

moje oczekiwania odnośnie the fall były duże. Nie spodziewałem się, że 

Square enix odda do dyspozycji graczom otwarty świat. Nie oczekiwałem rów-

nież, że fabuła będzie rozbudowana, a oprawa audiowizualna dorówna wersji 

konsolowej. Nie byłem przygotowany na to, jak wielką grą będzie mobilny Deus 

ex. Stworzoną z niezwykłą szczegółowością i rozmachem, dalece wyprzedzając 

wszystko, co dotąd widzieliśmy na smartfonach. z czystym sumieniem wysta-

wiam jej niemal najwyższą możliwą ocenę. miłośnicy uniwersum Deus ex śmiało 

mogą dodać sobie to brakujące pół oczka.

Deus ex: the Fall                       
Plusy:  - rozbudowany rozwój postaci    

- możliwość wyboru kilku stylów gry   
- doskonała oprawa audiowizualna

Minusy:   - brak konsekwencji niektórych działań

Cena: 5,99 euro

trailer: tutaJ 

link do sklepu: tutaJ

Deus ex: the fall

http://youtu.be/59ThEyt0o5k
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/deus-ex-the-fall/id633443676?mt=8
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WarhaMMer QueSt
Gry planszowe towarzyszą człowiekowi od stuleci. Do dziś wiele z nich 

gwarantuje niesamowitą rozrywkę, wymaga strategicznego myślenia

 i rozbudza wyobraźnię uczestników. Warhammer Quest jest tego 

doskonałym przykładem, stanowiącym esencję planszówki przeniesioną na 

ekrany urządzeń apple.

paweł hać

Warhammer Quest to turowa gra rPG, w której prowadzimy drużynę bohate-

rów i przemierzamy kolejne lochy, oczyszczając je z potworów. Nie uświadczymy tu 

przerywników filmowych czy rozbudowanych dialogów między bohaterami. histo-

ria opowiedziana jest za pośrednictwem krótkich opisów, charakterystycznych dla 

gier rPG tego typu. fabuła nie odgrywa jednak znaczącej roli – spokojnie możemy 

odpuścić sobie czytanie i zająć się wyłącznie walką oraz rozwijaniem postaci. Szko-

da, że twórcy nie zdecydowali się na bardziej wciągający scenariusz i dłuższą kampa-

nię. Wszystkie główne zadania można spokojnie ukończyć w 6 godzin i to wykonu-

jąc mnóstwo pobocznych misji. Później pozostaje jedynie odwiedzanie wciąż tych 

samych miejsc i walka z coraz to słabszymi przeciwnikami.

ewidentnie zmarnowano tu drzemiący w świecie Warhammera potencjał. roz-

grywkę można przedłużyć poprzez dokupienie dostępu do dalszych części mapy 

oraz trzech nowych bohaterów, jednak ceny są dość wysokie. Nowa kampania kosz-

tuje 4,49 euro (czyli dokładnie tyle co gra), a każda postać 2,69 euro. Okazuje się 

warhammer Quest
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więc, że początkowa kwota pozwala na zapozna-

nie się jedynie z ograniczoną zawartością, a rozsze-

rzenie jej kosztuje znacznie więcej niż początkowo 

można sądzić. Nie podobają mi się takie zagryw-

ki – co innego oferować bowiem niewielkie dodat-

ki, a co innego wprowadzać kupującego w błąd 

i sprzedawać mu bardzo ograniczoną grę.

Warhammer Quest jest wymagającą grą. 

A przynajmniej był, bo twórcy zdecydowali, że po-

czątek jest za trudny, więc w jednej z aktualizacji 

ułatwili rozgrywkę. to był gigantyczny błąd. WQ za-

chwycił mnie właśnie tym, że pierwsze godziny wy-

magały ode mnie planowania, a każdy błąd był su-

rowo karany. bardzo rzadko spotykam się obecnie 

z takimi tytułami, dlatego też niesamowicie wcią-

gnąłem się w rozgrywkę. 

W historii przemierzamy lochy, w których spo-

tykamy zróżnicowanych przeciwników – silnych, 

słabych, atakujących z dystansu albo z bliska, rzu-

cających uroki i odpornych na czary. Gracz dys-

ponuje natomiast herosami, którzy obdarzeni są 

zdolnościami charakterystycznymi dla swojej kla-

sy. Czarodziej zarówno leczy, jak i wspiera wojowników, w zwarciu radzi sobie przeciętnie. Łucz-

niczka doskonale sprawdza się na dużym dystansie, a berserker potrafi wpaść w szał i w jednej 

turze ściąć z nóg wszystkich wokół, wliczając w to swoich towarzyszy. bohaterowie doskona-

le się uzupełniają, więc utrata członka drużyny prowadzi zazwyczaj do rychłej śmierci pozosta-

łych. trwa to jednak do pewnego momentu, w którym herosi awansują na wyższe poziomy, 

zdobywają lepszą broń, a tym samym stają się dużo silniejsi niż przeciwnicy. Gra jest nieste-

ty kiepsko zbalansowana i po kilku godzinach przestaje stanowić wyzwanie, przeistacza się 

w monotonną sieczkę, z której zawsze wychodzimy zwycięsko. twórcy zadbali o to, by wraz 

z awansem postaci na kolejne poziomy i odkrywaniem nowych przeciwników i mocy gracz nie 

pogubił się i oddali mu do dyspozycji encyklopedię. ta dostępna jest w każdej chwili, po przy-

trzymaniu palca na elemencie.

Od strony technicznej WQ prezentuje się naprawdę dobrze. Gra wykorzystuje iCloud do prze-

chowywania zapisu aktualnego stanu, więc rozgrywkę rozpoczętą na jednym urządzeniu można 

kontynuować na drugim. Podoba się mi też sposób, w jaki rozwiązano sterowanie. bardzo trudno 

warhammer Quest
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wykonać jakąś akcję przypadkiem, praktycznie wszę-

dzie do zrobienia czegoś wymagane są dwa dotknię-

cia ekranu. Problematyczne jest jedynie prowadzenie 

drużyny – nieraz zdarza się, że musimy przebyć dłu-

gi korytarz. Żeby to zrobić, należy zaznaczyć każde-

go z bohaterów oddzielnie, a następnie wskazać mu 

trasę. rozumiem, że trudno obejść to ograniczenie ze 

względu na zasady rządzące grą, jednak w sytuacji, 

gdy jedynie eksplorujemy, a nie walczymy, wprowa-

dzenie jakiegoś ułatwienia byłoby możliwe. Dobrze 

przemyślano natomiast kwestię dostępu do ekwi-

punku. Aby się do niego dostać, należy obrócić urzą-

dzenie o 90 stopni. Przedmioty podzielone są na trzy 

klasy (od popularnych po niezwykle rzadkie), przy-

porządkowane są też do określonych postaci. Nie ma 

ich jednak zbyt wiele, a zdobycie dobrego ekwipun-

ku to kwestia kilku godzin zabawy. Oprawa graficzna 

jest naprawdę mocną stroną gry. Postacie poruszają 

się płynnie i w całkiem naturalnie, zadbano też o de-

tale, związane z zakładaniem coraz to innego ekwi-

punku. Spodobały mi się również smaczki w stylu 

wojownika odkładającego miecz, by sięgnąć po łuk 

i oddać strzał. takich drobiazgów jest zdecydowanie 

więcej, szkoda jednak, że tyczą się one jedynie posta-

ci. Plansze są całkowicie statyczne, przez co odstają 

wizualnie od animowanych wojowników. Udźwięko-

wienie jest z kolei przeciętne – odgłosy brzmią po-

prawnie, choć niczym się nie wyróżniają, a muzyka 

kompletnie nie zapada w pamięć.

Początkowo byłem zachwycony Warhamme-

rem. był trudny, wymagał skupienia i cierpliwości, 

a jednocześnie bardzo satysfakcjonujący. Wraz z po-

stępami w fabule stał się jednak monotonny, czym 

kompletnie zniechęcił mnie do dalszego grania. Liczyłem na to, że twórcy zechcą naprawić to w jednej z ak-

tualizacji, okazuje się jednak, że poszli w przeciwnym kierunku. Cóż, nie zrozumieliśmy się, trudno. z przy-

krością muszę stwierdzić, że zmarnowano potencjał tytułu, który zapowiadał się naprawdę doskonale.

Warhammer Quest 
Plusy: - przemyślany system walki    
 - wygodne sterowanie     
 - bardzo dobra oprawa graficzna

Minusy:  - niski poziom trudności    
 - monotonia      
 - liczne mikrotransakcje   

Cena: 4,49 euro

trailer : tutaJ

link do sklepu: tutaJ

warhammer Quest

http://www.youtube.com/watch?v=3B4BlmfzYog
http://bit.ly/XCWtaq
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/warhammer-quest/id573516833?mt=8
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aktyWNe NaroŻNIkI 
maciej skrzypczak

Częste zaglądanie do Centrum powiado-

mień, uruchamianie wygaszacza czy usypianie 

monitora. Czynności te, choć nie są skompliko-

wane, wymagają na przykład oderwania ręki od 

myszy (w przypadku uśpienia monitora) lub cza-

su (na włączenie się wygaszacza). można je jed-

nak znacznie przyspieszyć za pomocą narzędzia, 

które w OS X jest już od dawna – za pomocą Ak-

tywnych narożników.

Aktywne narożniki pozwalają na wywołanie 

określonej akcji poprzez najechanie myszą na 

zdefiniowany narożnik naszego ekranu. Do wy-

boru mamy następujące czynności:

•  włączenie wygaszacza ekranu,

•  wyłączenie wygaszacza ekranu,

•  pokazanie mission Control,

•  wyświetlenie wszystkich okien aktywnej aplikacji,

•  pokazanie biurka,

•  pokazanie Dashboard,

•  pokazanie Centrum powiadomień,

•  uruchomienie Launchpada,

•  uśpienie monitora.

W większości wypadków ponowne wykona-

nie którejś z akcji ukrywa lub wyłącza urucho-

mione narzędzie.

możemy skonfigurować powyższe akcje, 

przechodząc w któreś z dwóch miejsc w Prefe-

rencjach systemowych:

Wygaszacz i biurko, gdzie następnie trze-

ba przełączyć się na zakładkę Wygaszacz ekranu 

i wcisnąć odpowiedni przycisk.

mission Control, gdzie od razu mamy do-

stępny przycisk.

aktywne narożniki

ułatwienie codziennej pracy.
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Następnie dla każdego narożnika możemy 

skonfigurować odpowiednią akcję.

Sam nagminnie korzystam z akcji uruchamia-

jącej Centrum powiadomień. Po prostu jadę kur-

sorem myszy w prawy górny róg i CP samo się 

otwiera.

Pro tip #1: Jeśli jakimś cudem w czasie oglą-

dania filmu (np. na youtube) włącza się Wam 

wygaszacz ekranu, warto ustawić jeden z na-

rożników na wyłączenie wygaszacza. Wtedy wy-

starczy najechać tam kursorem myszy i problem 

z głowy.

Pro tip #2: Lista akcji, jakie można ustawić dla 

narożników przekracza liczbę dostępnych ką-

tów w ekranie. Nic jednak straconego, jeśli chcie-

libyście ustawić ich więcej. Po prostu w trakcie 

ustawiania czynności wciśnijcie któryś (lub kilka) 

z następujących klawiszy: ⌘ (Command), ⌘ (Alt), ⌘ 

(Shift) lub ^ (Ctrl).

Dodanie klawisza do uruchamiania aktywne-

go narożnika może być również dobrym pomy-

słem, jeśli zdarza się Wam często uruchomić go 

przez przypadek.

Źródło: macworld
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sare_105x280_spad5.ai   17-02-10   13:24:29

aktywne narożniki

http://sare.pl
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Jednym z nich jest przejście do Preferencji syste-
mowych, a następnie do ustawień Monitorów. tam 

wybieramy zakładkę rozmieszczenie i zaznaczamy 

opcję klonuj ekran.

Szybciej będzie jednak skorzystać z menu znajdu-

jącego się w pasku menu.

Istnieje jednak jeszcze szybsza metoda. klonowanie ekranu włączymy za pomocą klawisza Cmd+f1 

(bądź Cmd+Alt+f1). Skrót ten działa na każdym maku z podpiętym zewnętrznym monitorem bez względu 

na to, czy ten ostatni jest rzeczywistym monitorem, telewizorem czy ekranem iPada lub iPhone’a. Przy czym 

rozdzielczość wyświetlacza, na którym uruchamiamy klonowanie, może zostać zmodyfikowana względem 

domyślnej, co czasami wpłynie na pogorszenie ostrości obrazu.

Źródło: oS X Daily

część z Was na pewno korzysta 

z dodatkowego monitora w 

celu powiększenia przestrzeni 

roboczej. Zdarza się jednak 

czasami, że chcielibyście chwilowo 

włączyć klonowanie ekranu 

głównego (szczególnie jeśli ten 

drugi ekran jest większy). Można 

tego dokonać na kilka sposobów.

tRZy SPoSoBy na WłącZEniE 
kloNoWaNIa ekraNu

trzy sposoby na włączenie klonowania ekranu

maciej skrzypczak

http://osxdaily.com/2013/06/27/mirror-display-mac-keyboard-shortcut/
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W drugiej części mojego poradnika dotyczącego aplikacji Alfred 2 mogliście zobaczyć, jak 

posługiwać się narzędziem file Search. Jest ono nieocenioną pomocą, jeśli chodzi o wyszuki-

wanie plików znajdujących się na naszym komputerze. tym razem wychodzimy poza obręb 

naszego komputera, ale nadal zostajemy przy temacie wyszukiwania.

Jak sama nazwa wskazuje, Web Search służy do przeszukiwania internetu. zamiast na przykład 

uruchamiać przeglądarkę, wchodzić na jakąś stronę i dopiero tam szukać interesujących nas infor-

macji, Alfred pozwala na bezpośrednie wyszukiwanie na danej stronie, zaraz po wpisaniu zapytania.

W poradniku wyjaśnię Wam, jakie wyszukiwarki są dostępne, co można zrobić z adresa-

mi www i Alfredem oraz jak stworzyć własną wyszukiwarkę. bez zbytniego przedłużania – ser-

decznie zapraszam Was do trzeciej części poradnika o Alfredzie 2!

Pozostałe części dostępne na stronie imagazine: Wstęp i ustawienia ogólne,  File Search.

alFreD 2
Web SeArCh
maciej skrzypczak

alfred 2
odcinek 3

Web search
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Cała mUzykA jarosław cała

kixnare – red

ten tekst powinienem zacząć tak, jak zaczyna się większość 

rodzimych informatorów turystycznych: „Cudze chwalicie, swe-

go nie znacie”. Nie chodzi o ciekawe zakątki naszej ziemi, a ra-

czej o piękne zakątki naszej muzyki. Niestety nieprzypadkowo 

użyłem słowa „zakątki”, ponieważ na polskiej scenie nadal kró-

luje kiczowata muzyka nazywana (nie wiem dlaczego) rozryw-

kową. Jeśli jednak przyjrzymy się muzyce alternatywnej, to na-

gle wszystko wywraca się do góry nogami. trzeba głosić wszem 

i wobec, że naprawdę nie mamy czego się wstydzić – przed 

żadnym narodem żyjącym na planecie ziemia. Nie przypadkowo WimP posiada playli-

stę „młoda Polska elektronicznie”, bo to właśnie polska scena elektroniczna zasługuje na 

bardzo dużą uwagę. Świadczy o tym chociażby lista najlepszych artystów z całego świa-

ta, którzy odwiedzili nasz kraj w ostatnich dwóch latach. Przed koncertami tych najwięk-

szych często można było posłuchać tego, co potrafi młody chłopak z Częstochowy – ki-

xnare, którego album „red” wybrałem do tego numeru imagazine. kixnare to producent 

do niedawna znany w kręgach hip-hopowych, twórca świetnych bitów i utalentowany 

DJ. Jako że nigdy nie chciał zamykać się muzycznie, postanowił wybrać drogę wielu zna-

nych rapowych producentów i zaczął bawić się elektroniką. efekt jest powalający na ko-

lana, a dowodem tego jest bardzo dobrze przyjęta płyta „red”. Prawie 40 minut powie-

wu świeżości, gdzie sample, syntezatory i hip-hopowe tempo znajdują wspólny język, 

tak w jednym zdaniu można napisać o tym wydawnictwie. kixnare świetnie żongluje po-

łamanymi bitami i wokalami rodem z r&b, z czego po dodaniu szybszych perkusji w re-

zultacie powstaje elektronika. Nie bez znaczenia są też syntetyczne dźwięki z niskimi ba-

sami londyńskich klubów i to właśnie te przeciągnięte niskie tony nadają ton, w jakim 

ten album gra. „red” ma w sobie klimat, który załamuje czas. Wkładasz słuchawki i na-

gle, po trzech godzinach orientujesz się, że tego numeru słuchasz już piąty raz. Nie ma 

słabych pozycji, a jako całość można nazwać to dzieło miksem. Oczywiście mam swoje 

perełki, dlatego właśnie teraz słucham, po raz nie wiem który, „Goin’ home”.

http://wimp.pl/wweb/album/%3Falbum%3D19490846
http://www.wimp.pl/wweb/album/19297563
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kanye West – yeezus 

Pamiętam bardzo dobrze dzień, w którym na jed-

nym z zagranicznych portali aukcyjnych znalazłem winyl 

„the College Dropout”. Debiutancki album kanye’go We-

sta, w którym zakochany byłem na tyle, że cena 350 zł nie 

zrobiła na mnie wrażenia. Okazało się, że album przyszedł 

w szarej okładce wytwórni roc-A-fella records z dopi-

skiem „for promotional use only – Not for sale”, a jego ja-

kość – delikatnie mówiąc – daleka była od lossless. mimo 

wszystko ten album wraca na mojego technicsa tak często, 

jak „Szklana pułapka” na ekrany telewizora. Na bank to jedna z najbardziej zgra-

nych płyt w całej mojej kolekcji. Dzisiaj, słuchając szóstego albumu kanye’go na-

zwanego „yeezus”, czuję, że jako starzec będę mógł z dumą powiedzieć: „znam 

jego twórczość od samego początku”. trzeba szczerze powiedzieć, że przez ostat-

nie dziesięć lat pan West zrobił wiele dobrego dla muzyki i śmiało można go sta-

wiać w gronie kandydatów do artysty dekady. Wszystko za sprawą jego produkcji, 

które są tak świeże, że zawsze wyprzedzają konkurencję przynajmniej o rok. ka-

nye to wizjoner muzyki, który do perfekcji opanował sztukę samplingu. Wszyst-

kie jego dotychczasowe płyty znacznie różnią się od siebie i to pokazuje tylko, jak 

wielkie możliwości w nim drzemią. „yeezus” to najbardziej osobista płyta w dorob-

ku Westa – ciężki i mroczny klimat, przyprawiony często wykrzykiwanymi teksta-

mi o wszystkim, co złe na tym świecie. mocne tematy o show-biznesie, relacjach 

damsko-męskich oraz masowej konsumpcji nie mogły dostać lepszej oprawy mu-

zycznej niż ta na „yeezus”. Jak zwykle fantazja kanye’go nie zna granic i połama-

ne brudne bębny miesza z syntezatorami w taki sposób, że w zakładach psychia-

trycznych z taką muzyką liczba samobójstw wzrosłaby spokojnie o 100%. Jednak 

w całym tym szaleństwie potrafi idealnie wpasować klasyczny, po całości zerżnięty 

sampel, co w rezultacie tak załamuje ciężkie dźwięki, że tworzą kolejne, niewiary-

godnie dobre tracki w bogatym CV rapera z Chicago. kanye w jednym z utworów 

rapuje, że jest muzyczną wersją michaela Jordana i patrząc na dokonania obydwu 

panów trzeba się z tym zgodzić. michael Jordan nosi sześć pierścieni mistrza NbA, 

a kanye West szóstym albumem „yeezus” właśnie dorównał wielkiemu mistrzowi. 

różnica jest tylko taka, że to na pewno nie ostatnie słowo kanye’go. 

http://wimp.pl/album/20753857
http://www.wimp.pl/wweb/album/19297563
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zawsze bardzo lubiłem postać Supermana. Wiem, że 

ten bohater ze stajni DC Comics nie jest może arcyciekawy, 

że większość lubi skomplikowanego batmana, ale ja za mło-

du wielbiłem obu. batman to człowiek, który zakłada swój 

kostium i idzie walczyć z przestępczością pod osłoną nocy. 

W sumie to każdy mógłby takim batmanem być (pomijając 

fakt, że nie każdy ma tyle dolarów na koncie), ale my prze-

cież nie chcemy być kimś, kim mógłby być każdy inny. Dla-

tego chyba trochę bardziej wolałem Supermana. facet po-

trafił latać, był praktycznie niezniszczalny, laser w oczach też 

był fajny. Nie było praktycznie nic, co by się w nim nie po-

dobało. teraz zapewne gdybym miał wybierać, to poszedł-

bym w kierunku Człowieka-Nietoperza, bo ma fajniejsze ga-

dżety i w ogóle. W świecie filmowym również było o nim 

w ostatnich latach głośno, a to za sprawą trylogii Christo-

phera Nolana. Jaka jest, to chyba każdy wie. Dlatego jeszcze 

bardziej ucieszyła mnie wiadomość, że nowy film o Synu 

kryptona będzie ów pan Nolan produkować.

     

nadzieja na ciekawy film o 

przygodach Supermana umarła 

jakiś czas temu. Wszyscy obawiali 

się, że nie da się już nic zrobić z 

tym bohaterem, ale ktoś znów tę 

nadzieję obudził.

jan urbanowicz

CZłoWIek Ze StalI

człowiek ze stali
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Stare filmy
Superman to bohater bardzo stary. ma już blisko 80 lat. 

80! Przez ten czas komiksów wyszło tyle, że aż trudno zli-

czyć, były też filmy i seriale. fani na pewno mają w czym 

wybierać. Oczywiście najważniejsze były jego aktorskie 

przygody w reżyserii richarda Donnera, gdy w główną rolę 

wcielał się Christopher reeve. filmy z nim są tak ważne, że 

kiedy mówi się komuś „Superman”, to automatycznie widzi-

my przed oczami twarz aktora. Powstały cztery części, ale 

muszę otwarcie powiedzieć, że jedynie dwie pierwsze są 

godne uwagi. Jednym z ich największych atutów była ob-

sada aktorska. Poza wspomnianym odtwórcą głównej roli 

mogliśmy w nich zobaczyć tak znakomitych aktorów jak 

marlon brando, Gene hackman czy terence Stamp. Sama 

śmietanka. Choćby dla nich – warto.

bardzo ważny, moim zdaniem, był również serial z lat 

dziewięćdziesiątych „Nowe przygody Supermana” (Lois & 

Clark: the New Adventures of Superman). bardzo go lubi-

łem, leciał nawet w jednej z polskich stacji telewizyjnych. 

Jakby teraz na niego spojrzeć, na pewno można by zoba-

czyć wiele jego minusów, ale jednak w moim przypadku 

sentyment wziąłby górę. Chętnie go pewnego dnia gdzieś 

upoluję i obejrzę choćby kilka odcinków.

Jeśli jesteśmy przy serialach, to bardzo dobry okazał się 

również „Smallville” o przygodach młodego Clarka kenta, 

zanim jeszcze stanął twarzą w twarz ze swoim przeznacze-

niem. Serial trwał 10 lat, miał swoje wzloty i upadki, w pew-

nym momencie oglądałem go nawet jedynie z przyzwycza-

jenia, ale dotrwałem do końca i nie żałowałem. Przez cały 

okres jego emisji przez ekran przewinęło się wiele posta-

ci ze świata Supermana, a także z samego uniwersum DC 

Comics. Sam finał, a szczególnie dwugodzinny ostatni odcinek, to moim zdaniem jedno z lep-

szych zakończeń seriali, jakie widziałem, a widziałem ich bardzo wiele. mnie, jako wielbicielowi 

postaci, nawet łezka w oku się zakręciła, zwłaszcza kiedy usłyszałem motyw muzyczny Johna 

Williamsa ze wspomnianych wcześniej najpopularniejszych filmów Donnera.

Jednak wisienką na torcie całej 
produkcji była antje traue.

człowiek ze stali
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Jednak najbardziej chciałem zobaczyć coś nowego, świeżego i wspoma-

ganego przez nowoczesne efekty specjalne. Chciałem poczuć jak Superman 

lata, chciałem na nowo w to wszystko uwierzyć. W 2006 roku powstał „Super-

man: Powrót” (Superman returns), który miał to wszystko sprawić. był on rebo-

otem całej historii, a także totalną klapą. zarówno klapą finansową, jak i produk-

cją mocno krytykowaną przez widzów. miał bardzo mało dobrych stron, które 

nie zdołały udźwignąć filmu. Szkoda. Wtedy to 

właśnie umarła nadzieja na naprawdę dobre 

przygody tegoż bohatera na dużym ekranie.

Nadzieja rodzi się na nowo
Po wielu perypetiach związanych z prawa-

mi do postaci postanowiono stworzyć nowy film, 

który miał być kolejnym rebootem serii. tak, ko-

lejnym. Nie podobało się to ludziom, że znów 

podawane są im „odgrzewane kotlety” zamiast 

czegoś świeżego i intrygującego. Na szczęście pojawiły się dwie dobre informacje. 

Pierwsza to zack Snyder – reżyser, który miał na swoim koncie takie filmy jak „300” 

czy „Watchmen”. Człowiek z wizją i umiejętnością robienia wspaniałych wizualnie wi-

dowisk. Jednak żeby dopełnić wszystkiego, pojawia się jeszcze nazwisko Christo-

pher Nolan jako producent wykonawczy. Pierwsza myśl: to nie może się nie udać! 

zdjęcia do filmu rozpoczęły się w 2011 roku, trwały kilka miesięcy, a później nastąpił 

już długi dokładny proces postprodukcji. Oczekiwania rosły.

W tym czasie zaczęły pojawiać się pierwsze zdjęcia z planu, później materiały fil-

mowe, wreszcie zwiastuny i wszyscy byli już dosłownie napaleni na ten film. W tym 

ja. Wiedziałem, że twórcy postanowili nieco zmienić podejście do bohatera, zrobić 

go bardziej ludzkim (co ostatnio jest dość modne w kinie o superbohaterach) oraz 

odświeżyć samą postać wizualnie.

efekt końcowy
Nadszedł czas. Wyczekiwany miesiącami. emocje rosną, podsycane tym intensyw-

niej, im bliżej dnia premiery. kilka dni przed pojawieniem się filmu w polskich kinach 

zadzwonił do mnie kolega z Uk, gdzie premiera była wcześniej niż u nas i zaanonso-

wał, że zarówno główny bohater, jak efekty wypadły super. No i aż spać nie mogłem 

z tego wyczekiwania. Na szczęście udało mi się zobaczyć film na pokazie prasowym 

teraz zapewne gdybym 
miał wybierać, poszedłbym 
w kierunku człowieka-
nietoperza, bo ma fajniejsze 
gadżety i w ogóle.

człowiek ze stali
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kilka dni przed oficjalną premierą. Pokaz odbył się w kinie ImAX, w technologii 3D (to 

był chyba największy minus, bo nieraz pisałem, jaki jest mój stosunek to trójwymiaru).

Całość zaczyna się sekwencją na planecie krypton, gdzie widzimy jak Jor-eL (biolo-

giczny ojciec kal-ela, czyli właśnie Supermana) wysyła swojego syna na odległą planetę 

ziemia i dlaczego właściwie tak się dzieje. russell Crowe, który zagrał tę postać, spisał 

się bardzo dobrze, a same sceny pod względem wizualnym wprost powalały pięknem, 

dopracowaniem w najdrobniejszych szczegółach i wizją. będzie dobrze – myślałem. 

Niestety szybko zaczęło mi przeszkadzać wspomniane 3D, które po prostu było tu zu-

pełnie zbędne. Nie wnosiło do filmu absolutnie nic, poza wyższą ceną biletu.

Dalsza historia to praktycznie ta sama co zwykle opowieść, jednak nieco ina-

czej pokazana. Nie mieliśmy tu prawie całej pierwszej połowy filmu, pokazującej 

jak Clark kent dorasta, odkrywa swoje moce itp. Od razu widzimy go już dorosłe-

go, jak tuła się po świecie, pomagając ludziom, szukając jednocześnie odpowiedzi 

na dręczące go pytania, kim jest i dlaczego się tu znalazł. to wszystko jednak jest 

przeplatane krótkimi retrospekcjami z jego młodzieńczych lat. bardzo spodobał 

mi się ten zabieg, który sprawiał, że nie wiało nudą. Później już mogliśmy zoba-

czyć, jak za sprawą pewnych wydarzeń następuje właściwa „przemiana” w Super-

mana, przybycie czarnych charakterów w postaci złoczyńców z dawnej planety 

krypton i wreszcie finał, walka i wielka demolka.

Oczywiście największym plusem filmu są efekty specjalne. Na nich nie 

można się zawieść. Wszystko to najwyższa z możliwych półek, nie było tu 

mowy o niedokładności czy fuszerce. Ostatnie 40 minut filmu to uczta dla oka 

i z każdą minutą chce się więcej i więcej.

fabuła miała kilka minusów, może nawet dziur czy absurdów, ale nie zapominaj-

my, że jest to film o Supermanie – kosmicie, który potrafi latać, jest praktycznie nie-

zniszczalny i szybszy od wystrzelonego pocisku.

Na pochwałę zasługuje aktorstwo. Wspomniany Jor-el w wykonaniu Cro-

we’a jest taki, jakim chciałem, by był. michael Shannon jako Generał zod, czy-

li główny czarny charakter to szaleniec 

ogarnięty chęcią zniszczenia ziemi, ale 

miał on swoje powody ku temu i zostały 

one całkiem sensownie w filmie uzasad-

nione. można nawet powiedzieć, że się go 

rozumie i nie ma mu się momentami tego 

wszystkiego za złe. mamy tu również daw-

no niewidzianego kevina Costnera, lecz 

chciałem poczuć jak 
Superman lata, chciałem na 
nowo w to wszystko uwierzyć.

człowiek ze stali
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on nie popisał się swoimi umiejętnościami – a niegdyś grał znakomicie w filmach, które 

przeszły do kanonu światowego kina.

Amy Adams i jej Lois Lane wypadła lepiej niż dobrze, lecz było tej postaci stanowczo za 

mało. mam nadzieję, że w kolejnej części (bo taka na pewno powstanie) jej wątek zostanie 

nieco bardziej rozwinięty i wtedy aktorka pokaże naprawdę na co ją stać. Szczerze nie rozu-

miem, dlaczego twórcy tak ograniczają jej występy na ekranie.

to teraz dwa najważniejsze nazwiska. henry Cavill to nasz bohater tytułowy. bałem się, że 

sprawdzi się on jedynie pod względem fizycznym, a drogie Czytelniczki, wiedzcie, że oko jest 

naprawdę na czym zawiesić kiedy to paraduje bez koszulki. byłem bardzo pozytywnie zasko-

czony, kiedy okazało się, że stworzył on naprawdę fajną postać. Na początku zagubiony, ale 

później pewny siebie, heroiczny, ludzki, ale jednocześnie ukazujący swoją kryptońską część.

Jednak wisienką na torcie całej produkcji była Antje traue jako faora, pomocnica zoda. 

W scenach z jej udziałem królowała na ekranie, kradnąc role wszystkim kolegom z obsady. 

Nie dość, że piękna (muszę się choć raz zachwycić) to jeszcze naprawdę spory talent. z nie-

cierpliwością będę czekał na kolejny film z jej udziałem, by przekonać się, jak poradzi sobie 

w kinie bardziej ambitnym i wymagającym. O ile zostanie zaangażowana do takiego.

Podsumowanie
ten film ma wady. Nie udało mu się przed nimi 

uchronić. Jednak jeśli nie będzie się do niego pod-

chodzić jak do filmu pokroju „mrocznego rycerza”, 

będziecie mieli dystans i zdacie sobie sprawę, jaką 

postacią jest Superman, to na pewno się nie zawie-

dziecie. Największym plusem są efekty specjalne, 

aktorsko też wypada całkiem dobrze i jest to zde-

cydowanie jeden z największych blockbusterów 

tego roku. z wypiekami na twarzy czekam na kolej-

ną część, w której miejmy nadzieję będziemy mogli 

nieco bardziej zagłębić się w bohatera, walki będą 

jeszcze bardziej epickie, a po wszystkim będę chciał 

jeszcze wielokrotnie iść do kina. tym razem zado-

wolę się pojedynczym wyjściem i spokojnie pocze-

kam sobie na wydanie bluray, by obejrzeć sobie 

wszystko w dwuwymiarze na mojej kanapie.

człowiek ze stali
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PreMIery DVD I Bluray 
LIPIeC/SIerPIeń 2013 jan urbanowicz

kula w łeb

Sylvester Stallone chyba na dobre powró-

cił już z filmowej emerytury i pokazuje, że jesz-

cze nie powiedział ostatniego słowa. kolejny 

film z jego udziałem, który nie jest może gór-

nolotny (a który z nim kiedykolwiek był?), ale 

za to napakowany testosteronem, akcją i wiel-

kimi kalibrami. Dla tych, którzy lubią kino 

sprzed wielu lat, to pozycja warta poświęcenia 

jej czasu.

likwidator

były gubernator stanu kalifornia, Ar-

nold „terminator” Schwarzenegger powraca 

do tego, co umie robić najlepiej – zapewnia-

nia spektakularnej demolki i olbrzymiej licz-

by trupów na ekranie. Pobawił się w politykę, 

teraz czas na coś dla prawdziwych mężczyzn. 

W najbliższym czasie pojawią się kolejne filmy 

z jego udziałem. fanom gatunku powinien się 

spodobać, bo w końcu Arnie jest tylko jeden 

i, nawet jeśli już z niego staruszek, dobrze na 

tego człowieka popatrzeć.

premiery DvD i bluray 
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g.I. Joe: odwet

kontynuacja filmu sprzed kilku lat, który 

powstał na kanwie popularnych niegdyś za-

bawek. elitarny oddział G.I. Joe walczy z orga-

nizacją Cobra, która w terrorystycznym świat-

ku radzi sobie coraz prężniej. Pomimo tego, że 

poprzednia część była dość słaba, ta jest chy-

ba jeszcze gorsza. Nie pomogli Dwayne Jonh-

son ani bruce Willis. Jednak na leniwy wieczór 

może być. Jednym się spodoba, a dla innych 

będzie idealną kołysanką.

Władza

russell Crowe i mark Wahlberg po dwóch 

stronach barykady. Dodatkowo – Catherine 

zeta-Jones. Sensacja o zabarwieniu politycz-

nym, trzymająca w lekkim napięciu. fabuła 

może niezbyt oryginalna, ale ogląda się do-

brze i nie ma na co narzekać. Dla wielbicie-

li aktorów na pewno idealne na deszczowe 

popołudnie czy wieczór, które trzeba spę-

dzić w domu. Intryga i pranie brudów. bar-

dzo fajny.

premiery DvD i bluray 
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„Całkiem nowe życie” to wciągająca powieść obyczajowa o miłości: tej trud-

nej, niszczącej, złej, tej największej – matczynej, a także tej na pozór dobrej, zwy-

czajnej, która jednak może doprowadzić do tragedii. to opowieść o nienawiści 

pojawiającej się zupełnie bez powodu, być może pod wpływem zazdrości. to hi-

storia przyjaźni między kobietą i mężczyzną. tak bliskiej, że mogłaby stać się mi-

łością, gdyby… on nie kochał innej. Poznajemy dzieje rodziny na przestrzeni kil-

kudziesięciu lat, na tle zachodzących w Polsce przemian. Widzimy stopniowe 

dojrzewanie głównej bohaterki, której los nie szczędzi trudności i rozczarowań. franciszkę Janusiak pozna-

jemy, gdy jest niespełna dwudziestoletnią dziewczyną. Pochodzi z małego miasteczka. W 1968 roku pierw-

szy raz w życiu wyjeżdża na wczasy, do karpacza. Nieoczekiwanie znajduje tam męża. Porzuca swoje spo-

kojne i poukładane życie, mozolnie buduje nowe. Próbuje wywalczyć sobie prawo do upragnionej pracy, 

bycia matką, do niezależności. Udaje jej się, bo zdobywa to, co najcenniejsze. Wiarę w siebie oraz przyja-

ciół, którzy pomagają jej przetrwać wszystkie przeciwności i zrealizować marzenia.

Co się dzieje, kiedy mężczyzna porzuca swe dotychczasowe życie i ucieka 

od wielkomiejskiej cywilizacji? michał rezygnuje z miejskiego życia i stawia ma-

lowniczy dom na wsi. Od pierwszej wizyty w okolicy intryguje go mieszkają-

ca na skraju wsi samotna kobieta, którą miejscowi zwą czarownicą. Poznanie jej 

i spotkanie sześcioletniej, zamkniętej w sobie dziewczynki na zawsze zmieni ży-

cie michała i stanie się przyczyną wielu dramatycznych wydarzeń i trudnych de-

cyzji… to historia o życiu w zgodzie z naturą – także własną. O pokonywaniu słabości, osobistych tragedii, 

demonów przeszłości, a także o upartym poszukiwaniu sensu życia. to także historia o miłości w jej najbar-

dziej uniwersalnym wymiarze.

Cena: 17,70 zł

Do pobrania: Prószyński i S-ka

kSIĄŻkI tyLkO ebOOkI

anna klejzerowicz
Czarownica

Cena: 22,99 zł

Do pobrania: Merlin.pl
Maria ulatowska
Całkiem nowe życie

książki - tylko ebooki

http://ksiegarnia.proszynski.pl/product%2C62044
http://merlin.pl/Calkiem-nowe-zycie_Maria-Ulatowska/download/product/223%2C1266795.html
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Opis: Chcecie przeżyć noc, świt i dzień żywych trupów skumulowa-

ne w jednej książce? Przedstawiamy Wam „zombiefilię” – pierwszą w Pol-

sce antologię o zombie. znajdziecie w niej wszystko, o czym fan gnijących 

maszkar może zamarzyć – od mrocznych i śmiertelnie poważnych opowie-

ści z nieumarłymi w roli głównej, aż po absurdalne twory z pogranicza ga-

tunków. ekipa polskich autorów grozy, wspierana przez amerykańskiego 

mistrza bizarro, Carltona mellicka III, obiecuje czytelnikom dość zaskoczeń, 

by starczyło do grobowej deski – i jeszcze trochę dłużej.

Najnowsza powieść niezrównanego michaela Palina, dowcipna i peł-

na ciepła. zwykły zjadacz chleba, kusząca oferta, niesamowita podróż 

przez Indie.

keith mabbut – niespełniony pisarz i dziennikarz – znajduje się na życio-

wym zakręcie, kiedy los zsyła mu okazję, która może diametralnie odmienić 

jego byt: otrzymuje propozycję napisania bestsellerowej z założenia biografii 

nieuchwytnego hamisha melville’a, wpływowego aktywisty, ekologa i obrońcy praw człowieka. Próby 

poznania prawdziwej historii tej żywej legendy prowadzą dziennikarza do wschodnich Indii, gdzie staje 

się świadkiem rujnowania świata miejscowych plemion i niszczenia przyrody przez ściągający tam prze-

mysł. Im więcej mabbut dowiaduje się o działalności melville’a, tym bardziej go podziwia i tym mocniej 

pragnie powrócić do własnych młodzieńczych ideałów. Ale czy jego idol rzeczywiście jest tym, za kogo 

się podaje? Jak odkrywa keith, prawdą może być wszystko, co chcemy, by za nią uchodziło…

W swojej podnoszącej na duchu i pełnej subtelnego humoru powieści michael Palin po mistrzow-

sku opisuje niezwykłe przeżycia zwykłego człowieka, którego życie ulega zupełnej zmianie w trakcie 

poszukiwań tytułowej prawdy.

Cena: 6,99 euro

Do pobrania: itunes
Michael Palin
Prawda

Cena: za darmo

Do pobrania: Wydaje.pl
opracowanie zbiorowe
Zombiefilia

książki - tylko ebooki

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/book/prawda/id654457202?mt=11
http://wydaje.pl/e/zombiefilia
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CIaSto 
UCIerANe 
z JAbŁkAmI
małgorzata łaDa

masło roztapiamy i pozostawiamy do prze-

stygnięcia. Żółtka oddzielamy od białek. mąkę 

mieszamy z proszkiem do pieczenia.

zaczynamy od ubicia piany z białek na 

sztywno, następnie dodajemy cukier oraz cu-

kier waniliowy i znowu dokładnie ubijamy na 

sztywno, dodajemy żółtka i dalej delikatnie 

ubijamy, aż wszystko się wymiesza. Do masy 

jajeczno-cukrowej dodajemy partiami mąkę 

wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Gdy zu-

żyjemy już całą mąkę, powoli wlewamy roz-

topione ciepłe masło. Dokładnie wyrobione ciasto przekładamy do dużej tortownicy (o średnicy około 

28 cm) uprzednio wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą. Jabłka obieramy, dzielimy na ósem-

ki i układamy na wierzchu ciasta. Wstawiamy ciasto do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni 

i pieczemy przez około 45 minut, po przestygnięciu posypujemy cukrem pudrem.

Smacznego!

• 1 kg jabłek deserowych (raczej winnych)

• 4 jajka

• 2 szklanki mąki

• 1 szklanka cukru

• 1 kostka masła (200 g)

• 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia

• cukier waniliowy

• 2 łyżki cukru pudru do posypania ciasta

ciasto ucierane z jabłkami



https://itunes.apple.com/app/oldbooth-for-ipad/id529828678?mt=8

