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Norbert Cała:
Więcej gadżetu na cm kwadratowy
nie znajdziecie w żadnym innym
produkcie.

Kinga Ochendowska:
Kiedy Steve Jobs powrócił do
Apple, pierwszym co zrobił było narysowanie uproszczonego diagramu,
ograniczającego liczbę linii produkowanego sprzętu.
Nowy rok – nowe wyzwania. Życzymy Wam w nowym, 2014 roku

Wojtek Pietrusiewicz

nowych pomysłów na życie, odwagi w ich realizowaniu i szczęścia,

Każdy fan technologii, nawet jeśli nie

bo ono zawsze jest potrzebne. Tego samego życzymy również so-

lubi Apple, musi być pod wrażeniem

bie, bo w nowym roku planujemy wprowadzić sporo zmian i za-

konstrukcji Maka Pro. Bez wyjątku,

prezentować nowości, które mamy nadzieję, Wam się spodobają.

nawet jeśli dostrzega w nim wady.

Oczywiście będziemy informować o nich na bieżąco.
Tym czasem oddajemy w Wasze ręce świeżutki, styczniowy numer,
który może stać się idealnym panaceum po sylwestrowej nocy.
W numerze polecam relację z wyjazdu do Bang Olufsen oraz wywiad z prezesem Tue Mantonim.

Paweł Hać:
Mogłem kupić chiński dock za 5 zł.
Ten kosztuje 150, a mimo tego nie
mam wrażenia, że jest to za dużo.

Pokazujemy Wam też m.in. pierwszy polski produkt, który znalazł
się w Apple Store – kostkę do gry Dice.
Poza tym: świetne słuchawki od NAD-a oraz masa ciekawego sprzętu od Wacoma, iHealth, ZAGG, Belkina i innych.
W tym miesiącu mamy dla Was również pokaźną propozycję filmową.
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego oraz miłej lektury.

Jan Urbanowicz:
Jeśli jednak poprzednie wizyty
w Śródziemiu, które zapewniło nam
„Biuro Podróży Peter Jackson Sp.
z o.o.” sprawiało Wam radość, to tym
razem również się nie zawiedziecie.
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JAK CZYTAĆ iMAGAZINE?
iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości
interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić
w interesujące nas miejsca.

Strona tytułowa
zawiera linki do
promowanych
w danym
wydaniu
artykułów.

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

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

W każdym
miejscu
magazynu,
klikając w logo
iMagazine
w lewym
górnym rogu,
automatycznie
przechodzimy
do spisu treści.
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BEZPRZEWODOWE AKTYWNE GŁOŚNIKI BLUETOOTH
YAMAHA NX-B55
Yamaha rozwija serię aktywnych głośników i prezentuje model NX-B55, wyróżniający się obsługą technologii Bluetooth. Wygodę użytkowania najnowszego systemu głośnikowego zwiększają funkcje Auto Standby i Auto Mix.
Najnowsze aktywne głośniki NX-B55 to odpowiedź na potrzebę zapewnienia wysokiej jakości
dźwięku urządzeniom takim jak telewizory, komputery i urządzenia mobilne takie jak iPhone’y
czy iPady, przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonalności. Zastosowanie bezprzewodowej
technologii Bluetooth, oprócz standardowego połączenia za pomocą kabla, zwiększa uniwersalność i wygodę użytkowania. Skuteczny zasięg działania połączenia bezprzewodowego bez
zakłóceń sięga 10 m.
Wejściem mini jack głośniki można podłączyć także np. do telewizora lub komputera w tradycyjny sposób. Niezależnie od wybranego rodzaju połączenia, dzięki mocy 7 W na kanał (6 Ω,
1 kHz, 10% THD) i za sprawą pasma przenoszenia rozciągającego się od 55 Hz do 20 kHz, do słuchacza dociera wysokiej jakości pełne brzmienie. To zasługa zastosowania m.in. unikatowego
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kształtu obudowy, który dzięki pochyleniu ścianek z jednej strony chroni przed wewnętrznym
pogorszeniem jakości dźwięku. Specjalny bass port umieszczony w przedniej części obudowy
zapewnia niskim częstotliwościom mocne brzmienie, a filtr loudness dopasowuje poziom basu
do głośności.
Obsługę najnowszego zestawu głośnikowego Yamahy ułatwiają funkcje Auto Standby i Auto
Mix. Pierwsza z nich automatycznie przełącza urządzenie w tryb czuwania po określonym czasie braku aktywności, a następnie włącza je po wykryciu sygnału dźwiękowego. Druga z funkcji
umożliwia odtwarzanie materiału z dwóch źródeł – jednego podłączonego poprzez Bluetooth
i drugiego za pomocą gniazda jack – bez potrzeby przełączania wejść!
Głośniki Yamaha NX-B55 już niedługo pojawią się w sprzedaży. Sugerowana cena wyniesie
699 zł, a do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne: tytanowa oraz złota.

SIEĆ PLAY UDOSTĘPNIŁA USTAWIENIA LTE DLA IPHONE’ÓW

Od niedawna w sieci Play dostępna jest łączność za pośrednictwem technologii LTE. Od teraz użytkownicy iPhone’ów również otrzymali do niej dostęp.
Jeżeli korzystacie z sieci Play, możecie już uruchomić LTE na iPhone’ach. Aby to zrobić, należy pobrać
nowe ustawienia operatora. W tym celu wchodzimy do Ustawień, a następnie do zakładki Ogólne.
Teraz wybieramy pozycję „To urządzenie”. Komunikat o dostępności nowych ustawień pojawi się automatycznie. Po zatwierdzeniu go pobrane zostaną nowe ustawienia.
Smartfon automatycznie przełączy się na LTE po kilkunastu sekundach, o ile będzie się znajdował
w jego zasięgu. Aby je wyłączyć, wystarczy w Ustawieniach znaleźć menu Sieć komórkowa, a następnie odznaczyć opcję Włącz LTE.
Źródło grafiki: ipod.info.pl
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TOP 50 NAJCZĘŚCIEJ SŁUCHANYCH ALBUMÓW
I UTWORÓW W WIMP
Partner działu Cała Muzyka, czyli muzyczny serwis streamingowy WiMP, ogłosił listę najchętniej
słuchanych albumów oraz utworów w 2013 roku. Ulubieni artyści 2013 roku? Kamil Bednarek, Dawid Podsiadło i Lana Del Rey. Najczęściej słuchane utwory? Daft Punk i Pharrell Williams z „Get
Lucky” oraz Robin Thicke z „Blurred Lines”.
Oprócz światowych hitów takich jak chociażby „Born To Die” Lany Del Rey, „Devotion” Jessie
Ware, „Blurred Lines” Robina Thicke czy „Random Access Memories” Daft Punk, w zestawieniu
znalazła się bardzo silna polska reprezentacja. Pierwsze miejsce na liście najczęściej słuchanych
albumów w Polsce zajął Kamil Bednarek i „Jestem…”. Na drugim znalazł się fantastyczny debiut uwodzicielsko nostalgicznego ulubieńca młodszych i starszych kobiet – Dawida Podsiadło
„Comfort & Happiness”. W drugiej dziesiątce można znaleźć Marię Peszek z „Jezus Maria Peszek”,
Sylwię Grzeszczak z „Komponując siebie” oraz Melę Koteluk i jej „Spadochron”. W rocznym zestawieniu nie mogło zabraknąć silnego akcentu hip hopowego. 24. miejsce w silne, słowiańskie
władanie objął Donatan z niezapomnianą Luxurią Astaroth i albumem „Równonoc. Słowiańska
dusza”. Czwartą dziesiątkę zamyka Paktofonika z „Kinematografią” zaś parę miejsc później pojawia się tradycyjnie twórczo płodny kolektyw O.S.T.R/Hades i „HAOS”.
W 2013 roku najczęściej słuchanym utworem był „Get Lucky” – owoc współpracy francuskiego
kolektywu Daft Punk z amerykańskim wirtuozem współczesnej produkcji – Pharrellem Williamsem. Drugie miejsce zajął kontrowersyjny, krytykowany przez środowiska feministyczne „Blurred
Lines” Robina Thicke, zaś trzecie indie rockowy „Radioactive” Imagine Dragons. W pierwszej
dziesiątce znalazło się aż trzech Polaków: Dawid Podsiadło z „Trójkąty i kwadraty”, Kamil Bednarek i „Cisza” oraz odrodzone Piersi i „Bałkanica”.
– Patrząc z perspektywy roku na listę najpopularniejszych albumów i utworów 2013 roku, cieszy mnie niezmiernie tak silna obecność polskich artystów – mówi Katarzyna Rogalska, redaktor w polskim oddziale WiMP. – Spośród pięćdziesięciu najczęściej słuchanych piosenek aż 14 to
polskie utwory. Identycznie sytuacja wygląda w przypadku najpopularniejszych albumów. Nie
mogę doczekać się przyszłego roku!
Playlistę można znaleźć pod linkiem http://wimp.pl/playlist/73f196b3-6538-4ce0-9254-f268b77da68b
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UAKTUALNIENIE DO OS X 10.9.1 DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH
Ukazała się aktualizacja OS X do wersji
10.9.1. Co ciekawego wnosi?
Jak możemy wyczytać, aktualizacja ta poprawia stabilność i zgodność
Maca. Zawiera również następujące
poprawki:
• poprawia obsługę Gmail w programie OS X Mail oraz usuwa błędy dotyczące ustawień własnych Gmail,
• poprawia niezawodność działania inteligentnych skrzynek pocztowych i wyszukiwania w programie
Mail,
• usuwa problem, który uniemożliwiał prawidłowe działanie grup
kontaktów w programie Mail,
• rozwiązuje problem, w wyniku którego funkcja VoiceOver nie mogła odczytywać zdań zawierających znaki emoji,
• regularnie uaktualnia udostępniane łącza, gdy są otwierane na pasku bocznym Safari.
Widać więc, że główny nacisk położono na naprawę aplikacji Mail, na którą sporo osób narzekało po przejściu na OS X Mavericks.
Jak zawsze przed aktualizacją, pamiętajcie o uprzednim wykonaniu kopii zapasowej!

BEZSTRATNY STREAMING MUZYKI W WIMP
Partner działu Cała Muzyka wprowadza usługę, która rewolucjonizuje rynek muzyki w strumieniu. Do tej pory to źródło muzyki kojarzyło się z niską jakością, teraz diametralnie się to zmienia,
a to za sprawą możliwość odsłuchu muzyki w najwyższej, bezstratnej jakości oferowanej przez
pliki FLAC. Zapisy na konta testowe już trwają na stronie www.wimp.pl/hifitest. Polecamy!
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DWUPASMOWY ADAPTER SIECI OD TP-LINK
Coraz więcej urządzeń multimedialnych wyposażonych
jest w kartę sieciową, jednak nie zawsze mamy w pobliżu
gniazdko, żeby podłączyć je do internetu. TP-LINK wprowadził do oferty urządzenie, które rozwiązuje ten problem.
Adapter TP-LINK TL-WA890EA to niewielkie urządzenie, wyposażone w cztery porty Ethernet. Posiada wbudowany moduł sieciowy, działający zarówno na częstotliwości 2,4 GHz,
jak i 5 GHz, w standardach 802.11a/b/g/n. Generowana sieć
może być zabezpieczona szyfrowaniem WEP, WPA/WPA2,
WPA-PSK/WPA2-PSK. Do zasilania służy gniazdo micro USB.
Urządzenie wykorzystuje funkcję WPS do szybkiej konfiguracji, o ile tylko pozostałe sprzęty sieciowe ją obsługują.
Urządzenie dostępne jest w sprzedaży w cenie 229 zł.

MAILBOX WZBOGACONY O OBSŁUGĘ POCZTY ICLOUD I YAHOO
Mailbox to zdecydowanie jeden z ciekawszych klientów pocztowych. Ma doskonale rozwiązane zarządzanie wiadomościami, a przy okazji jest bardzo przejrzysty. Niedawno dostał aktualizację, która umożliwia korzystanie w nim z poczty iCloud oraz Yahoo.
Mailbox pojawił się w App Store na początku tego roku. Przez długi czas był dostępny jedynie
na iPhone’a oraz iPoda touch, ponadto obsługiwał wyłącznie pocztę Gmail. Twórcy obiecali rozszerzenie możliwości swojej aplikacji, więc po kilku miesiącach pojawiła się wersja na iPada. Teraz dodano natomiast wsparcie dwóch kolejnych usług pocztowych.
Nowością jest też odświeżanie aplikacji w tle, więc wysyłanie wiadomości z bardzo dużymi załącznikami nie będzie już problemem (Mailbox potrafi też w takiej sytuacji wrzucić plik do
Dropboksa, a odbiorcy zostanie przesłany jedynie link).
Z niecierpliwością czekamy na Mailboksa na OS X, który podobno jest w trakcie tworzenia.
Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store.
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YAMAHA NX-P100 – PLENEROWA PROPOZYCJA

Zima jeszcze w pełni, ale Yamaha już prezentuje typowo plenerową propozycję – bezprzewodowy, przenośny system głośnikowy Yamaha NX-P100. NX-P100 to dość mała (wymiary: 172 ×
60 × 54 mm, waga: 500 g) propozycja dla osób szukających przenośnego głośnika, do którego
muzykę możemy przesyłać za pomocą Bluetooth. Oczywiście ma on wbudowaną baterię, która oprócz zasilania głośnika umożliwia też ładowanie baterii np. iPhone’a.
W konstrukcji nowego przenośnego systemu głośnikowego projektanci wykorzystali silikonowe osłony, które zostały naciągnięte na metalową ramę i pokrywają panele boczne oraz górny
i dolny. Dzięki temu całość jest wystarczająco szczelna, a najnowsza Yamaha spełnia wymagania normy IPX-4 i jest odporna na zachlapania. NX-P100 wyróżnia się przy tym łatwością obsługi i elastycznością współpracy z różnego rodzaju odtwarzaczami muzyki. Dzięki zastosowanej technologii Bluetooth aptX do systemu głośnikowego można podłączyć iPhone’a, iPada lub
inne urządzenie kompatybilne z tą technologią i cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem. Jeszcze łatwiej wygląda to w przypadku urządzeń kompatybilnych z technologią NFC – wystarczy
przyłożyć je do NX-P100, a oba modele zsynchronizują się automatycznie.
Przenośny system głośnikowy NX-P100 niebawem pojawi się w sprzedaży i będzie dostępny
w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i jasnozielonej. Niezależnie od wybranego
wariantu poglądowa cena detaliczna urządzenia wynosi 899 zł. Pełny test głośnika znajdziecie
w kolejnym numerze iMagazine.
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sie, aby wygrać wspaniałe nagrody B&O PLAY! Gdy już tu
będziesz, koniecznie posłuchaj niezwykłych produktów
B&O PLAY!
Więcej informacji online: BEOPLAY.COM
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Bang & Olufsen Sadyba I Limanowskiego 11M I 02-943 Warszawa
Tel: 22 842 40 55
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Z WIZYTĄ

W BANG & OLUFSEN
DOMINIK ŁADA

Bang & Olufsen jest firmą wyjątkową z wielu powodów. Po pierwsze, ma prawie 90-letnią
historię; po drugie, choć jest małą firmą, jest pionierem najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych; wreszcie po trzecie, pracownicy pracują tam po kilkadziesiąt lat.
O tym wszystkim mogliśmy przekonać się osobiście podczas Bang & Olufsen
International Media Tour 2013, na który redakcja iMagazine została zaproszona.
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Jest nam ogromnie miło, że nasza redakcja została wytypowana, aby reprezentować Polskę podczas tego
spotkania. Jest to o tyle nobilitujące, że spotkania dla
dziennikarzy odbywają się tylko dwa razy do roku i zaproszonych jest na nie nie więcej niż dziesięciu gości. To
idealnie odzwierciedla charakter firmy – z jednej strony
ekskluzywność, ale z drugiej strony szczególne traktowanie i dbanie o gości, takie samo jak o indywidualnych
klientów. W tym roku razem ze mną byli jeszcze przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Turcji,
Czech, Ukrainy, Rosji, Singapuru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Program spotkania B&O International Media Tour
2013 zajmował całe dwa dni i był bardzo napięty. Wszystko przez to, że B&O chciał nam pokazać i opowiedzieć
jak najwięcej o swojej historii, ale też produktach i, co
najciekawsze, produkcji. Nie było to kolejne nudne spotkanie, gdzie wyszedł ktoś w sali konferencyjnej i zrobił
prezentację z PowerPointa. Tutaj mogliśmy niemalże do-
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tknąć produktów na każdym etapie ich produkcji
oraz, co chyba najważniejsze, mogliśmy praktycznie z każdą osobą porozmawiać – z projektantami,
designerami, inżynierami dźwięku, chemikami z fabryki aluminium, szefami poszczególnych działów,
nie wspominając o samym prezesie – z którym wywiad znajdziecie również w tym wydaniu iMagazine. Takie podejście do dziennikarzy nie jest standardowe. Jednocześnie jest to najlepsze, co może
być, bo dzięki takim rozmowom, bezpośrednim
w cztery oczy, można dowiedzieć się dużo więcej
ciekawych rzeczy.
Jak wspominałem, Bang & Olufsen jest firmą z długą historią. Została założona dokładnie 88 lat temu
przez Petera Banga i Svenda Olufsena w Struer na
północy Danii. Co ciekawe, firma nie zmieniła swojej siedziby praktycznie od początku, z tą różnicą,
że ze zrozumiałych względów mocno się rozrosła.
Do dziś o siedzibie B&O mówi się „farma” i faktycznie nowoczesny budynek biurowy sąsiaduje z polami, gdzie wypasane są owce – może to dziwnie
zabrzmieć, ale wygląda to niesamowicie, jednocześnie podkreślając charakter miejsca i historię firmy.
Od samego początku B&O zajmowała się produkcją odbiorników radiowych. Potem doszły jeszcze
telefony. Obecnie B&O koncentruje się na trzech
grupach produktów:
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• B&O wytwarzającym najwyższej klasy audiofilski
sprzęt audio oraz TV, a także – o czym niewiele osób pewnie wie – rozwiązania dla inteligentnych domów,
• B&O Play to rozwiązania dla urządzeń mobilnych, a de facto dedykowane w 90% dla
iPhone’ów i iPadów,
• B&O Automotive, czyli „car audio”, ekskluzywne
rozwiązania dla Audi, BMW, Aston Martina oraz
Mercedesa AMG.
B&O jak na dzisiejsze czasy jest niewielką firmą. Zatrudnia ok. 2 tysiące osób na całym świecie, z czego większość pracuje w Struer. Jak na dzisiejsze
standardy, w realiach globalizacji i dużej konkurencji jest to naprawdę niewielka firma. Mimo swoich
rozmiarów B&O to przede wszystkim bardzo rozbudowane R&D – z jednej strony najnowocześniejsze
technologie, z drugiej dźwięk, a z trzeciej… chemia. Tak, chemia. Fabryka aluminium B&O jako jedyna na świecie opracowała i opatentowała sposób
anodyzacji aluminium na kolor biały – do tej pory
nie było to możliwe. Teraz, od odkrycia w B&O,
wszyscy są zainteresowani wykorzystaniem tej
technologii na czele z… Apple. Tak że jak w niedalekiej przyszłości, gdy będziecie brali do ręki białe
iPhone’y lub iPady, to będziecie już widzieli, w jaki
sposób powstały.
Ogromne wrażenie zrobiła na mnie również koncepcja stanowiska „Tonmeister”. Geoff Martin
jest… muzykiem. Od niego zależy, jak grają wszystkie głośniki w B&O. To on dyktuje inżynierom, co
i jak mają zrobić, aby poszczególne produkty odpowiednio grały. Geoff, swoją drogą niesamowity
showman, ma chyba najciekawsze „biuro”, jakie wi-
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działem – salę w kształcie sześcioboku o wysokości kilkunastu metrów. Dźwięk w niej rozchodzi
się w sposób idealny.
Wspominałem o jeszcze jednej kwestii, która wyróżnia B&O na tle innych firm – pracownicy. Ludzie w B&O pracują po kilkadziesiąt lat. To nie żart. Poznaliśmy kilkoro, którzy mają staż po 3040 lat. To jest wyjątkowe. Ale z drugiej strony widać, jak jest to zgrany i rodzinny zespół. O wszystkich pracownikach ze stażem poniżej 10 lat mówi się żartobliwie „newcomers”, czyli nowi.
Bardzo ciekawym punktem wyjazdu była wizyta w muzeum miasta Struer, gdzie jest stała ekspozycja B&O. De facto 2/3 muzeum to jest muzeum B&O. Można w nim zobaczyć wszystkie
produkty, które były produkowane na przestrzeni lat.
Muszę jeszcze wspomnieć o zakwaterowaniu. Mieszkaliśmy z XVI-wiecznym zamku Nørre Vosborg, genialnie odrestaurowanym, oczywiście ze sprzętem B&O w pokojach. Jedną z przewidzianych dla nas atrakcji była tradycyjna duńska kolacja wigilijna. Bardzo mnie zaskoczyło, jak
okazało się, że główne danie to kaczka pieczona z jabłkiem w buraczkach – przyznam się szczerze, że inaczej do tej pory odbierałem Duńczyków, a tu proszę – tyle mamy ze sobą wspólnego.
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Drugi dzień spędziliśmy w Kopenhadze. Odwiedziliśmy sklep flagowy B&O oraz mieliśmy spotkanie z projektantem Torstenem Valeurem. To z jego studia wyszły
wszystkie najbardziej znane produkty B&O. Co ciekawe,
jest to firma zewnętrzna, która za każdym razem wygrywała przetargi na projekty dla B&O, najpierw pod
skrzydłami Davida Lewisa, a po jego śmierci właśnie
Torstena Valeura. Rozmowa z nim była bardzo ciekawa
i inspirująca.
Bang & Olufsen International Media Tour 2013 był świetną okazją, aby zobaczyć firmę od środka. Zobaczyć i poznać ludzi, dzięki którym to, co widzimy i słyszymy, tak
a nie inaczej wygląda i gra. Takie spotkania w zupełnie
innym świetle stawiają produkty, z którymi obcujemy
na co dzień, bo dzięki nim wiemy, że nic nie jest dziełem
przypadku.
Więcej na temat naszej wizyty w siedzibie Bang & Olufsen możecie usłyszeć w podcaście Nadgryzieni, w odcinku 142 – zapraszamy.
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BANG & OLUFSEN

WYWIAD Z TUE MANTONIM,
PREZESEM FIRMY
DOMINIK ŁADA
Jak to jest kierować taką firmą jak Bang & Olufsen? Wcześniej byłeś prezesem firmy
Triumph – legendarnego producenta motocykli.
To jest coś zupełnie innego. Są pewne podobieństwa – dwie wspaniałe firmy z historią.
Obie mają niesamowite dziedzictwo i piękne produkty, ale są od siebie różne. B&O został założony 88 lat temu. Ma za sobą wiele lepszych i gorszych momentów, podobnie jak
Triumph. Obecnie szybko się rozwija, ma świetne produkty i bardzo dobrą dystrybucję.
Czy ze względu na Twoje doświadczenie z Triumpha, B&O wszedł w branżę
motoryzacyjną?
Nie [śmiech]. Wszystko zaczęło się zanim dołączyłem do firmy. Osobiście bardzo lubię sektor motoryzacyjny. Tak właściwie doświadczenie, jakie ma B&O w branży motoryzacyjnej, jest bardzo mocne. Co jest bardzo dobre dla nas. Obecnie mamy czterech partnerów
– Audi, BMW, Aston Martin i Mercedes AMG.
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Planujecie rozwijać sieć partnerów? A może planujecie wprowadzić gotowe rozwiązania, które użytkownicy dowolnych marek będą mogli instalować w swoich samochodach? Na zasadzie – mam np. Porsche i chciałbym mieć w środku system B&O,
zgłaszam się do jakiegoś autoryzowanego punktu i mi instalują.
W tym momencie nie mamy żadnych konkretnych planów na dodawanie nowych marek.
Ale kto wie, jest kilku producentów, z którymi moglibyśmy współpracować.
Zmieniając trochę temat – bardzo dziwi mnie, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że bardzo dużo jest w B&O osób, które pracują w firmie po 30–40 lat.
To niespotykana sprawa w dzisiejszych czasach.
Tak, to prawda. Mamy bardzo lojalnych pracowników. Mamy w B&O wartości, nasze „DNA”,
które jest bardzo silne. Co jest bardzo dobre dla firmy. Dla naszych pracowników najbardziej liczy się dobro firmy i to jest najważniejsze.
Jaką firmą jest B&O? Nowoczesną, szukającą nowinek czy może bardziej konserwatywną? Patrząc na produkty, nie jest to do końca klarowne.
Nie jest naszym celem, aby dopasować się do jakiejś konkretnej kategorii. Jednak powinno być oczywiste, patrząc na nasze portfolio, że Bang & Olufsen to firma, która w skrócie
poświęcona jest rozwojowi produktów przodujących, jeśli chodzi o wydajność, konstrukcję i jakość wykonania. W odniesieniu do technologii oznacza to wprowadzanie rozwiązań,
które zostały opracowane we własnym zakresie, np. soczewki akustyczne, automatyczna kontrola basu, automatyczne zarządzanie kolorami itp., ale także wsparcie istniejących
technologii i standardów dostępnych na rynku, np. AirPlay, bezprzewodowa technologia
głośników (standard WiSA) itp.
W Waszej ofercie coraz wyraźniej można zauważyć wydzielenie produktów z linii B&O Play. Czy są to mniej prestiżowe produkty, czy po prostu przeznaczone do
współpracy z urządzeniami przenośnymi?
B&O Play nie jest w żadnym aspekcie mniej prestiżowe od pozostałych produktów. Są to
produkty zaprojektowane dla osób o innych przyzwyczajeniach, które w inny sposób wykorzystują sprzęt do słuchania muzyki. Produkty B&O Play są dla ludzi w ruchu. Ludzi z tzw.
„generacji cyfrowej”. Są to produkty, które w świetny sposób mogą zaznajomić ich z resztą
portfolio B&O i zaletami naszej marki.
Większość produktów z linii B&O Play ma wsparcie dla produktów Apple – jak się
współpracuje z firmą Apple? Czy to jest trudny partner?
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Mam wielki podziw dla tego, co osiągnęło Apple. Nasza współpraca z Apple charakteryzuje się wzajemnym szacunkiem i poszanowaniem kompetencji, które ma każda z firm.
Fakt, że możemy dostarczyć doskonały dźwięk do ich produktów, jest wyraźnie doceniany
przez Apple. Nasze produkty B&O Play można zobaczyć np. podczas światowych premier
nowych produktów Apple. Ponadto produkty B&O Play są dostępne obecnie w ponad 300
sklepach Apple Store na całym świecie, tak że jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy
z Apple.
Sporo Waszych produktów wspiera tak lubianą przez macuserów technologię AirPlay, ostatnio jednak dodajecie również obsługę standardu DLNA – czy to ukłon
w stronę użytkowników Androida?
Staramy się dostosować do wymogów rynku. Ponieważ jest bardzo dużo telefonów komórkowych opartych o platformę Android, których używają również klienci Bang & Olufsen, jest dla nas naturalnym krokiem dodanie technologii DLNA do naszych produktów.
Daje to naszym klientom elastyczność – mogą używać dużego ekranu do streamingu muzyki i filmów.
Nawiązując do mojego poprzedniego pytania – zamierzacie dodawać do swoich
urządzeń również Bluetooth czy jednak pozostaniecie wierni AirPlay/DLNA?
Nie mogę ujawnić, czy planujemy dodać Bluetooth do nadchodzących produktów, ale
mogę Was zapewnić, że nadchodzące technologie są wystarczająco wysokiej jakości
(w kontekście technologii bezprzewodowych), aby uwzględnić je w naszej nadchodzącej
linii produktów.
Dlaczego jako znany projektant i producent telewizorów nie dodacie standardu AirPlay bezpośrednio do telewizora?
W przypadku telewizorów postanowiliśmy ułatwić podłączenie AppleTV – prosty sposób integracji z tyłu telewizora za osłoną kabla – dodatkowo dodaliśmy możliwość obsługi bezpośrednio z pilota B&O. Pozwala to użytkownikowi w przyszłości szybko „zaktualizować”, czyli wymienić AppleTV na nowe, jak tylko będzie ono dostępne, jednocześnie wciąż
mając dostęp do rozwiązań firmy Bang & Olufsen.
Jakich nowych „mobilnych” produktów możemy się spodziewać i kiedy?
Niestety nie mogę odsłonić nawet rąbka tajemnicy dotyczącej produktów, których można się spodziewać. Ale możesz mi zaufać, gdy powiem, że jest przed nami bardzo ciekawy
2014 rok, jeśli chodzi o produkty, które dotyczą urządzeń mobilnych.
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Na jakich produktach będzie się koncentrował rozwój firmy? Czy zobaczymy nowe produkty w stylu słynnego telefonu „banana” BeoCom?
B&O przez ostatnie dekady przyczynił się z niektórymi przełomowymi produktami do rozwoju telefonii stacjonarnej – BeoCom 6000 lub BeoCom 2, wspominając tylko kilka. Widzimy jednak, że ludzie stopniowo odchodzą od telefonów
stacjonarnych na rzecz telefonów komórkowych, więc realnie patrząc nie widzę
sensu rozwijania i projektowania nowych. Zamiast tego chcemy skupić nasze
zasoby na rozwoju w kierunku nowych technologii, które są dla nas ważne, aby
utrzymać rozwój jako firma audio/wideo.
Dziękuję za rozmowę i zaproszenie.
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UROCZO I ODŚWIĘTNIE
SŁAWOMIR DURASIEWICZ

Okulary Google, zegarek
zsynchronizowany ze smartfonem, smart
ring, Up lub jakieś inne cholerstwo na
nadgarstek, smartfon, tablet, laptop,
komputer stacjonarny. Masz to wszystko?
Zapewne jesteś cyborgiem. Chyba
musisz coś ze sobą zrobić. Wykorzystaj
święta – coś krzyczy za tobą. A Ty pewnie
myślisz, że mógłbyś dostać od Mikołaja
jakiś kolejny gadżet?

Ś

Świąteczna przerwa to taki czas, który możesz poświęcić nie tylko dla domu i najbliższych, ale i dla samego siebie. Powinieneś zapomnieć o wyścigu szczurów i codziennym tyraniu

za parę groszy. Jeśli już to zrobiłeś (a zrobiłeś,
prawda?), to na pewno naszła Cię refleksja, że jakoś jest inaczej.
Konstatujesz, że telefony nie dzwonią tak czę-

ilustr. Marta Sławińska

sto, zapewne nie wypada im, a jeżeli już to ra-
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czej z życzeniami czy z serdecznym kontaktem. Na portalach internetowych
też raczej posucha. Informacje jakieś ospałe, chciałoby się powiedzieć leniwe.
Niewiele się zmienia. Oczywiście z przyzwyczajenia kontrolujesz wszelkie wiadomości, ale jeżeli internet jest ospały, to raczej nie często. Internet z komputerem to takie medium, które sprzyja indywidualności. Nawet jak ekran ma
27 cali, to raczej patrzysz w niego sam. Trochę inaczej niż w telewizor. Dziwne,
nie?
No to jesteś w domku i możesz wreszcie zdać sobie sprawę z tego, jak współmałżonek wyładniał, a dzieci urosły. No i o to chyba chodzi. W skrócie. Jaki ten
świat jest inny, gdy odbieramy go nieuzbrojonymi sensorami. Po to są święta,
aby być razem. Ba, po to są święta, aby zrozumieć, że jesteśmy ludźmi. Aby się
nacieszyć swoim widokiem i nagadać, na co nie ma czasu w dzień powszedni.
Jeżeli kochasz nowinki techniczne, to nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego,
jak one odizolowały Ciebie od najbliższych.
A takie media społecznościowe? Media społecznościowe nie sprzyjają, jakby
się wydawało, integracji. No cóż, tak działa każdy materiał zastępczy. Bo media
społecznościowe to taki erzac kontaktu. Pozornie jesteśmy z przyjaciółmi – nie
zdając sobie sprawy z obecności słowa „pozornie” – ale jednocześnie z nimi
nie będąc, oddalamy się od rodziny, psów, kotów i innego żywego inwentarza,
który nam się pałęta pod nogami.
I tak w monologu myślowym zdajesz sobie sprawę z tego, jaki błąd popełniasz, otulając się komputerem. A komputer nie dość, że bezduszny, to i bezuczuciowy. Sprzyja odizolowaniu. Odizolowanie niekiedy jest wskazane, ale
w tym przypadku ma swoje wady. Bo żaden kontakt elektroniczny nie zastąpi tego żywego. Głaskanie klawiszy nie zastąpi dotyku partnera, a maksymalne przybliżenie się do ekranu nie zastąpi bliskości rozmówcy. Wiesz przecież, wcale nie z bajki, tylko z bliskiego otoczenia, o dwojgu takich, którzy
choć codziennie na Skype nawet małżeński seks uprawiali, nie dotrwali. Odległość ich pokonała, a elektronika nie dokonała cudu. Cuda są tylko w życiu
analogowym.
To zrozumiałe, że kiedy wsiadasz do autobusu czy innego tramwaju, to słuchawki na uszach skutecznie izolują Cię od bzdurnych pojękiwań rodaków. Do-

30

/ FELIETONY / Uroczo i odświętnie

świadczasz tego na plaży (o innej porze roku) czy w kolejce do orczyka, gdzie
przynudzanie może popsuć najlepszy humor, a co dopiero w zimny poranek,
gdy z wywieszonym jęzorem gnasz do roboty. No więc teraz święta – słuchawki z głowy!
I taka Cię nachodzi myśl, czy jakby śp. Sienkiewicz Henryk napisał na nowo
„Potop” i umieścił go w naszych czasach, to uczłowieczenie Kmicica polegałoby na zdjęciu słuchawek z uszu i rzuceniu tabletem albo nawet wyłączeniu internetu, by stać się Babiniczem.
Masz więc przed sobą szansę na uczłowieczenie – na ucieczkę ze świata cyfrowego do zwyczajnego analogu. Dają ci to święta. I nic za to nie płacisz. No, nie
licząc jedzenia.
A analog może być nadzwyczajny. Czeka Cię chociażby Chińczyk. Taka gra
z tekturową planszą i plastikowymi pionkami czy warcaby. Warcaby to taka
gra, gdzie pionek po odwróceniu do góry nogami staje się damką. O rany!
Zdaje się, że ujawniło się coś, co może przetoczyć się burzą przez cały kraj. Jak
niektórzy skonstatują, że to się dzieje naprawdę – posypią się gromy o wyrzucenie warcabów poza nawias społeczeństwa. Bo demoralizują. No, ale na razie
grajmy i odwracajmy. Bezkarnie.
No więc tak siedzisz sobie przed choineczką, gry analogowe i te sprawy
z dzieciakami, które niszczą dopiero co otrzymane prezenty. Jak fantastycznie
działają święta na Ciebie, skoro nie dałeś odczuć nikomu, że nie takiego prezentu się spodziewałeś. Zaraz przyjdą teściowie i sam nie wiesz, czy się cieszyć czy nie.
Inwentarz miauczący zabiega o coś do jedzenia, serniki, orzechy i inne mięsiwo tylko czeka, by tuczyć. Program telewizyjny przynudza. A niech tam! Najważniejsze, że z rodziną. No i teściowie zwalają się na głowę mocno spóźnieni
i zaczynają się rodzić problemy, których przedtem nie było. Zamiast pożyczyć
pieniądze, których Ci trzeba na nowy sprzęt, zaczynają wybrzydzać. Barszczyk niedosolony. W grzybowej za mało grzybów, schab mógłby dłużej dochodzić. W piekarniku oczywiście. I to wszystko Twoja wina! Raptem się okazuje, że owo starsze pokolenie zna się na wszystkim, za przeproszeniem. Nawet
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nie chcą pograć w Chińczyka. Oni chcą się lansować. I pooglądać telewizję.
A gwóźdź programu jest wtedy, gdy teść z teściową udowadniają, że wcale nie trzeba Ci nowego komputera z szybkim procesorem, bo oni właśnie odkryli, że telewizor ma magiczną moc przeglądania internetu. Przy czym teściowa upiera się, że jakbyśmy odsłonili kamerkę, to nawet możemy z nimi, już po
świętach, pogadać przez Skype’a. Aby zaoszczędzić na komórce. I tym swoim
wielkim biustem zrywa kartonik, którym żeśmy, tak na wszelki wypadek, tę kamerkę zasłonili.
Okazuje się, że teściowie są nie do przekonania, że to tak nie działa. Oni wiedzą swoje.
I wtedy zaczynasz tęsknić do cywilizacji cyborgowej. Do izolacji. Do tych słuchawek, do tabletu w metrze i takich innych. Byleby oni sobie już poszli i przestali narzucać się ze swoimi pomysłami. Nie muszą nawet pożyczać pieniędzy.
Byleby już poszli. Ale niestety teściowie się nie śpieszą, a nawet zostają na noc
w salonie, bo gdzieżby indziej. Im jest dobrze przy telewizorze.
No i po świętach, zmęczony, pojawiasz się w pracy. Poranna kawa i te sprawy. Zaczynasz człowieku dochodzić do siebie przy rozmowie z koleżanką, gdy
nagle wchodzi pracowy wesołek i zaprasza do obejrzenia najnowszego hitu
z YouTube. Patrzysz na ekran i widzisz właśnie swego teścia siedzącego przed
Twoim telewizorem, żrącego kiełbasę w wigilię no i teściową, która zdrowo
popiwszy ściąga biustonosz, urządzając awanturę teściowi, że ogląda w telewizji gołe baby, a żoną się nie interesuje. Widowisko nie wydaje się wesołe,
choć wszyscy wokół, nie wiedzieć czemu, rżą jak w stadninie. I nagle ów wesołek spogląda na Ciebie z przejęciem, pytając: „Czego żeś tak pobladł, człowieku?” I tylko Twoja podświadomość ratuje Ci tyłek, odpowiadając za Ciebie:
„Bo przez chwilę myślałem, że to moi teściowie”, co wywołuje jeszcze większy
rechot.
No i co? Myślisz, że święta nie są urocze?
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ZAPOMNIANA LEKCJA
KINGA OCHENDOWSKA

Kiedy Steve Jobs powrócił do Apple, pierwszym, co zrobił, było narysowanie
uproszczonego diagramu, ograniczającego liczbę linii produkowanego sprzętu.

N

No może drugim albo nawet trzecim? W każdym razie była to jedna z najistotniejszych części planu naprawczego. Od tego czasu Apple trzymało się tej strategii i dobrze na tym wyszło.
Chociaż ostatnio, zwłaszcza jeśli chodzi o drugi obieg, coraz trudniej znaleźć coś dla siebie,
a sprzęt traci na wartości znacznie szybciej, niż działo się to kiedyś.
Tyle jeśli chodzi o Apple. Jeśli chodzi o resztę firm obecnych na rynku, to nie wzięły sobie tej lekcji do serca, wypuszczając jednocześnie, bądź w niewielkich odstępach czasu, wiele modeli w ramach jednej grupy docelowej. W rezultacie obraz rynku rozmywa się
i pogrąża w chaosie. A klient…? Cóż, zanim zdecyduje się na kupno nowego urządzenia, musi
nieźle wytężyć szare komórki. Albo uwierzyć w przekonywania sprzedawców, że ten i tylko
ten model będzie dla niego wymarzony. O ile klient zna się trochę na nowoczesnych technologiach, nie da się ogłupić wizjom roztaczanym przez kolorowe ulotki. Ale jeśli do sklepu trafi
osoba, która z konieczności musi polegać na wiedzy sprzedawcy, to marny jej los.
Bez względu na to, czy chodzi o komputer, smartfona, czytnik książek elektronicznych czy tablet, rynek wypluwa na nas wszystko, co ma. A ma sporo do wyplucia. Począwszy od niskobudżetowych urządzeń do niczego, po sprzęt z wysokiej półki. Im wyższej, tym droższej.
A przecież każdy chciałby nieco oszczędzić, uczestnicząc przy tym jednak komfortowo w elektronicznej rzeczywistości.
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Biednych nie stać na tanie rzeczy
Od razu weźmy powyższe słowa w jakiś cudzysłów. Nie chodzi o biedę sensu stricto, raczej o szanowanie wartości swoich pieniędzy. Większość z nas nie jest krezusami i kupując sprzęt elektroniczny, chciałaby zrobić to raz a dobrze. Tak, by nie powtarzać tego zakupu bez potrzeby. Problem w tym, że niskobudżetowe sprzęty kuszą
niską ceną i jednocześnie reklamy zapewniają, że możemy na nich zrobić prawie to
samo, co na urządzeniach z wyższej półki. Prawie. I właśnie to prawie czyni różnicę.
Miałam ostatnio okazję, by służyć radą w sprawie nabycia tabletu. Takiego do prostych, domowych zastosowań – coś przeczytać, coś obejrzeć, coś wysłać. Nic bardzo skomplikowanego. A na rynku sprzętów multum – począwszy od linii supermarketowych, na iPadzie kończąc. Na kilku iPadach, zdecydowanie różniących się ceną.
Wszyscy wiedzą, że na punkcie Apple mam kota. Uzasadnionego kota, ale jednak.
Starałam się więc podejść do sprawy obiektywnie i wyjaśnić możliwości dostępnych
tabletów tak uczciwie i tak obiektywnie, jak to tylko możliwe.
Zaczęliśmy więc od najtańszych, napędzanych przez Androida. I już na wstępie
utknęliśmy na wersjach systemu. Wiadomo – każda z nich działa lepiej lub gorzej
i udostępnia określone funkcje. Jak można zatem wytłumaczyć człowiekowi niezbyt
rozeznanemu w świecie technologii, że może mieć na przykład problem z obsługą
zwykłego FB bez narażania się na pytanie: „To po co to sprzedają?!”. No właśnie – po
co? Zamiast więc koncentrować się na każdym sprzęcie po kolei, postanowiłam podzielić rynek na trzy moduły – ten obsługiwany przez Windows, Androida i iOS. Windows odpadł w przedbiegach, ze względu na alergię przyszłego użytkownika na…
kafelki. Na polu bitwy pozostał więc zielony robocik i nagryzione jabłko i kwestia
tego, czy system powinien być otwarty czy zamknięty.
Bo w sumie, dla zwykłego użytkownika sprzętu, z zewnątrz oba systemy wyglądają dość podobnie – zarówno pod względem graficznym, jak i ogólnej
funkcjonalności. Zarówno robocik, jak i nagryzione jabłko posiadają swoje sklepy z aplikacjami, z których większość wydawana jest na obie platformy. Czemu więc
przepłacać, skoro otrzymujemy za to te same funkcje?
Kluczowym argumentem okazało się w końcu bezpieczeństwo, czyli odporność na
użytkownika. Ta sama odporność, za którą bardziej zaawansowani użytkownicy tak
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bardzo się na Apple gniewają. Zamknięty sklep, przyjmujący wyłącznie drobiazgowo sprawdzony kod, uniemożliwiając tym samym niekontrolowaną ingerencję zarówno w system, jak i zgromadzone na urządzeniu dane.

A skoro już iPad…
To czy koniecznie musi być drogi? Sprzęt z najwyższej linii oczywiście do tanich nie
należy. Ma te wszystkie Retiny (więcej pikseli upakowanych na tej samej powierzchni, które widzi tylko Wojtek Pietrusiewicz, bo na pewno nie zwykły user), superszybkie procesory i jest „dziesiąt” gramów lżejszy od poprzednika. Ale już poprzednią
generację iPada mini można kupić w bardzo rozsądniej cenie. I po dokonaniu porównania okazuje się, że wcale nie tak bardzo drożej niż w przypadku oferowanych
nam najnowsze linie tabletów niskobudżetowych.
Podsumowując, idąc na niewielkie ustępstwa, otrzymujemy nowy, zafoliowany
sprzęt, z całym dobrodziejstwem iOS 7, łatwością użytkowania i bezpieczeństwem
użytkownika oraz funkcjonalnością znacznie przewyższającą możliwości budżetówek. A różnica w cenie zdecydowanie warta jest drobnych ustępstw w rodzaju
braku Retiny.
Jeśli więc nie jesteście power userami i nie musicie kupować każdego najnowszego gadżetu, zastanówcie się, jak zrobić to tanio i dobrze, metodą Steve’a Jobsa. Zdecydujcie, jakiego systemu chcecie używać. Przemyślcie zastosowania, jakie
przewidujecie dla nowego sprzętu. Narysujcie sobie tabelkę, w której zaznaczycie
dostępne wyższe i niższe modele oraz ich wady i zalety. Ograniczcie listę do czterech urządzeń i nie rozpraszajcie się niczym więcej. I koniecznie sprawdźcie, czy
różnica pomiędzy aktualnym i poprzednim modelem jest bardzo znacząca, w porównaniu do różnicy w cenie. Warto też zajrzeć do resellerów, którzy mogą przecież oferować kolejne zniżki i promocje. Jeśli wstrzymywaliście się z zakupami
w okresie świątecznym, to może się okazać, że postąpiliście słusznie. Wyprzedaży
powinno być pod dostatkiem.
Miejmy nadzieję, że Apple nieprędko zrezygnuje z taktyki zaproponowanej przez
Steve’a, a może nauczą się jej również pozostali producenci? Co tu kryć, i tak ściągają
od Apple wszystko, co da się ściągnąć. Szkoda tylko, że chodzi o rozwiązania i patenty, a nie o podejście do klienta i klasę sprzętu. Bardzo szkoda.
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Ultra przenośny,
bezprzewodowy głośnik
z technologią Bluetooth
Nowa definicja pojęcia
BoomBox!
Pełna bezprzewodowość z każdym urządzeniem
z modułem Bluetooth: smartfony i tablety, iPhone, iPad, Samsung,
komputery PC.
Potężny dźwięk gdziekolwiek jesteś: Obudowa zaprojektowana
tak by uwolnić całą moc najnowocześniejszych wzmacniaczy.
Najwyższej jakości dźwięk: Zaawansowane technologie audio
wsparte precyzyjnymi przetwornikami w układzie dwudrożnym

KUP TERAZ

399.00
dostępne w sklepie internetowym

www.376west.com

Głęboki, bogaty bas: Zastrzeżona konstrukcja.
Bardzo niska waga, jedynie 0,84kg: Ultra przenośna konstrukcja.
Długi czas działania: Wbudowany akumulator umożliwia do
10 godzin ciągłego odtwarzania muzyki.
Bezprzewodowy zestaw głośnomówiący: Wbudowany mikrofon
umożliwiający rozmowy konferencyjne.
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ZORGANIZUJ SIĘ
KINGA OCHENDOWSKA

Nadejście nowego roku to niby nic, kolejna data w kalendarzu. Dzień jak co dzień.
Jednak niezmiennie zmusza nas do przemyśleń i formułowania noworocznych
postanowień.

N

Noworoczne postanowienia łączy zwykle jedno – umierają śmiercią naturalną w ciągu kilku dni, zostawiając po sobie wyrzuty sumienia. Gdzie moc? Gdzie wewnętrzna siła? Gdzie
konsekwencja?

No dobrze, zdecydowanie nie jest tak, że wszystko musi pójść źle. Trzeba tylko zabrać się do
tych postanowień z głową. Zorganizować, zaplanować najlepiej kompleksowo. I czego marszczycie nosy? Samo się nie zrobi. Raz, raz!
Spróbujmy zostać zupełnie nowymi, zorganizowanymi w stylu zen wersjami samych siebie.

Przyjrzyj się sobie
Wszyscy mamy nawyki, funkcjonujemy w określony sposób, rozwiązujemy różne kwestie rutynowo. Raz w roku warto spróbować spojrzeć na siebie obiektywnie i zastanowić się, czy rzeczywiście chcemy coś zmieniać. Czy możemy sprawić, by nasze życie było lepsze. Czy mamy
czas na to, by robić rzeczy, które lubimy oraz co nam ten czas skrycie kradnie. Czy pracujemy za mało czy za dużo (zawsze za dużo!). Pytania tworzycie sami i sami na nie odpowiadacie
– najlepiej pisemnie, jak na kartkówce, tyle że bez ocen.

Ogarnij swoją przestrzeń
Rozejrzyjcie się wokół siebie. W pokoju, w mieszkaniu, w domu. Znajdźcie rzeczy, które Wam
przeszkadzają i pozbądźcie się ich. Oddajcie znajomym, sprzedajcie na Allegro, wszystko jed-
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no. Jaki to ma związek ze związkiem, zapytacie? Ano taki, że nadmiar przedmiotów szkodzi na
głowę. Nawet Steve Jobs to wiedział, dlatego otaczał się tylko wybranymi przedmiotami. Zdecydujcie się, które są Wam potrzebne, a reszty się pozbądźcie. W razie potrzeby zamieńcie je na
takie, które będą dla Was użyteczne. Pół życia spędzamy w pracy, drugie pół w domu. Ważne,
żeby było nam tam dobrze. A przy okazji trochę świeżego powietrza nie zawadzi.

Ogarnij przestrzeń wirtualną
Jeśli myślicie, że pozbycie się drugiego telefonu czy starego komputera wymaga nieludzkiej siły, to dużo trudniej jest uporządkować wirtualną rzeczywistość. Pozbądźcie się wszelkich
dystrakcji.
Zrezygnujcie z niepotrzebnych powiadomień, które podkradają Wam pojedyncze sekundy
w ciągu dnia. Jeśli nie pracujecie w social mediach, nie musicie otrzymywać ich 24 godziny na
dobę. Świat się nie zawali.
Uporządkujcie konta pocztowe. Każdy z nas ma więcej niż jeden e-mail. Warto mądrze je wykorzystać – jedno „spamkonto” i jeden adres prywatny wystarczą. Sporo czasu potrzeba, by pozmieniać wszystkie ustawienia w serwisach, z których korzystamy, ale warto. Jedno konto i kilka
dobrych reguł w kliencie pocztowym oszczędzi Wam czas i wygna chaos.

Ogranij programy
Zwykle używamy zbyt wielu programów. Zbyt wiele programów oznacza zbyt wiele rzeczy do
zapamiętania. Spróbujcie oczyścić swoją przestrzeń i stworzyć minimalistyczny (ale funkcjonalny!) setup, który pomoże Wam na co dzień wykonywać zadania. Podstawowy zestaw powinien zawierać programy dostępne na wszelkie używane przez Was platformy, w tym platformy
mobilne: pakiet biurowy, klienta pocztowego, przeglądarkę internetową, kalendarz, aplikację
typu „to do”, chmurę do backupu i przechowywania danych oraz program zarządzający hasłami. Resztę dobierzcie według własnych potrzeb, ale nie więcej niż jeden program wykonujący
daną funkcję.
Zarchiwizujcie nieużywane programy i usuńcie je potem z twardego dysku. Komputer Wam za
to podziękuje, a Wy nie będziecie musieli patrzeć na bezdenny worek wypełniony aplikacjami.

Ogarnij sprzęt
Zrób szczery rachunek sumienia i zastanów się, czy te wszystkie graty są Ci potrzebne. Wszystko jedno co chomikujesz – kości pamięci, telefony, kabelki, klawiatury, myszki czy pokrowce na
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iPhone’a. Pozbądź się ich. Przecież i tak ich nie używasz. Sprzedaj je, a za odzyskane fundusze
kup sobie jeden porządny dysk. Albo obudowę z baterią. Albo touchpada. Co tam chcesz. Byle
było to coś, co jest Ci naprawdę potrzebne i sprawi przyjemność w użytkowaniu. Elektronicznemu zagracaniu mówimy: Nie!
Odczuliście ulgę? Ja odczułam, po wykonaniu wszystkich punktów z powyższej listy. Od razu
pojawił się powiew świeżego powietrza. Czas teraz powrócić do zapisanej na początku kartki
papieru. Zastanówcie się nad planowanymi zmianami. Nie próbujcie nic robić na siłę.
Brakuje Wam czasu? Zastanówcie się, których zobowiązań możecie się łatwo pozbyć. Ej, zaraz!
Tylko tych mało ważnych! Postarajcie się ustalić swoje priorytety – co jest dla Was najważniejsze? Praca? Czas spędzany z rodziną? Podróż dookoła świata? Spróbujcie ustawić je w centrum
Waszego wszechświata, a całą resztę zajęć zorganizować wokół nich. Czasem, by odzyskać cenny czas, wystarczy ustalić konkretny harmonogram tygodnia, wypełniając go tymi najbardziej
prozaicznymi zajęciami jak pranie, sprzątanie, robienie zakupów czy zajmowanie się rachunkami. Po ustaleniu tych zajęć możemy zobaczyć, kiedy i ile wolnego czasu pozostało nam do
dyspozycji.
Nie warto próbować heroicznie upychać tych wszystkich zajęć w przestrzeni, w której ledwo się
mieszczą. Możecie spróbować je rozproszyć lub skondensować – to zależy od Was. Ale nigdy
tak, żeby istniało spore prawdopodobieństwo, że cały plan weźmie w łeb. Ukończenie każdej
zaplanowanej czynności jest swoistą nagrodą, zaś porażka przynosi jedynie wyrzuty sumienia.
My chcemy być nagradzani, więc planujemy z głową.
No i pamiętajcie o czasie dla siebie. Czas dla siebie jest równie ważny jak czas spędzony w pracy
czy z rodziną. Warto go sobie wygospodarować, nawet jeśli będzie to tylko godzina dziennie.
Koniecznie zapiszcie sobie wyniki Waszych rozmyślań – najlepiej w poręcznym kalendarzu (wybraliście sobie kalendarz, prawda?). Ustawcie przypomnienia i powtarzające się czynności, a potem możecie spróbować o nich zapomnieć. Do następnego alarmu. W ten sposób oczyścicie
sobie przestrzeń we własnej głowie i będziecie pewni, że o niczym nie zapomnicie, bo Wasz
nowy i czysty setup zen o to zadba.
A ja życzę Wam szczęścia i spełnienia marzeń w nowym, 2014 roku. Niech będzie czysty, zorganizowany, produktywny i pełen radości.
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iZABYTKI
NORBERT CAŁA

iPody, choć są tylko odtwarzaczami muzyki, to jednak stają się, szczególnie te z pierwszych
lat produkcji, bardzo poszukiwanymi i drogimi eksponatami. Ostatnio trafiłem na aukcję
internetową, na której oferowanych było kilka iPodów z edycji specjalnych, a cena początkowa
była bliska 100 tys. zł.

P

Prawdopodobnie większość z Was zna najbardziej popularną edycję specjalną
iPoda, czyli U2. Charakterystyczny czarny kolor i czerwone kółeczko sterowania wyraźnie pokazują, że nie mamy przed sobą zwykłego iPoda. Rzut oka na
tylną ściankę, na której są podpisy członków zespołu U2, tylko to potwierdza.
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Edycja U2 była dość długo sprzedawana, dlatego nie ma problemu ze znalezieniem jej na aukcjach internetowych.
Dużo trudniej stać się posiadaczem iPoda w mało muzycznej edycji Harry Potter.
Jego wyróżnikiem jest wygrawerowane laserowo z tyłu obudowy logo szkoły
magii w Hogwarts i możliwość pobrania na dysk kilku audiobooków z książkami
o tym młodym czarodzieju. Oprócz tego iPody z serii Harry Potter, które pojawiły się na rynku 7 września 2005 roku, były takie same jak cała reszta. Początkowo
ta edycja specjalna była wykonana na bazie modelu czwartej generacji z kolorowym wyświetlaczem, czyli popularnym Photo o pojemności 20 GB. Następnie
zastąpił go model piątej generacji, czyli Video o pojemności 30 GB.
Oczywiście nie wiadomo, ile sztuk tej edycji iPoda powstało, ale przeszukując
internet nie sposób odnieść wrażenia, że bardzo mało. iPodów tych nie da się
praktycznie spotkać w żadnych serwisach aukcyjnych, w których zakup fragmentu promu kosmicznego Buran nie stanowi problemu.
Gdybyście jednak chcieli stać się posiadaczem jeszcze rzadszego iPoda, to
powinniście poszukać edycji specjalnych iPoda drugiej generacji. 11 grudnia
2002 roku pojawiły się trzy edycje specjalne, zbudowane właśnie na jej bazie. Wyróżnikiem był wygrawerowany z tyłu obudowy podpis jednej z trzech
osób: Madonny, skejtera Tony’ego Hawka oraz wokalisty Becka. Co ciekawe,
taki iPod był droższy od zwykłej wersji o 49 USD i był sprzedawany tylko na terenie USA. Znowu nic nie wiadomo o liczbie modeli specjalnych, jakie pojawiły
się na rynku, ale biorąc pod uwagę okres sprzedaży tylko do 8 stycznia 2003 r.,
są jeszcze rzadsze niż iPody Harry Potter.
Obok tych iPodów był jeszcze jeden, nawet jeszcze ciekawszy – iPod z wygrawerowanym logiem zespołu No Doubt. Był to dokładnie ten sam iPod drugiej
generacji, dostępny w tych samych pojemnościach, ale nie był sprzedawany
przez Apple. Apple go jedynie wyprodukowało, a fani mogli go nabyć tylko za
pośrednictwem oficjalnej strony zespołu.
Jeśli przypadkiem wpadniecie na ślad takiego iPoda, to po potwierdzeniu autentyczności śmiało możecie go kupować. Nawet jeśli nie jesteście fanami iPodów, to zawsze możecie potraktować je jak lokatę kapitału.
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CYFROWE KOMPETENCJE
NAJMŁODSZYCH
ŁUKASZ MIROCHA

Dzieci nie są „cyfrowymi tubylcami”, poziom ich kompetencji medialnych i informacyjnych
zależy od zaangażowania rodziców i nauczycieli.

D

Dzięki urządzeniom mobilnym i sieci Web 2.0, bariera wejścia w cyfrowy
obieg informacji i rozrywki uległa obniżeniu. Kolejne pokolenia coraz wcześniej rozpoczynają swoją przygodę z cyfrowym uniwersum, dzieje się to
m.in. dzięki intuicyjnym interfejsom urządzeń, które ułatwiają poruszanie się
w sieci, przyswajanie oraz generowanie treści.
Marc Prensky ponad dekadę temu zaproponował termin „cyfrowi tubylcy”,
opisujący pokolenie pozostające w interakcji z nowoczesnymi technologiami
konsumenckimi już od pierwszych lat życia. Badacz przekonuje, że samo obcowanie z tymi rozwiązaniami pozwala na wykształcenie mistrzowskich kompetencji medialnych i informacyjnych. Dziesięć lat później wiemy już, że podział na „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych imigrantów” nie odzwierciedla
rzeczywistości. Interakcja z urządzeniami nie gwarantuje wysokich kompetencji medialnych (tworzenia, przetwarzania i dystrybucji fotografii, filmów,
muzyki itp.) i informacyjnych (umiejętność wyszukiwania, przetwarzania i doboru informacji). Wiedza ta jest istotna w kontekście rozwoju najmłodszych
i popularnej opinii „rozdajmy dzieciom iPady — one zrobią resztę”.
Na przestrzeni ostatniego roku szereg organizacji pozarządowych przy
współpracy z naukowcami przeprowadziło badania, na podstawie których
opracowano raporty dotyczące stanu kompetencji medialnych i informacyj-
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nych u dzieci, oto najważniejsze z nich: „Diagnoza kompetencji medialnych
i informacyjnych”, „Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce”, „Dzieci sieci i dzieci Sieci 2.0”. W grudniu odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Fundację Orange, na której omawiano wyniki tych badań.
Badani deklarowali wysoki poziom umiejętności informacyjnych — korzystają oni z internetu podczas odrabiania zadań domowych, ale tylko 2% z nich
stosuje operatory logiczne podczas pracy z wyszukiwarką. Młodzież nie zwraca również uwagi na licencję, na której udostępnione są materiały w sieci, aż
66% nie korzysta też z żadnych programów do edycji mediów (fotografia, wideo, dźwięk). Więcej danych ilościowych znajdziecie na stronach internetowych wymienionych badań, polecam zwłaszcza stronę „Dzieci sieci”, gdzie
przygotowano interaktywny mash-up, podsumowujący obszerny raport.
Niezależnie od badania można jednak wyróżnić kilka czynników, które dodatnio wpływały na rozwój kompetencji medialnych i informacyjnych u dzieci:
Dzieci były inspirowane aktywnością „cyfrowych przewodników” (rodziców,
nauczycieli), co przeradzało się w „cyfrowe” hobby (edycja zdjęć, filmów, muzyki, przygotowywanie prezentacji). Równie ważny dla doskonalenia kompetencji cyfrowych był dostęp do technologii – potrzeba eksploracji możliwości
urządzeń zwiększała się wraz z liczbą urządzeń będących w zasięgu dzieci. Duże znaczenie dla rozwoju cyfrowych kompetencji dzieci miała biegłość
technologiczna ich rodziców.
Badania dowodzą więc, że udostępnienie młodszym i starszym pociechom
naszych iPadów i komputerów jest dopiero pierwszym krokiem. Powinniśmy
stymulować dzieci i towarzyszyć im w różnych formach cyfrowej aktywności, a zwłaszcza w tworzeniu własnych treści. Spróbujmy więc raczej wspólnie nakręcić i zmontować rodzinny firm, zamiast po raz kolejny oddać dziecko
w szpony Angry Birds.
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RZECZ O CYFROWEJ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

PAWEŁ LUTY

Wybrałem się niedawno, w ramach programu „Link do przyszłości”, do miejscowości
Kazimierza Wielka, w województwie świętokrzyskim. Doświadczenie z podróży z Warszawy
do Kazimierzy skłoniło mnie do refleksji nad tym, kto dzisiaj może być uznany za niepełnosprawnego cyfrowo? I okazuje się, że odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest tak
jednoznaczna jak nam – geekom – mogłaby się wydawać…

Ż

Żeby dotrzeć na pogranicze Małopolski i Świętokrzyskiego, bo tam właśnie Kazimierza jest usytuowana, musiałem podróżować z przesiadką w Krakowie. Do
miasta Jana Matejki, Smoka Wawelskiego i Karola Paciorka dotarłem pociągiem,
na który bilet kupiłem przez internet. Tam przesiadłem się na busa, na który bi-

let kupiłem… zgadnijcie? Oczywiście! W internecie. Podróż ta oraz sposób zakupu biletów zapewne Czytelnikom nie wydają się czymś ekstremalnym. Więcej nawet – zdają się czymś całkowicie dzisiaj naturalnym. I tak było ze mną.
Myślałem: „Kupuję bilet, korzystając ze smartfona, tabletu czy innego komputera, a w środku lokomocji pokazuję go kontrolującemu na ekranie przenośnego urządzenia i ten nie będzie miał z tym problemu”. Do takiego podejścia przyzwyczaiły mnie Polskie Koleje Państwowe, które przecież, skoro są „Polskie”
i „Państwowe”, to posiadają obietnicę marki zakładającą anachronizm, niedostosowanie i niski poziom obsługi pasażera.
Jakież wielkie było moje zdziwienie, niedowierzanie i zderzenie cywilizacji godne Samuela Huntingtona, gdy zostałem odsądzony od czci i wiary przez kierowcę busa relacji Kraków–Kazimierza za to, że kupując bilet przez internet… go nie
wydrukowałem!
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Pierwej próbowałem argumentować, że plik PDF zapisany w pamięci mojego
iPhone’a jest takim samym dowodem zakupu jak świstek papieru oraz że mamy
przecież XXI wiek, środek Europy, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i tak się
nie godzi. Kierowca był jednak niewzruszony. „Ma być wydrukowane i tyle. Na
następny raz niech nie myśli, tylko drukuje albo płaci u mnie” – rzekł. Wtórej, zająwszy należne mi miejsce, jąłem zastanawiać się nad tym, czego przed kilkoma
sekundami doświadczyłem. Pierwsza myśl – kierowca wykluczony cyfrowo, digitalny analfabeta, nie rozumie, że XXI wiek, środek Europy i e-państwo. Druga
myśl, bardziej zatrważająca – to ja nie jestem dostosowany do miłościwie nam
panującej rzeczywistości.
Bo czymże jest dostosowanie do rzeczywistości Polski anno domini 2013, a właściwie już 2014? Czy ja ze swoim iPhone’em, MacBookiem Air, iPadem mini, Kindle’em i cyfryzacją jestem w pełni gotowy stawiać jej czoła? Czy może lepiej zasymilowany z nią jest Pan Kierowca ze swoim: „Niech nie myśli, tylko drukuje”?
Z moich kalkulacji wynika, że Polska jest papierowa, nie cyfrowa. Implikuje to,
nad czym ubolewam, że jeśli któregoś z nas dwóch mielibyśmy nazywać niepełnosprawnym ze względu na cyfrowość, to byłbym to ja. Digitalizacją życia, relatywnie, upośledzam swoje myślenie o rzeczywistości. Mam wobec niej zbyt
duże oczekiwania, co czyni mnie niepełnosprawnym i niedostosowanym. Nie
pomyślę o wydruku, chyba że w 3D, gdyż (na wszelkie świętości!) mam iPhone’a!
Czy oznacza to, że mam dokonać rejterady i dokonać redigitalizacji, czyli analogizacji mojego życia? Zdecydowanie nie! Niczym cyfrowy męczennik, poczekam aż rzeczywistość dostosuje się do mnie i będę co jakiś czas przełykał gorzkie pigułki papierowych biletów na busa relacji Kraków–Kazimierza Wielka…
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TE (NIE)ZBĘDNE
FUNKCJE

PAWEŁ HAĆ

Lubię dostawać coś za darmo. Nie podoba się mi natomiast, gdy ktoś próbuje
uszczęśliwić mnie na siłę, podejmując za mnie decyzje. Hej, tam w Apple, słyszycie
mnie?

O

Ostatnia konferencja Apple była przełomowa. Nie chodzi mi tu bynajmniej
o produkty, ale o podejście do dystrybucji oprogramowania. Zarówno aktualizacje systemu operacyjnego, jak i wszystkie programy, które nie są kierowane
do profesjonalistów, dostawać będziemy za darmo. Wystarczy, że kupimy Maca.
Bardzo mnie to cieszy – urządzenia Apple kosztują niemało, a zakup pakietu
biurowego oraz kolejnych wersji OS X to całkiem duży wydatek. Do tego dochodzą odpowiedniki programów na iOS, które do niedawna były całkiem drogie.
Z całą pewnością wiele osób zadowoli się zarówno możliwościami oferowanymi
przez iLife, jak i iWork i nie będzie mieć absolutnie żadnego powodu, by się na
nie skarżyć. Ja natomiast zamierzam marudzić, i to mocno. Bo pozbawiono mnie
funkcji, za które zapłaciłem.
Nigdy nie traktowałem iWorka jako zaawansowanego pakietu biurowego. Fakt,
oferuje on wiele funkcji, które nie są dostępne w prostych, darmowych edytorach, jednak w porównaniu do oprogramowania Microsoftu wypada blado.
Mimo tego częściej używam Pages i Numbers niż Worda i Excela, a PowerPointa nie włączam praktycznie wcale, bo Keynote jest od niego milion razy lepszy. Jeszcze częściej sięgam natomiast do minimalistycznego iA Writera, którego funkcjonalność wystarcza mi w zupełności do większości zadań (moja praca
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przy komputerze polega głównie na pisaniu). Dobieram więc programy w zależności od potrzeb. Tworzenie tego tekstu w Wordzie byłoby w końcu jak strzelanie z armaty do wróbla. Wszystko ma więc swoje miejsce. A przynajmniej miało
je, póki Apple nie postanowiło „ulepszyć” swoich programów. Teoretycznie nadal potrafią one to samo, trzon podstawowych funkcji pozostał niezmieniony.
Jednak te, które stanowiły przewagę nad innymi edytorami, zostały wyrzucone.
Nie mam niestety bladego pojęcia, dlaczego.
Interfejs nowego iWorka oraz iLife bardzo mi się podoba. Jest lekki i przejrzysty,
a przy tym wersje na iOS i OS X są do siebie bardzo podobne. O ile na urządzeniach mobilnych zupełnie nie przeszkadzają mi liczne uproszczenia (wymagane do wygodnej obsługi dotykiem), to już wprowadzanie ich do wersji na Maca
uważam za grubą przesadę. To, co na iPadzie oraz iPhonie jest krokiem w stronę zwiększenia komfortu, na tradycyjnym komputerze stanowi ograniczenie.
Dlaczego nie mogę dostosować paska narzędzi do własnych potrzeb? Gdzie się
podział eksport plików tekstowych do uniwersalnego formatu RTF? Dlaczego
nie mogę już stworzyć w GarageBand podcastu? To tylko wierzchołek góry lodowej, takich uproszczeń jest znacznie więcej. Fakt, nowy użytkownik z pewnością ucieszy się z prostego, ładnego interfejsu. Będzie mu łatwiej nauczyć się
jego obsługi, skoro wszystko działa tak samo na jego tablecie, smartfonie i komputerze. Osoba z dłuższym stażem zacznie natomiast szukać wytłumaczenia dla
tak dziwacznego posunięcia Apple. Zwłaszcza, że iLife na OS X, a także iWork na
obu platformach, był dotąd płatny.
Wymagający klienci przestają się liczyć. Apple nigdy nie dorównywało Microsoftowi pod względem zaawansowania oprogramowania biurowego, więc postanowiło pójść w stronę nowego, zielonego jak trawa na Stadionie Narodowym,
użytkownika. Takiego, który będzie zachwycony darmowym, porządnym oprogramowaniem, które działa w chmurze, a na dodatek samo synchronizuje dokumenty. Ten, który potrzebował będzie więcej, kupi Office’a. A takich ludzi wcale nie ma zbyt wiele. Znam wiele osób, które uważają, że „no przecież jak można
pisać w czymś innym niż Word?”, a w zupełności wystarczyłby im TextEdit. Posunięcie Apple będzie dla nich zbawienne, o ile tylko spróbują się przekonać do
prostszego oprogramowania, aczkolwiek nadal dającego duże możliwości. Bo
iWork oraz iLife to wciąż świetne pakiety, których jedynie użytkownicy starszych
wersji nie będą potrafili docenić.
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Zaskocz ich prezentem!

Poleca!

Fotoksiążka to wydrukowany i oprawiony album z twoimi zdjęciami.
Możesz stworzyć niepowtarzalną historię, dodawać tła i komentarze.
Gotowy projekt zostaje automatycznie wysłany przez internet do drukarni.
Fotoksiążka będzie gotowa w ciągu kilku dni. Możesz odebrać ją osobiście
lub wyślemy ją do Ciebie kurierem.
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PORZĄDEK WE WSZYSTKICH
ZDJĘCIACH NA 2014 ROK

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Ten felieton jest moim pomysłem na nowe podejście do zdjęć w 2014 roku. Napisałem go
między innymi dlatego, aby zmotywować się do wdrożenia noworocznego postanowienia.
Oto jak mam zamiar raz na zawsze rozprawić się z bałaganem w moich cyfrowych zdjęciach.

Zdjęcia – dlaczego bałagan?
Bo iPhone. Bo jak tylko chcę coś zapamiętać, zapisać lub uchwycić jakiś moment, to biorę do ręki
iPhone’a i cykam fotkę. Albo dwie. Albo jeszcze więcej. Na szczęście, moje zdjęcia dzięki „Photo
Stream” lądują także na iPadzie oraz na moim domowym Macu. Fajnie, ale co z tego, skoro potem
siedzą tam sobie zupełnie nie poukładane?! Kiedy chcę cokolwiek znaleźć, to muszę przekopywać się przez cały strumień zdjęć w poszukiwaniu tego, o co mi chodziło… A jak do tego doliczymy limit 1000 zdjęć w strumieniu oraz fakt, że w którymś momencie kończy mi się pamięć na i tak
moim całkiem pojemnym 64-gigabajtowym iPhonie, to jasne jest, że trzeba wreszcie zrobić z tym
bajzlem porządek…
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Problem oczywiście jest taki, że nigdy nie mam czasu na uporządkowanie zdjęć… W iPhoto na
moim Macu znajdują się same wydarzenia o nazwach „Photo Stream Grudzień 2013” i tak aż do
połowy… 2012.
Dlatego, aby w tym nowym, 2014 roku wreszcie temu tematowi zaradzić i znaleźć zarówno rozwiązanie, jak i motywację, muszę do sprawy podejść systemowo. Oto co mam zamiar zrobić:

Krok 1: „Wielkie porządki”
Niestety zacząć trzeba od porządków. Muszę wreszcie nad tym usiąść, przeznaczyć kilka dni i po
prostu przebrnąć przez te wszystkie zdjęcia, systematycznie je segregując.

Niektóre zdjęcia zostawię w iPhoto, część przerzucę do Evernote’a lub innych aplikacji, w zależności od potrzeb… Przede mną dużo pracy. Strach się bać.

Krok 2: „Ustalić typy zdjęć”
Z moich obserwacji wynika, że zdjęcia, które lądują w moim strumieniu zdjęć, można podzielić na
trzy typy:
- foty prywatne – zdjęcia moich córek, żony, rodziny itd.
- zapamiętywanie na później – zrzuty ekranów, zdjęcia notatek, wizytówek, rachunków, dokumentów itd.
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- chwilówki – coś tylko na dziś jak np. zapamiętanie miejsca parkingowego w centrum handlowym.
Zatem drugim etapem porządków w moich zdjęciach jest ustalenie, w jakiej aplikacji zdjęcia powinny koniec końców wylądować. Należy zastanowić się nad tym, czy faktycznie wszystkie foty
powinny zawsze być zapisywane w strumieniu, tym samym maksymalnie zaśmiecając go.

Krok 3: „Wybrać plan na przyszłość”
Wszystko zależy od tego, jakie podejście do zdjęć zastosujemy. Do wyboru mamy dwa. „Idealistyczne” (to właśnie ja w 2013 roku) lub „praktyczne” (mam nadzieję, że taki będę w 2014 roku).
Podejście idealistyczne – czyli „strzelaj, potem pomyśl” – wszystko do strumienia zdjęć – później
zajmę się porządkami. Czyli, w idealnym świecie, w ciągu tygodnia robię zdjęcia bez zbytniego
zastanawiania się, gdzie ma każde z nich wylądować, a potem, pod koniec tygodnia wyznaczam
sobie kilka godzin na przejrzenie wszystkich wykonanych przeze mnie zdjęć i ze zrozumieniem je
kataloguję tam, gdzie trzeba.
Brzmi bardzo fajnie w teorii. Głęboko w takie podejście wierzyłem. Stan mojego strumienia zdjęć
i biblioteki iPhoto dobitnie pokazuje, jak bardzo nie udało mi się tego wdrożyć w życie.
Podejście praktyczne – czyli „pomyśl, potem strzelaj” – zanim zrobię zdjęcie, zastanowię się chwilkę, czemu ono ma służyć, do której z wyżej wymienionych kategorii należy i użyję odpowiedniej
aplikacji do zrobienia tego zdjęcia, z pominięciem strumienia zdjęć, jeśli nie jest mi on w danym
momencie do niczego potrzebny.
Oczywiście nie jest to takie proste, dlatego trzeba wyróżnić trzy rodzaje stanów zdjęć:
Strumień permanentny – robimy zdjęcie. Zostaje ono w strumieniu, bo potem ułożymy je ładnie
w nowym wydarzeniu w iPhoto na Macu (Dlaczego nie mogę tego zrobić na iPadzie i potem to
się nie synchronizuje z Makiem?! Dlaczego, Apple?!).
Strumień przejściowy – robimy zdjęcie do strumienia i od razu wrzucamy je do dedykowanej
appki, po wyjściu z której zdjęcie kasujemy ze strumienia. Przykłady:
- Zrzuty ekranów od razu wrzucać do aplikacji typu Skitch, zaznaczyć co i jak (wtedy się wszystko
automatycznie zapisze do Evernote) i usunąć z Photo Streama od razu.
- Grafiki narysowane w Paper, po przerzuceniu do strumienia zapisać na serwer i potem je z niego
usunąć.
Tak, dużo dodatkowej roboty, dlatego w miarę możliwości trzeba dążyć do tego, aby strumień
zdjęć w ogóle pomijać. Czyli…
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Brak strumienia – należy używać od razu dedykowanych appek, które nie zapisują zdjęć do strumienia.
Przykłady:
- Notatka robiona aplikacją Evernote. W ten sposób
zdjęcie ląduje od razu w miejscu docelowym.
- Dokument zapamiętany za pomocą appki do skanowania. Dzięki temu zostaje w tej appce i potem
ewentualnie jest eksportowany do Evernote lub wysyłany e-mailem.
- Ustalenie, że jakaś inna appka niż aparat będzie
nam służyła do robienia zdjęć chwilówek. Dzięki
temu nie będziemy musieli ich w ogóle kasować ze
strumienia.
Tak, to brzmi dużo rozsądniej. Dzięki pomyślnemu zidentyfikowaniu tych trzech stanów zdjęć będę miał szansę przeżyć 2014 dużo łatwiej, wszystko będzie od razu na miejscu… i jedynie pozostanie mi do wygospodarowania czas z żoną, przy winku,
aby przejrzeć nasze prywatne zdjęcia raz na jakiś czas i poukładać je w albumy i wydarzenia.

Bonus: Automatyzacja.
Na koniec trzeba zastanowić się, jak możemy zhakować jeszcze bardziej ten nasz nowy system.
No właśnie – służą do tego narzędzia automatyzujące, takie jak Automator lub IFTTT – „If This
Then That”. Ja na przykład od dawna używam IFTTT do tego, aby każde zdjęcie, które umieszczę na Instagramie, od razu lądowało w odpowiednim notatniku Evernote. Dzięki temu można wiele naszych aplikacji na iPhonie lub iPadzie ze sobą spiknąć i tym samym znacznie sobie
pracę usprawnić.
Co więcej, istnieją skrypty synchronizujące iPhoto i eksportujące zdjęcia – mam też zamiar coś takiego sobie właśnie ustawić, aby moje już gotowe wydarzenia i albumy, i iPhoto lądowały automatycznie na moim koncie Dropbox. Dzięki temu udostępnienie albumów rodzinie będzie dziecinnie proste. Alternatywnie, można też wysyłać zdjęcia do Flickr.

Czas zrobić porządek w zdjęciach!
Mam nadzieję, że ten felieton również Was zainspiruje do uporządkowania swoich zdjęć. Aż
wstyd mi się przyznać, że do tej pory miałem taki bajzel w moich fotach. Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie śmiało na Twittera (@MSliwinski) lub znajdźcie mnie na fejsie. Na pewno nie tylko ja
mam takie problemy!
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MAC PRO W SPRZEDAŻY

W APPLE STORE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Mac Pro był zaprezentowany niecałe dwa miesiące temu, podczas Apple Special Event
z 22 października 2013 i zrobił wtedy duże wrażenie – każdy fan technologii, nawet jeśli nie
lubi Apple, musi być pod wrażeniem jego konstrukcji. Bez wyjątku, również jeśli dostrzega
w nim wady.
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Konstrukcja komputera jest absolutnie unikalna, zarówno pod względem procesu jej tworzenia, jak i samych podzespołów, które można znaleźć w środku.
Okrągła tuba mieści obłożony elektroniką rdzeń o przekroju trójkąta – służy on
jednocześnie do chłodzenia całości. W środku zmieścił się najnowszy Intel Xeon
E5 (Ivy Bridge-E) w wersjach od cztero- od dwunastordzeniowych, gdzie każdy
rdzeń taktowany jest od 3,7 GHz do 2,7 GHz w najmocniejszej wersji. Oczywiście
włączany jest Turbo Boost, jeśli nie wszystkie rdzenie są aktywne – od 3,9 GHz
w przypadku wersji czterordzeniowej do 3,5 GHz dla dwunastki. Domyślnie ma
12 GB RAM (ECC), ale można go oficjalnie wyposażyć w 64 GB – same kości można wymieniać we własnym zakresie, ponieważ nie są wlutowane w płytę główną, tak jak ma to miejsce w MacBookach Pro z ekranem Retina. Na pokładzie
są również podwójne AMD FirePro D300 (2 GB VRAM i 2 teraflopy każdy), które można upgrade’ować do D500 (3 GB VRAM i 2,2 teraflopa każdy) lub do D700
(6 GB VRAM i 3,5 teraflopa każdy). Ten Mac ponadto obsługuje do trzech monitorów 4K lub do sześciu monitorów po złączu Thunderbolt. W podstawowej
konfiguracji ma SSD o pojemności 256 GB na PCIe, która zapewnia mu transfery
na poziomie 1,2 GB/s – można zamówić też SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB.
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Samo w sobie może to nie być imponujące, szczególnie w porównaniu z potworami, które można zbudować w oparciu o podwójne Xeony E5 oraz jeszcze bardziej zaawansowane układy graficzne. Trzeba jednak pamiętać, że to wszystko, co powyżej wymieniłem, mieści się w obudowie, której wysokość wynosi
25,1 cm, ma średnicę wynoszącą 16,7 cm i waży pięć kilogramów. Dla porównania: średnica Mac Mini wynosi 19,7 cm, stary AirPort Extreme / Time Capsule
z 2009 roku ma 16,5 cm, a stary Mac Pro z 2010 roku miał wymiary wynoszące 51,1
× 20,6 × 47,5 cm (wys. × szer. × gł.). Z tego wynika, że nowy Mac Pro ma objętość
wynoszącą około ośmiokrotnie mniej niż poprzednik.
Ta mniejsza obudowa ma jednak swoje wady. Tak, możemy ją postawić na biurku, ale odbywa się to kosztem możliwości wewnętrznej rozbudowy o dodatkowe dyski czy karty. Apple zapewne wyszedł z założenia, że większość profesjonalistów i tak korzysta z macierzy na Thunderbolcie. Te jednak są bardzo drogie
i zupełnie niepotrzebne takim osobom jak ja – trzy wnęki w starym MP wypełniłbym „za grosze” w porównaniu z takim Promisem wyposażonym w Thunderbolt 2. Na szczęście są rozwiązania pośrednie, ale niestety kończy się to niepotrzebną plątaniną kabli na biurku.
Nie wiemy na obecną chwilę, jak Mac Pro będzie radził sobie z temperaturą pod
maksymalnym obciążeniem. Zaprojektowany jest tak, aby powietrze było zasysane na dole obudowy, przepływało przez jego wnętrze i trójkątny rdzeń, chłodząc jednocześnie wszystkie podzespoły na nim osadzone i wylatywało górą,
która się kręci i służy za wiatrak. To, jak to się będzie sprawowało w praktyce w najcięższych zadaniach, pozostaje zagadką, ale mam nadzieję, że wkrótce
będą dostępne szczegółowe testy.

Apple o Mac Pro
It’s the computer we were insane to build. The one that turns conventional thinking on its head, then kicks the living $#&% out of it. We challenged all our as-
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sumptions. Abandoned our preconceptions. And blew away limitation after limitation. This
is the new Mac Pro. It’s like no Mac we’ve created before. And we can’t wait to see what
you create with it.

Proces tworzenia Maca Pro
Od dzisiaj możecie go konfigurować
w sklepie Apple – cena zaczyna się od
13 299 PLN za podstawową konfigurację.
Moja wymarzona wygląda następująco:
• 6-rdzeniowy Xeon E5 3,5 GHz + 2100 PLN
• 32 GB ECC RAM + 2100 PLN
• 512 GB SSD + 1260 PLN
• AMD FirePro D500 + 1680 PLN
Do kompletu można także zamówić monitor Sharpa 31,5" posiadającego rozdzielczość 4K za jedyne
17 499 PLN. A jaką Wy macie wymarzoną
konfigurację?
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NAD – VISO HP50
JAROSŁAW CAŁA

Gdybym znalazł się w pomieszczeniu, gdzie na
półce leżałyby wszystkie słuchawki, jakie przerobiliśmy w tym roku w iMagazine, to chyba
bym zwariował. Czułbym się jak Robert Kubica
w garażu pełnym supersamochodów.

Pamiętacie, jak w listopadowym numerze iMagazine,
na koniec testu rewelacyjnych B&W P7 wszystkich
przepraszałem? Przepraszałem za mieszanie Wam
w głowach. Z numeru na numer wychwalaliśmy różne duże nauszne słuchawki od najlepszych producentów, które współpracują z nadgryzionymi sprzętami. Myślałem, że ten wysyp świetnych konstrukcji,
jakie przyszły na świat w tym roku, dobiegł końca, ale
niestety to nieprawda. Tak właściwie nie ma na co narzekać – im więcej możliwości, tym nasz wybór może
okazać się bardziej doskonały.
Nie mogliśmy ominąć konstrukcji Viso HP50, stworzonej przez angielskiego producenta, firmę NAD. Dla
niewtajemniczonych napiszę, że marka NAD posiada
tego samego właściciela co PSB Speakers, czyli producenta słuchawek M4U 2. Pamiętam, jak po zakończonym teście z ciężkim sercem oddawałem słuchawki PSB, zachwyciły mnie tak bardzo, że postanowiłem
dać im maksymalną liczbę gwiazdeczek. Dlatego też
bardzo wyczekiwałem słuchawek Viso HP50, a to za
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sprawą pana Paula Bartona, który stworzył M4U 2. Świat, tak samo jak ja, pokochał te słuchawki, nic więc dziwnego, że NAD również postanowił skorzystać z talentów Bartona.
Viso HP50, tak jak przystało na słuchawki powyżej tysiąca złotych (1299 zł), zapakowane są
z należytym polotem. Duży, solidny karton kryje kilka ciekawych rozwiązań. Magnesowa góra
otwiera się jak książka, ale po jej otwarciu docieramy tylko do okienka, przez które możemy
podziwiać słuchawki. Dopiero wysunięcie pudełka z boku pozwoli nam dostać się do wnętrza.
Podoba mi się duży tekst na jednym z boków opakowania: „We don’t care about your lifestyle, we care about your ears”. Zaskakuje specyficzny kształt dodatkowego opakowania na kable
i przejściówki jacka, kształtem przypomina… sorry, nie mogę tego napisać, sami musicie to
zobaczyć i ocenić, bo może tylko ze mną coś jest nie tak.
Dużym plusem dla wszystkich, którzy zabierają w podróż słuchawki nauszne, będzie pokrowiec, jaki NAD zaprojektował dla swoich słuchawek.

Podoba mi się duży tekst na
jednym z boków opakowania:
„We don’t care about your lifestyle,
we care about your ears”.

Mięciutka skóra i elastyczność, w połączeniu z konstrukcją HP50 zajmuje tak mało miejsca, że pod tym
względem w tej klasie nie mają sobie równych.
Mam wrażenie, że przy projektowaniu tego modelu NAD dobrze podpatrzył swoich konkurentów.
Z jednej strony elegancka delikatna skóra i szczot-
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kowana stal, a z drugiej strony nowoczesny połyskowy plastik. Połączenie PSB M4U 2 z B&W P7,
czyli taki Bugatti Veyron wprost na Twoją głowę.
Świetny ze względów ergonomicznych jest pałąk,
który nie jest standardowo zaokrąglony, a bardziej
owalny. Dzięki temu, słuchawki nawet przy bardzo długim użytkowaniu nie uciskają głowy, co zawsze jest uciążliwe. Gorzej z wizualną formą takiego owalu i raczej sweetfocie odpadają, chyba że
uważacie Frankensteina za niezłego przystojniaka.
Jednak trzeba sobie uświadomić, że nie są to słuchawki na miasto, a raczej do wygodnego słuchania w zaciszu czterech ścian.
W tym momencie muszę zaznaczyć, że są to najwygodniejsze słuchawki, jakie miałem na swojej głowie, a złożyło się na to kilka czynników. Po
pierwsze, już wspomniane nieuciskanie głowy. Po
drugie – duża muszla, która idealnie pokrywa nawet spore radary i po trzecie, miękkie niepocące
się gąbki. Najlepszym fragmentem całej konstrukcji są elementy łączące pałąk z nausznikami. Pokochałem rozwiązanie, jakie zastosował angielski producent. Mechanizm jest stalowy, obrotowy
i sprężynuje, co po pierwsze robi wrażenie wizual-

Z jednej strony elegancka
delikatna skóra i szczotkowana
stal, a z drugiej strony
nowoczesny połyskowy plastik.
Takie połączenie PSB M4U 2
z B&W P7, czyli Bugatti Veyron
wprost na Twoją głowę.

ne, a po drugie jest praktyczne przy dostosowaniu
muszli do kształtów głowy.
Viso HP50 posiadają dwa rodzaje kabli – jeden
do iSprzętów z mikrofonem, a drugi standardowy, przy czym obydwa są płaskie i nie wiedzą, co
to znaczy supeł. Dodatkowo są wczepiane w dowolną słuchawkę, co też plusuje w rozdziale zwanym ergonomią. Przejdźmy teraz do hasła: „We
don’t care about your lifestyle, we care about your
ears”. Jak na razie okazało się, że pierwsza część
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hasła nie jest do końca prawdziwa, przecież NAD, modelem Viso HP50, całkiem dobrze zadbał
o nasz lifestyle. Po założeniu słuchawek na głowę i odpaleniu muzyki od razu wiedziałem, że
jeszcze lepiej zadbali o nasze uszy.
W tym aspekcie słychać, że tymi słuchawkami zajmował się wspomniany wcześniej Paul Barton. Dźwięk przypomina mi ten z modelu PSB M4U 2, ale oczywiście są między tymi konstrukcjami spore różnice. Od pierwszych dźwięków czuć, jak cudownie wyeksponowane są średnie
dźwięki, przez co wokale brzmią niewiarygodnie mocno. W momencie, kiedy usłyszałem Jill
Scott w numerze „Calls”, zacząłem przeszukiwania płatów mózgowych w celu przypomnienia
sobie najlepszych wokali. Podłączyłem HP50
do lampowego wzmacniacza Peachtree Audio Decco 65, a na gramofonie wylądowała
Tracy Chapman z numerem „Fast Car”. Efekt?
Ciarki, ciarki i jeszcze raz ciarki, wszędzie ciarki! Tracy Chapman śpiewała tylko dla mnie
i to w jakimś małym, dobrze wygłuszonym
pomieszczeniu. Te słuchawki mają olbrzymią
scenę i grają bardzo naturalnie. Tak naturalnie, że nie każdemu się to spodoba. Przy słuchaniu szybkich elektronicznych numerów
nie zachwycają, ale nie dlatego, że mają np.

W momencie, kiedy usłyszałem
Jill Scott w numerze „Calls”,
zacząłem przeszukiwania
płatów mózgowych
w celu przypomnienia sobie
najlepszych wokali.
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słabą dynamikę, tylko to nie ten klimat. Basem

Przetwornik: 40 mm

też nie wyrywają z butów, ale jeśli wokalista śpie-

Pasmo przenoszenia: 20–20,000 Hz +/– 1,5 dB, 3 dB
@15 Hz

wa nisko, to Viso HP50 dokładnie to odzwiercie-

Impedancja: 32 Ohms

dli. Myślę, że są to bardzo wymagające słuchawki,

Moc: 30 mW max.

które muszą trafić na odpowiedniego słucha-

Zniekształcenia: THD <0,25%
Dostępne kolory: czarne, białe, czerwone

cza. Jeśli tak się stanie, to ów słuchacz będzie naj-

Cena: 1299 zł brutto (Top Hi-Fi)

szczęśliwszą osobą na świecie.
Gdybym znalazł się w pomieszczeniu, gdzie na

półce leżałyby wszystkie słuchawki, jakie przerobiliśmy w tym roku w iMagazine, to chyba
bym zwariował. Czułbym się jak Robert Kubica w garażu pełnym super samochodów. Robert
nie byłby w stanie wybrać jednego, najlepszego w każdym względzie. To po prostu niemożliwe. Tak samo jak Robert chciałby każdy z tych samochodów, po jednym na każdy dzień tygodnia, tak samo ja chciałbym każde z tych słuchawek. Wniosek jest bardzo prosty. Wystarczy mieć dużo pieniędzy i kupić każdy z opisywanych przez nas modeli – proste, prawda?
Powodzenia.
sare_105x280_spad5.ai
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PHILIPS M1X-DJ
JAROSŁAW CAŁA

Nie znam osoby, która obojętnie przechodzi obok konsoli
DJ-a. Dwa gramofony i mikser działają jak magnes na każdego
człowieka i to niezależnie od jego wieku.
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Nagle każdy znajduje w sobie cząstkę małego dziecka, która wręcz krzyczy: „Dotknij! Pobaw się
tym!”. Wszystko za sprawą dwóch talerzy, na których możemy odtworzyć dwa różne numery
oraz urządzenia, które zmienia stronę odtwarzania z lewej na prawą. Takie proste a jednak tak
strasznie interesujące. Oczywiście, gdy przyjrzymy się pracy DJ-a dokładniej, to zauważymy, że
takie proste to nie jest, ale interesujące jak najbardziej. Dlatego pewnie miliony ludzi na całym
świecie chciałoby spróbować zagrać choćby jedną imprezę w swoim życiu. Tak więc nie dziwi
fakt popularności aplikacji, które imitują konsole DJ-a. Jednak do tej pory nie było urządzenia,
które zastąpi sprzęt DJ-a, na który trzeba wydać sporo pieniędzy.
Rozwiązaniem tego problemu zajęła się firma Philips i poprosiła o pomoc znanego holenderskiego DJ-a Armina Van Buurena. Dzięki takiej kolaboracji powstał model przenośnej konsoli M1X-DJ. Muszę przyznać, że zrobił na mnie wrażenie nie tylko pomysł, a szczególnie możliwości, jakie w stosunkowo niedużej konstrukcji zawarła firma Philips. W jednym urządzeniu mamy
dwa gramofony, mikser, wzmacniacz, głośniki, a to wszystko jest przenośne dzięki baterii. Trochę ten świat niesprawiedliwy, bo niektórzy musieli kompletować swój sprzęt przez długie miesiące, a nawet lata, oszczędzając na jedzeniu i piciu. Jednakowoż świat się rozwija i trzeba się
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z tego powodu cieszyć oraz korzystać z tego, co nam
daje. Na wstępie chciałbym od razu zaznaczyć, że M1X-DJ nie może być traktowany jako profesjonalny sprzęt,
a raczej świetny początek dla nastolatków.
Philips daje nam idealne rozwiązanie dla młodej osoby, która chciałaby zacząć poważniej bawić się muzyką. M1X-DJ posiada w sobie rozwiązania zaawansowane,
takie jak ustawianie tempa, wycinanie fragmentów czy

Trochę ten świat
niesprawiedliwy, bo niektórzy
musieli kompletować swój
sprzęt przez długie miesiące,
a nawet lata, oszczędzając na
jedzeniu i piciu.

synchronizacja tempa utworów. W pewnym momencie, przy zabawie urządzeniem w domu stwierdziłem,
że muszę spostrzeżeniami podzielić się z kimś jeszcze.
Zabrałem Philipsa do studia znajomego, który zagrał
w swoim życiu więcej niż dwie imprezy, aby ten ocenił
wymysł Armina Van Buurena. Cała zabawa zaczyna się
od kupienia aplikacji Algoriddim dJay 2, dopiero wtedy
maszyna zaczyna działać w pełni. Najlepszym urządzeniem napędzającym konsole jest duży iPad, oczywiście
dzięki możliwościom wyświetlacza. O ile na iPadzie mini
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również świetnie można wszystko obsłużyć, o tyle iPhone już nie do końca daje radę. Początki są trochę trudne dla osoby, która przyzwyczajona jest do grania na dużym, profesjonalnym
sprzęcie. Jeśli jednak bierzemy pod uwagę początkujących, to już sprawa wygląda inaczej. Na
tym urządzeniu naprawdę można się wiele nauczyć, wszystkie podstawy rzemiosła DJ-a znajdują się na M1X-DJ.
Duży plus za szybkość działania aplikacji z urządzeniem, zero opóźnień, każda funkcja działa
w czasie rzeczywistym, co pozytywnie zaskakuje. Bardzo podoba mi się możliwość nagrywania
swojego miksu i podzielenia się nim w serwisie Soundcloud. Kolejnym zaskoczeniem jest cudownie działający przycisk Sync, czyli synchronizacja tempa utworów. Bardzo przydatna funkcja dla osób początkujących, ale nie myślcie, że ta opcja zrobi wszystko za nas. Trzeba wiedzieć,
kiedy i jak odpowiednio z tego korzystać. W superlatywach można też wypowiedzieć się na temat głośników – nie doszukiwałem się w nich perfekcyjnego dźwięku, szerokiej sceny czy dużego środka. Oczekiwałem mocy i odpowiedniego uderzenia, co dokładnie zrozumiał również
Philips. Głośno, duży głęboki bas, czyli po prostu jest impreza i tak właśnie ma być. Jak na wielkość i mobilność M1X-DJ, to poziom głośności jest zachwycający. Fajną sprawą jest możliwość
przekręcania górnej konsoli, co powoduje, że możemy skierować głośniki na publikę, bądź na
siebie – w celu lepszego odsłuchu. Z kolei kiedy tylko kończymy grać, możemy odwrócić konsolę, aby zabezpieczyć ją przed całym złem tego świata – rozwiązanie bardzo przemyślane. Jeśli do tych plusów dodamy Bluetooth, wejście słuchawek na dużego jacka oraz możliwość AUX
IN i OUT, to okazuje się, że Philips z takiej konstrukcji wycisnął bardzo dużo. Teraz czas na minusy, czyli wytłuma-

Philips daje nam idealne
rozwiązanie dla młodej osoby,
która chciałaby zacząć poważniej
bawić się muzyką. M1X-DJ
posiada w sobie rozwiązania
zaawansowane, takie jak
ustawianie tempa, wycinanie
fragmentów czy synchronizacja
utworów.

czę, dlaczego nie mogę dać maksymalnej oceny M1X-Dj.
Nie do końca podoba mi się wykończenie górnej części,
czyli konsoli. Jest za bardzo plastikowe, suwaki powinny
być porządniejsze. Sprawiają mi one najwięcej problemów, za słabo tnie fader, a umieszczenie suwaków tempa przy głośności jest głupie. Pewnie to wynika z przyzwyczajenia i dla osoby początkującej nie będzie miało
tak dużego znaczenia. Na koniec narzekania przyczepię się do obsługi słuchawek za pomocą przycisków. Zamiast przycisków przy talerzach do przełączenia kanału
odsłuchu, powinien być jeden mały suwak, co znacznie
ułatwiłoby ich używanie. Minusy, o których napisałem,
wynikają z tego, że solidnie przetestowałem M1X-DJ,

/ SPRZĘT / Philips M1X-DJ

71

porównałem do sprzętu profesjonalnego za dużą

Przede wszystkim trzeba
zaznaczyć, że żadna firma nie
zrobiła urządzenia tak bardzo
dobrze odzwierciedlającego
profesjonalny sprzęt DJ-a.

sumę pieniędzy.
Sprzęt Philipsa posiada zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że żadna firma nie zrobiła urządzenia tak bardzo dobrze odzwierciedlającego profesjonalny
sprzęt DJ-a. Cena urządzenia nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona (w momencie pisania tekstu), ale
ma to być 399 euro, co na jego możliwości wydaje

Philips M1X-DJ

się ceną jak najbardziej do zaakceptowania. Zawsze
w grudniu tworzymy z chłopakami z redakcji listę

System głośników: niskotonowe w technologii
WOOX oraz wysokotonowe

do Św. Mikołaja, bez wahania na takiej liście umiesz-

Moc wyjściowa: 80 W RMS

czę maszynę Philips M1X-DJ.

Pasmo przenoszenia: 60-16000 Hz
Dock: Lightning
Praca na baterii: do 5 godzin
Wymiary (S×W×G): 38×18,6×22,7 cm
Waga: 7,35 kg
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BELKIN GRIP

POWER BATTERY CASE
PAWEŁ HAĆ

Rynek dodatkowych baterii do
iPhone’a bardzo szybko się rozwinął,
obecnie wybór tego typu akcesoriów
jest ogromny. Jednym z bardziej
interesujących jest obudowa
z akumulatorem firmy Belkin.

Obudowa na telefon, która chroni i ładuje telefon, nie jest niczym nowym. Ta od Belkina korzysta
z rozwiązań, które przyjęły się już u innych producentów. Dostępne w czterech wersjach kolorystycznych etui składa się z ramki oraz tyłu z akumulatorem i złączem Lightning. Ramka ma wgłębienia na
całej powierzchni, które poprawiają nieco chwyt.
Jej przyciski mają dobry skok, nieco płytszy i mniej
wyczuwalny niż bez obudowy, ale nadal komfortowo się z nich korzysta. Przełącznik wyciszania nie
jest już osłonięty, ale z uwagi na małą grubość ramki łatwo się do niego dostać. Znacznie gorzej rozwiązano kwestię dostępu do gniazda mini Jack.
Zostało ono głęboko schowane, przez co konieczne jest stosowanie dołączonej do zestawu przejściówki. Podłączenie jej sprawia jednak sporo problemów. Tył obudowy jest matowy, ale nie rysuje
się łatwo. Jego powierzchnia jest płaska, więc można wygodnie korzystać z leżącego na biurku telefonu. Gniazdo micro USB do ładowania akumulatora umieszczono niestety na lewym boku obudowy
– przeszkadza to bardzo w używaniu podłączonego do zasilania iPhone’a.
Zakładanie i zdejmowanie obudowy jest bardzo
wygodne. Wystarczy wsunąć telefon w tylną część
obudowy, a następnie zatrzasnąć ramkę. Trzyma się
ona mocno, a ponadto nie rysuje telefonu. Żeby ją
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zdjąć, należy podważyć wystający z boku element.
Obawiałem się, że ramka może odczepić się przypadkowo, ale nic takiego się nie stało. Obudowa
nie utrudnia korzystania z telefonu – bez problemu
można wykonywać wszystkie gesty od krawędzi
ekranu, robić zdjęcia (tylna ściana posiada wycięcie na aparat) oraz rozmawiać bez zauważalnego
spadku jakości. Etui pozwala też wygodniej pisać
za pomocą jednej dłoni, ponieważ boczne krawędzie stają się nieco szersze, a tym samym nie trzeba
już tak mocno wyginać kciuka, by sięgnąć do skrajnych przycisków klawiatury. Jedyny problem stanowi wspomniane wcześniej gniazdo mini Jack. Waga
etui nie jest zbyt duża, a kształt i wymiary sprawiają, że dobrze leży zarówno w dłoni, jak i w kieszeni.
Obudowa została wyposażona w baterię o pojemności 2000 mAh. Jej pełne naładowanie trwa nieco
ponad dwie godziny. Pomimo tego, że akumulator
iPhone’a 5s ma pojemność 1560 mAh, to został on
naładowany jedynie o 80% (od 10 do 90%). Wynika
to zarówno ze strat mocy podczas ładowania, jak
i z faktu, że smartfon był cały czas włączony, miał
połączenie zarówno z siecią Wi-Fi, jak i z siecią komórkową, był też sporadycznie używany. Uważam
więc osiągnięty wynik za dobry – tak duży zastrzyk
energii spokojnie wystarczy na intensywne korzystanie z telefonu przez cały dzień. Nie podoba mi
się jednak sposób, w jaki włączane jest ładowanie.
Na tyle obudowy umieszczono cztery diody, sygnalizujące stan naładowania akumulatora, oraz przycisk. Po naciśnięciu go wskaźnik jest podświetlany,
ale jednocześnie rozpoczyna się ładowanie telefonu, którego nie można zatrzymać bez fizycznego odłączenia od obudowy. To bardzo niewygodne
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rozwiązanie, zwłaszcza że przycisk jest łatwo dostępny i zdarzyło mi się go przypadkowo nacisnąć.
Dodatkowa bateria do telefonu stała się dla mnie

Belkin Grip		
Power Battery Case
Design: 4/6
Jakość wykonania: 5/6

niezbędnym akcesorium. Najwygodniejszym jej wa-

Oprogramowanie: n/d

riantem jest obudowa, nałożona na stałe na urzą-

Wydajność: 4/6

dzenie. Grip Power Battery Case bardzo się mi więc

Ocena ogólna: 4,5/6

podoba – pozwala mi intensywnie używać iPhone’a przez cały dzień, jest lekki i wygląda przy tym
doskonale. Szkoda tylko, że tak niefortunnie rozwiązano dostęp do złącza słuchawek oraz uruchamianie ładowania – sprawiają one, że cały czas
muszę pamiętać o zabieraniu adaptera, a także
uważać, by przypadkiem nie wcisnąć przycisku.
A tym samym, zawracają mi niepotrzebnie głowę.

Pomimo tego, że akumulator
iPhone’a 5s ma pojemność
1560 mAh, to został on
naładowany jedynie o 80%.
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DICE+

Kostka do gry, sześć ścianek, sześć losowych wyników rzutu. To jedno z prostszych
„urządzeń” na świecie. Trzeba mieć naprawdę dużo wyobraźni, aby skomplikować je tak
bardzo, jak to się udało pewnej polskiej firmie.
Wszystko oczywiście w służbie gadżetom. Wywiad z twórcami kostki, czyli Game Technologies, będziecie mogli przeczytać w jednym z najbliższych wydań iMagazine.
Czym jest wiec Dice+? Tu odpowiedź będzie bardzo prosta – kostką do gry. Tyle że wynik naszego
rzutu zostanie nam automagicznie przesłany za pomocą Bluetooth, do np. naszego iPada. Tyle powinien widzieć (i widzi) zwykły użytkownik – rzut kostką, zapala się cyfra jeden i znów przegrywamy.

/ SPRZĘT / Dice+

76

My, jako gadżeciarze, możemy się chwilę zatrzymać na tym, co w środku. Procesor ARM zapewnia moc obliczeniową niezbędną do przetwarzania danych ze wszystkich sensorów w urządzeniu.
Bluetooth 2.1 i 4.0, który zapewnia bezprzewodową i energooszczędną łączność w promieniu ponad 4,5 metra. Magnetometr i akcelerometr określają orientację kostki w przestrzeni 3D. Czujnik zbliżeniowy, który wykrywa dotyk dłoni i czujnik temperatury dbający o właściwe ładowanie kostki.
Oprócz tego mamy w środku baterię pozwalającą na 20 godzin zabawy i specjalny, pionierski i innowacyjny, sześciokątny kształt obwodu drukowanego.
Trudno uwierzyć, że kostka nadal ma kształt kostki i jest niewiele większa od tej klasycznej, jaką
wszyscy znamy. Po przeczytaniu tej specyfikacji, już nikt chyba nie ma wątpliwości, że ta kostka to
nie jest najprostsze urządzenie na świecie.
Łączenie kostki z naszym iPadem za pomocą Bluetooth jest
naprawdę bardzo proste i w zasadzie nie wymaga od nas
żadnej interakcji. Aplikacja wspierająca kostkę zrobi wszystko za nas. Nam wystarczy rzut… i znów 1. Energiczny rzut,
kostka bowiem nie turla się tak dobrze, jak kostki pozbawione procesorów. Wykonana jest z niebieskiego, plastikowego stelażu, do którego przytwierdzone są ścianki z białego, gumowanego materiału. Konstrukcja jest porządna,
ale bardzo energiczny rzut w wykonaniu trzylatka potrafi
pozbawić kostkę ścianek. Na szczęście to proces odwracalny. Tym niemniej, kostką musimy rzucić dość energicznie,
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aby się porządnie potoczyła. Na początku może być to denerwujące, ale po chwili się przyzwyczajamy. Nad energicznym trzylatkiem należy popracować chwilę dłużej.
Oczywiście, aby był sens rzucania kostką, musimy mieć aplikacje, które potem ten rzut przełożą na ruch pionka w grze.
Podobno, w chwili obecnej ponad 100 deweloperów pracuje nad własnymi grami wspierającymi Dice+. Gotowych gier
na tę chwilę znajdziemy w App Store jednak zaledwie kilka,
a z kostką dostajemy sześć darmowych. Nie będę się nad
nimi rozpisywał, bo każdej nie testowałem, ale mamy i tytuły dla starszych „dzieci” i dla trzylatków, pod warunkiem,
że zrozumieją, że ta kostka ma procesor i nie jest litym metalem. W przypadku każdej gry mamy jednak niesamowite połączenie świata wirtualnego z tym rzeczywistym, a gra
prawdziwą kostką wyzwala zdecydowanie więcej interakcji
między fizycznymi graczami.
Warto dodatkowo wspomnieć, że kostka Dice+ to całkowicie polski projekt. Począwszy od pomysłu, poprzez prototypowanie, a skończywszy na seryjnej produkcji. Jest to też
jednocześnie pierwszy wytwarzany w Polsce produkt, który można kupić w Apple Store. Na pewno będzie cieszył się
popularnością, bo więcej gadżetu na cm kwadratowy nie
znajdziecie w żadnym innym produkcie, a wszystko to za
niecałe 150 zł.

/ SPRZĘT / Test Zagg Keys Universal

78

TEST ZAGG KEYS
UNIVERSAL
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Test pisania na tej klawiaturze. To są
pierwsze słowa, które wpisuję, gdy
korzystam z nowej klawiatury – czy
to sprzętowej, czy wyświetlanej na
ekranie dotykowym. Prawie zawsze.
Wyjątkiem jest ZaggKeys Universal,
którą testowałem przez ostatnie dwa
tygodnie.

Po raz pierwszy zabawę z nową klawiaturę rozpocząłem od płynnego wprowadzenia jej w moje życie.
Podłączyłem, napisałem kilka maili, odpisałem na kilka wiadomość i później nastąpiło magiczne: „Test pisania na tej klawiaturze”. Nie będę owijał w bawełnę
– ZaggKeys mnie urzekła i jest to pierwsze tego typu
akcesorium, które nie dość, że komuś bym polecił, to
sam chętnie trzymałbym w torbie.
Propozycja ZaggKeys to zupełnie co innego niż recenzowany przeze mnie w poprzednim miesiącu
produkt Belkina. Tutaj mamy osobną, zewnętrzną
klawiaturę, która w żaden sposób nie ingeruje w iPada. Stoi obok i czeka, aż zaczniemy wklepywać kolejne znaki na klawiszach. Te ostatnie są ciut mniejsze
od swoich odpowiedników na przykład w MacBooku. Sama klawiatura jest z pewnością mniejsza od
tej firmowanej przez Apple. Jest również
dużo cieńsza i lżejsza. Do dzisiaj dziwi mnie, jak w środku umieszczono
akumulator, który nie pozwolił jej się jeszcze rozładować. A jednak – klawiatura jest podłączana do tabletu przez Bluetooth i działa bezprzewodowo.

W przeciwieństwie do Belkina, mamy tutaj dostępny „normalny” układ klawiszy, łącznie z dodatkowym Delete czy charakterystycznym dla urządzeń z Windowsem przyciskiem Start. Na górze producent umieścił rządek klawiszy funkcyjnych, takich jak początek, blokada ekranu, wysunięcie klawiatury systemowej, kontrola muzyki czy nawet wywołanie Siri. Szczególnie ten ostatni sprawia,
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że ekranu w tablecie musimy dotykać tylko wtedy, kiedy to naprawdę konieczne. Przez pozostały
czas iPad może stać spokojnie w specjalnej podstawce.
Swoją drogą owa podstawka to chyba najsłabszy element zestawu. Została ukryta w specjalnej
obudowie, która chroni klawiaturę przy przenoszeniu. Pokrywkę kładziemy odwrotnie, odchylamy specjalną nóżkę, w którą wkładamy tablet i… modlimy się, żeby ten się nie przewrócił. Niestety przez to, że podstawka musi pasować do wielu urządzeń, niemożliwe było dopasowanie jej do
konkretnego modelu iPada.
Poza tym trudno się do czegoś przyczepić. Prawda, plastiki mogłyby być lepszej jakości, ale to bardziej czepialstwo niż wada. Dzięki ZaggKeys Universal, iPad (w sumie to dowolny tablet) staje się
świetną maszyną do pisania w drodze. Potrzebna tylko płaska powierzchnia, na której postawimy
tablet. I coś do napisania.

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

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

OFERTA
SPEC JALN
A
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JAWBONE UP24
CO NOWEGO

MACIEJ MOCOWSKI

Czy opaska Jawbone UP24 jest godnym następcą UP?

Niektórzy mogą powiedzieć, że to wyuczona skłonność do używania gadżetów skłoniła mnie do zaopatrzenia się w urządzenie monitorujące moje zachowanie. I zapewne mają
rację. Ale zakładam, że każdy, kto czyta ten tekst, rozumie tę przypadłość i nie robi na nim
ona wrażenia. Obawiam się, że ten argument jest wiodący, ale uważam, że może nowy
UP24 zasługuje na uwagę.
Nie jestem sportowcem. Nie jestem także zawodowym biegaczem, a o tytuł amatora też
mi trudno konkurować z większością osób, które co rano zakładają swoje sportowe buty
i wybiegają na godzinę czy takimi, które biorą udział w maratonach. Jednak mimo to moją
uwagę przykuł gadżet, który większość osób kupuje, kiedy stara się znaleźć finansową zachętę do tej formy rekreacji. U mnie nie był to decydujący argument.
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Historia UP
Jawbone UP to wykonana z hipoalergicznej gumy opaska na rękę, która staje się osobistym rejestratorem naszej aktywności w ciągu doby. Warto przypomnieć, że pierwsza wersja tej opaski była wycofana ze sprzedaży, a wszyscy klienci mogli otrzymać zwrot pieniędzy, nawet jeżeli posiadali sprawny produkt. Druga jej wersja bardzo szybko zyskała
popularność i to także u nas w kraju, ponieważ była dostępna w Polsce za pośrednictwem
europejskiego Apple Store. Natomiast od miesiąca dostępna jest trzecia odsłona monitora
aktywności o nazwie UP24.

Design
Producent oferuje ją w trzech rozmiarach – S, M oraz L. Oczywiście wspomniana wielkość
nie ma wiele wspólnego z wielkością noszonych koszulek, a z obwodem nadgarstka, który
można ocenić pobierając ze strony producenta szablony, znacznie ułatwiające wybór odpowiedniego obwodu.
Opakowanie UP24 nieco różni się od poprzednika. Poprzednie było wykonane z twardego plastiku, natomiast nowe sprawia wrażenie nieco bardziej przyjaznego środowisku, co
niestety przekłada się na odbiór produktu jako coś jednorazowego. Zapewne jest ono też
tańsze w produkcji, ale z zalet powinno być mniej podatne na uszkodzenie w transporcie
i składowanie w magazynie. W zestawie znajduje się opaska na rękę oraz ładowarka USB.
Opaska obecnie dostępna jest w dwóch kolorach – czarnym oraz hebanowca wschodniego (persimmon), co oznacza egzotyczną nazwę dla koloru pomarańczowo-czerwonego.
O popularności obecnych kolorów zapewne może świadczyć fakt, że w chwili pisania tego
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tekstu na stronie producenta na kolor czarny
trzeba czekać 3 dni, a egzotyczny dostępny jest
od ręki.
Z zewnątrz opaska zbytnio nie różni się od poprzednika. Jest na niej wytłoczony inny wzór, ale
różnicy tej zapewne nie zauważy nikt z Waszego otoczenia poza osobami śledzącymi rynek.
Nadal z jednej strony znajduje się moduł sterujący wyposażony w guzik oraz dwie diody pokazujące, czy opaska pracuje w trybie dziennym czy
nocnym. Natomiast z drugiej strony pod specjalną przykrywką znajduje się wtyk mini-jack służący do ładowania opaski za pomocą dołączonej
przejściówki na port USB. W UP wtyk mini-jack
służył także do podłączania opaski do telefonu i synchronizacji danych, natomiast w nowym
modelu UP24 służy już tylko do ładowania i nawet nie pasuje już do gniazda w telefonie, ponieważ zmniejszono jego średnicę.
Producent twierdzi, że opaski nie trzeba zdejmować, kiedy bierzemy prysznic. Pomimo tego,
że wiele osób potwierdza, że to prawda, ja osobiście nie ryzykowałem testu z poprzednikiem
i nie zaryzykuję z obecną wersją.

Jak działa UP?
Sposób działania urządzenia jest banalny – zakładamy kawałek plastiku na rękę, a zawarta w nim elektronika wykonuje magię. Tak jak
w poprzednim modelu przycisk sterujący służy do zmiany trybu dziennego na nocny i vice-versa. Za jego pomocą można też włączyć stoper w celu zapamiętania konkretnej aktywności
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(np. trening na siłowni, spacer, jazda na rowerze i tym podobne). Można też włączyć tryb
drzemki regenerującej (tak zwany Power Nap).

Co nowego w UP24?
Niektórzy uważają, że największą zaletą UP24 jest nie krokomierz, lecz wbudowany w opaskę analizator snu, który czuwa nad tym, w jakiej fazie snu się znajdujemy. Dla tych osób
najważniejszą funkcją wydaje się budzik, w którym ustawiamy godzinę budzenia oraz
ustalamy bufor czasu (np. 30 minut przed alarmem), w którym opaska może nas wybudzić
jeżeli uzna, że faza snu, w jakiej się znajdujemy, jest odpowiednia.
Natomiast największą zmianą w stosunku do poprzednika jest sposób komunikacji opaski z telefonem, do którego przekazywane są dane. Tak
jak wspominałem powyżej, poprzednika należało podłączyć fizycznie do telefonu, na co wielokrotnie narzekałem. Niby nic wielkiego, ale po
pewnym czasie stało się to uciążliwe, ponieważ
nie tylko zgranie danych z opaski, ale także każda zmiana ustawień – np. godziny alarmu, długości drzemki – wymagała zdjęcia opaski z ręki,
otworzenia zatyczki, podłączenia wtyku do telefonu, oczekiwania na synchronizację. Niektórzy,
tak jak ja, doświadczyli też wyrobienia się plastiku w zatyczce, co powodowało, że ją cały czas
gubiłem. UP24 idzie krok dalej i zawiera w sobie moduł Bluetooth 4.0, który pozwala na stałą, bezprzewodową komunikację z telefonem,
więc jest także szansa, że zatyczka, którą będziemy zdejmować jedynie w celu naładowania opaski raz na tydzień, nie wyrobi się tak szybko jak
w UP.
W moim przekonaniu komunikacja bezprzewodowa to kamień milowy w przypadku tego urządzenia. To opcja, bez której z poprzednikiem dzisiaj czułbym się jak z niepełną wersją. Można
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powiedzieć, że komfort użytkowania jest nieporównywalnie większy niż różnica w cenie pomiędzy dwiema opaskami.
Poza stałą synchronizacją danych moduł bezprzewodowy jest ciekawym dodatkiem do aplikacji, która obecnie stara się z nami komunikować na bieżąco. Najczęściej objawia się to
pojawieniem jednego z komunikatów na zablokowanym ekranie:
• Informacja o osiągniętym celu – w moim 		
przypadku to 10 000 kroków dziennie.
• Pobudka w postaci poinformowania o długości
naszego snu poprzedniej nocy – dzieje się to
chwilę po przejściu z trybu nocnego w dzienny.
• Zachęty do przyłożenia się, aby osiągnąć swój
cel – u mnie pojawiają się późnym popołudniem wraz z informacją, ile kroków brakuje mi
do 10 000.
Wacom		
Intuos Pen & Touch
Plusy: - bezprzewodowa transmisja danych
za pomocą Bluetooth 4.0, 		
		- atrakcyjny wygląd, niewielkie 		
rozmiary
Minusy: - czasami kłopot z synchronizacją 		
		 danych, 					
		 - brak wyświetlacza LCD

• Informacji o zbliżającym się okresie ładowania
opaski.
Co więcej – opaskę można obecnie obsługiwać
z poziomu aplikacji. Koniec z pamiętaniem, jaką
sekwencję należy wystukać fizycznym przyciskiem, aby włączyć opcję drzemki (Power Nap)
czy rozpocząć mierzenie swojej aktywności za
pomocą funkcji stopera (Stopwatch). Wystarczy
uruchomić aplikację na iPhonie i wybrać odpowiedni tryb pracy opaski.

Z ciekawostek, których się nie spodziewałem, jest opcja, która pozwala zobaczyć na mapie, w jakim miejscu ostatnio nastąpiła synchronizacja. Jeżeli ktokolwiek z Was zgubi swoją
opaskę (czego oczywiście nikomu nie życzę), to jestem ciekaw, czy ta opcja pomoże w odnalezieniu swojej zguby.
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Bateria
Każdemu nasuwa się pytanie o żywotność baterii. Przy teoretycznie ciągłym przekazywaniu danych pomiędzy urządzeniami osobiście nie zauważyłem drastycznego spadku czasu gotowości telefonu, a sama opaska wytrzymuje wartości zbliżone do tych, które podał
producent – czyli 7 dni.

Problemy z synchronizacją
Na koniec napiszę o synchronizacji, która w moim odczuciu jest nierównomierna. W teorii i w praktyce zazwyczaj też wszystkie dane są na bieżąco dostępne w aplikacji UP na iOS.
Jest to niezbędne, aby aplikacja mogła wysyłać nam powiadomienia o tym, że na przykład
do osiągnięcia dzisiejszego celu pozostało jeszcze 1235 kroków czy o ilości snu zaraz po
przejściu opaski w tryb dzienny. Natomiast nie zawsze się tak dzieje i ewidentnie czasami
jest kłopot z przesyłaniem danych. Zauważyłem, że pomimo tego, że iPhone widzi UP24,
to dane nie są pobierane i synchronizacja zazwyczaj następuje po kilkunastu sekundach
od uruchomienia aplikacji. Czasami wręcz nie mogę się doczekać na synchronizację, której
nie można wymusić, więc pozostaje mi zamknięcie aplikacji i ponowne uruchomienie z nadzieją, że to coś zmieni. Mam nadzieję, że to tylko kwestia oprogramowania i zostanie to
poprawione w przyszłości.

Podsumowanie
W moim przekonaniu poza modułem Bluetooth 4.0 UP24 oferuje tę
samą funkcjonalność co poprzednik.
Więc pozostaje pytanie, czy warto
zmieniać opaskę UP na UP24. Osobiście mogę tylko podziękować za to,
że mój UP przestał działać, a sprzedający zgodził się na zwrot pieniędzy, bo to znacznie ułatwiło decyzję. Moduł bezprzewodowy na tyle
poprawia funkcjonalność opaski, że
decydując się dzisiaj na zakup, należy wybierać jedynie nowszy model,
który mam nadzieję będzie mniej
awaryjny od poprzednika.
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WACOM

INTUOS PEN & TOUCH

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jakiś czas temu Wacom zaprezentował zmiany w nazewnictwie swoich produktów.
Dotychczasowa seria zaawansowanych tabletów Intuos otrzymała końcówkę Pro, natomiast
Bambus zwie się teraz Intuos. Do naszej redakcji trafił tablet właśnie z tej drugiej grupy – Intuos
Pen & Touch.

Do tej pory miałem styczność ze starszym urządzeniem firmy Wacom – Intuos 4 w rozmiarze L. Jego duża przestrzeń robocza (w rozmiarze kartki A4) pozwalała na dokładne posługiwanie się tym tabletem. Dlatego kiedy dostałem opisywaną w tym artykule
wersję, która sama w sobie jest mniejsza, a do tego dostałem najmniejszą możliwą (obszar roboczy to tylko przestrzeń porównywalna z kartką A6, czyli cztery razy mniejszą),
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pomyślałem, że będzie nie będzie już tak dobrze się pracowało. Spotkało
mnie jednak zaskoczenie.

Pen
Jak się okazało, chyba zbyt pochopnie wyciągnąłem wnioski dotyczące
działania tego tabletu graficznego. Firma Wacom przykłada bowiem uwagę do każdego swojego produktu. Dlatego uznawana jest przez wielu artystów za najlepszą w swojej kategorii. Dokładność odwzorowania ruchu
piórka na ekranie monitora jest idealna. Oczywiście przekłada się to na
komfort pracy głównie w programach graficznych jak Photoshop czy Pixelmator. Urządzenie to cechuje się zdolnością wykrywania aż 1024 poziomów nacisku. Bez problemu więc można przy jednym ustawieniu pędzla
uzyskać różne grubości kreski.
W piórku standardowo znajdują się dwa „pisaki” – na jednym końcu ten
służący do rysowania, a z drugiej zaprogramowany domyślnie jako gumka do ścierania (czyli tak jak na przykład w wielu ołówkach). Dodatkowo
ten wskaźnik wyposażono w dwa w pełni programowalne przyciski, które
mogą na przykład spełniać rolę prawego przycisku myszy lub rączki służącej do przesuwania obrazu lub przewijania ekranu w oknach.
Zaletą tak małego rozmiaru tego tabletu będzie przede wszystkim jego
mobilność. O wiele łatwiej jest przecież znaleźć miejsce na ten model niż
choćby wspomniane wcześniej większe urządzenie.

Touch
Drugą funkcją Intuosa jest możliwość używania go jako trackpad. Tutaj również urządzenie od Wacoma nie zawodzi, choć do oryginalnego
wskaźnika od Apple – Magic Trackpada – trochę mu jednak brakuje.
Czułość na dotyk ręki jest bardzo dobra, a dzięki temu, że powierzchnia tabletu jest dość szorstka, palce nie przyklejają się do powierzchni,
a z drugiej strony nie ślizgają się zanadto. Na trackpadzie możemy również wykonywać te same gesty, które są dostępne w OS X, jak przechodzenie między ekranami lub aplikacjami w trybie pełnego ekranu, pokazywanie biurka, uruchamianie Launchpada itd. Przez przypadek jednak
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udało mi się odkryć,
że przynajmniej jeden
z gestów nie opiera się na natywnych rozwiązaniach. Chodzi mi
mianowicie o uruchamianie przy pomocy tabletu Centrum Powiadomień przesunięciem dwóch palców od prawej krawędzi powierzchni urządzenia ku jego środkowi. Oprogramowanie Wacoma
wywołuje wtedy kliknięcie przycisku w prawym górnym rogu ekranu na pasku menu. Gorzej jednak, jeśli przycisku tego nie ma we wspomnianym miejscu. Tak jest w moim przypadku. Za pomocą jednej z aplikacji
ukryłem go i w jego miejscu mam ikonę programu Fantastical. Tak więc przez
wspomniany wcześniej gest nie uruchamia mi się Centrum Powiadomień
a właśnie Fantastical.
Kolejną rzeczą, nad którą ubolewam, jest brak możliwości konfiguracji gestów. Owszem, w preferencjach tabletu możemy włączyć lub wyłączyć dane
gesty, ale nic więcej. Takiej możliwości nie ma nawet w aplikacji Better Touch
Tool (specjalnie przeznaczonej do dodawania akcji w urządzeniach wskazujących), ale trudno się w tym przypadku dziwić, żeby jej twórca wspierał wszystkie urządzenia.

Dokładność odwzorowania
ruchu piórka na ekranie
monitora jest wzorowa.

Jakby jednak nie było, funkcja gładzika jest
bardzo przydatna. Żałuję, że nie wziąłem
tego tabletu ze sobą do pracy, gdy się okazało, że baterie w mojej Magic Mouse się
wyczerpały, nie było zapasowych i nie było
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możliwości zakupu nowych. Musiałem wtedy cały dzień korzystać z Intuosa 4
przy pomocy piórka do obsługi komputera.
Z pozostałych rzeczy należałoby wspomnieć jeszcze o wyglądzie. Ten jest
połączeniem stonowanego i młodzieżowego stylu. Całość utrzymana jest
w srebrno-czarnej kolorystyce, a elementem młodzieżowym są niebieskie dodatki – wstążka w tablecie i pierścień w piórku. Gdyby to jednak komuś nie pasowało w zestawie mamy załączone zamienniki w kolorze czarnym.

Podsumowanie
Wacom Intuos Pen & Touch to bardzo dobry tablet graficzny. Dostępny jest
w dwóch rozmiarach – S i M – i dzięki swoim małym gabarytom stanie się doskonałym kompanem w podróżach. Domyślnie łączy się z naszym komputerem za pomocą kabla USB, ale istnieje również możliwość dokupienia modułu bezprzewodowego z baterią. Doskonała precyzja piórka, wykorzystanie jako
gładzik, a do tego przystępna cena (rozpoczynająca się poniżej 400 zł) składają
się na urządzenie praktycznie idealne dla osób, które nie potrzebują dodatkowych narzędzi udostępnianych w modelu Pro, czyli między innymi wielu konfigurowalnych klawiszy.
Wacom		
Intuos Pen & Touch
Design: 6
Jakość wykonania: 6
Oprogramowanie: 5
Wydajność: 6
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IHEALTH WIRELESS

ACTIVITY AND SLEEP TRACKER

MACIEJ SKRZYPCZAK

Zdrowy tryb życia jest dziś w modzie. Dowodem jest wręcz wysyp gadżetów mających
monitorować nasze organizmy, aktywność i tak dalej. Jedno z takich urządzeń posiada
w swojej ofercie firma iHealth.

iHealth Wireless Activity and Sleep Tracker to, jak sama nazwa wskazuje, urządzenie mające
na celu zapisywanie naszej aktywności i snu. Gadżet ten składa się z dwóch części – „serca”,
czyli wyświetlacza wraz z elektroniką, które upakowane zostały w powierzchni przypominającej grubszy tradycyjny zegarek, oraz obudowy. W ostatnim przypadku mamy dwa wybo-
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ry. Po pierwsze musimy zdecydować, w jaki
sposób korzystać z urządzenia. Jeśli miałby on zastąpić nam zegarek, to do dyspozycji mamy opaskę na rękę. Drugą możliwością
jest obudowa, która pozwala na przymocowanie urządzenia np. do naszych spodni. Kolejny wybór jest czysto estetyczny – chodzi

Urządzenie to monitoruje
nasze kroki, przebytą
odległość, spalone kalorie
oraz sen.

o jeden z dwóch wariantów kolorystycznych
– niebieski lub czarny.
Jakość wykonania tego urządzenia określiłbym jako średnią. Część elektroniczna znajduje
się w plastikowym opakowaniu i podczas pierwszej próby umieszczenia go w opasce bałem
się, że coś połamię. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Nie zmienia to jednak faktu,
że w przypadku osób prowadzących ekstremalny tryb życia, gdzie nietrudno o jakieś mniejsze czy większe stłuczki, tracker ten może się okazać zbyt delikatny. Opaski (zarówno ta na
rękę, jak i z uchwytem) są w mniejszym lub większym stopniu połączeniem gumy i plastiku. Oba tworzywa są dość wysokiej jakości – nie rysują się i są przyjemne w dotyku. Niestety, w trakcie zwiększonej aktywności w przypadku noszenia urządzenia na ręku, całość nie
przepuszcza powietrza, co powoduje wzmożoną potliwość ciała w tym miejscu. W pozostałych przypadkach całość przypomina podobne doświadczenia jak z noszeniem tradycyjnego zegarka.

Funkcje
Przejdźmy teraz do funkcji. W skrócie urządzenie to monitoruje nasze kroki, przebytą odległość i spalone kalorie. Dodatkowo mamy do dyspozycji tryb nocny, w którym zapisywany
jest przebieg naszego snu (musimy wtedy mieć tracker na ręku).
Jeśli chodzi o dokładność pomiaru kroków, to oceniam ją na dość dobrą. Próbowałem liczyć
przebyty dystans i mniej więcej zgadzał się z wynikami.

Wystarczy ruch ręką do
sprawdzenia godziny, by
sprawdzić kolejne informacje
o naszej aktywności.

Urządzenie jest na tyle sprytne, że w trakcie jazdy pojazdami nie zalicza nam dodatkowych kroków. Tzn. tak jest
w teorii, bowiem zawsze po takiej jeździe mamy kilka
kroków więcej, ale to bardziej nie wina samego gadżetu,
co naszych polskich, wyboistych dróg. Po prostu nierówności są winne wprowadzaniu w błąd naszego urządze-

91

/ SPRZĘT / iHealth Wireless Activity and Sleep Tracker

nia. Jeśli jednak bardzo nam zależy na dokładnych pomiarach, to istnieje możliwość ręcznego przełączenia się w tryb jazdy.
W zależności od liczby kroków i przebytej odległości naliczona jest liczba spalonych kalorii.
Wpływają na nią również dane na temat naszego wzrostu i wagi, które podajemy w trakcie
rejestrowania się na stronie iHealth, na której przetrzymywane będą nasze wyniki (synchronizowane z aplikacją mobilną, o której również napiszę). Niestety, ponieważ tracker nie ma
możliwości rozróżnienia, czy poruszamy się po płaskiej powierzchni czy np. wchodzimy po
schodach, pomiary zużytej przez nas energii nie będą dość dokładne.
Jeśli chodzi o sen, to po prostu przełączamy urządzenie w ten tryb i idziemy spać. Wszelkie
wyniki z nocy możemy podejrzeć dopiero w aplikacji.

Obsługa
Jak można było wywnioskować z powyższego opisu, tracker może pracować w kilku trybach
i pokazywać wiele informacji. W jaki sposób się to odbywa? Urządzenie wyposażone jest
w jeden przycisk, za pomocą którego możemy wykonać opisane operacje. Podstawowym
widokiem na wyświetlaczu jest zegarek z datą. Niestety
ten pierwszy wskazuje czas w systemie 12- a nie 24-godzinnym. Aby wyświetlić inne informacje, wciskamy za każdym
razem wspomniany przycisk. Istnieje jednak jeszcze jedna
możliwość zaczerpnięcia wiedzy o naszych osiągnięciach.
Ponieważ tracker wyposażony jest w żyroskop, wystarczy
ruch ręką, jaki wykonujemy przy sprawdzaniu godziny na
zwykłym zegarku. Do przełączania ekranów lekko skręcamy przegubem lub delikatnie pukamy w ekran. Z kolei aby
przełączyć tryby – nocny, samochodowy – czy np. żeby
zrestartować, musimy odpowiednio długo przytrzymać
przycisk. Innego sposobu nie ma (z poziomu urządzenia).

Oprogramowanie
Do komunikacji i synchronizacji danych z urządzeniem
przygotowana jest specjalna, darmowa aplikacja, dostępna oczywiście dla urządzeń pod kontrolą iOS. Za pomocą
wykresów możemy w niej śledzić przebieg naszej aktywności – zarówno ruchowej, jak i snu. Do synchronizacji mię-
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dzy urządzeniami wykorzystywany jest Bluetooth 4.0,
Kingston		
MobileLite Wireless
Design: 4,5

który sam w sobie pobiera bardzo mało prądu. Transmisja ta wykorzystywana jest tylko we wspomnianym

Jakość wykonania: 3

przypadku, dlatego nie musi być cały czas aktywna.

Oprogramowanie: 4

Przekłada się to oczywiście na żywotność baterii – za-

Wydajność: 4
PRODUCENT: IHEALTH

równo w iUrządzeniu, jak i w samym trackerze. W tym

Dystrybutor: Forcetop
Cena: 269 zł

ostatnim spokojnie działałem tydzień na jednym ładowaniu (które odbywa się przy pomocy kabla USB).
Dodatkową możliwością urządzenia jest ustawienie
alarmów (maksymalnie trzech). We wskazanym czasie tracker zaczyna wibrować, co skutecznie może nas
na przykład obudzić. Niestety, brakuje mi w tym przypadku możliwości inteligentnego budzenia we wskazanym przedziale czasowym, a podejrzewam, że spokojnie mogłoby być wprowadzone. I być może będzie,
ponieważ od momentu otrzymania tego urządzenia ukazały się trzy aktualizacje oprogramowania. Jestem szczególnie zadowolony z ostatniej z nich, która naprawiła poważny błąd. Otóż we wcześniejszych
wersjach tracker wskazywał prawidłową datę, ale
zły, a dokładnie poprzedni, dzień tygodnia. A ponieważ postanowiłem wyłączyć budzik w iPhonie, alarm
w trackerze miałem ustawiony na dni pracujące, to
w poniedziałek omal nie spóźniłem się do pracy, ponieważ urządzenie wskazywało niedzielę… Jak jednak
napisałem, na szczęście zostało to naprawione.
iHealth Wireless Activity and Sleep Tracker nie będzie

Do synchronizacji
między urządzeniami
wykorzystywany jest
Bluetooth 4.0.

więc bardzo mocną konkurencją dla wiodących prym
na tym rynku urządzeń jak chociażby Jawbone czy
Fitbit. Jeśli jednak zależy Wam na samym krokomierzu
oraz pomiarze snu, to tutaj się raczej nie zawiedziecie. Opisywany przeze mnie tracker jednak najbardziej
wyróżnia na tle swoich największych konkurentów to
cena – 269 zł, która deklasuje rywali.
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TWELVESOUTH
HIRISE

PAWEŁ HAĆ

Lubię dobrze zaprojektowane przedmioty. Nieważne, czy jest to smartfon, samochód czy
najzwyklejszy kubek. Wszędzie chodzi o to samo – rzecz musi świetnie wyglądać i równie
dobrze wywiązywać się ze swojej funkcji. I dokładnie tak jest z HiRise.
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Bardzo lubię TwelveSouth – firmę, która stoi za całą gamą akcesoriów do urządzeń Apple. Wszystkie charakteryzują się prostotą oraz bardzo wysoką jakością wykonania. Compass, czyli rozkładana podstawka pod iPada, doczekał się klona w postaci niemal identycznego akcesorium od Bludot,
a imitujące książkę etui BookBook dla iPhone’a powielone zostało w niezmienionej formie przez
przynajmniej kilka firm. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest oczywista – wszystkie te sprzęty charakteryzuje świetny design, a ten zawsze będzie „pożyczany” przez innych. HiRise nie jest nowatorskim akcesorium. To po prostu podstawka pod urządzenia z iOS, nieposiadająca nawet żadnej elektroniki. Mimo tego to najlepszy prosty dock, jaki obecnie możecie kupić. Poniżej wyjaśnię Wam,
dlaczego.
HiRise dostarczane jest w małym, płaskim, eleganckim pudełku. Akcesorium składa się z trzech aluminiowych części, które trzeba samodzielnie złożyć za pomocą dołączonego klucza oraz śrubek.
Do zestawu nie jest dołączany przewód Lightning, należy wykorzystać ten, który otrzymaliśmy razem z urządzeniem. Przekładamy go przez adapter, a następnie przeciągamy przez podstawę. Należy uważać, by plastikową wkładkę obrócić we właściwą stronę. Jeśli włoży
się ją odwrotnie, to bardzo trudno wyjąć ją z powrotem. Sprawdziłem, Wy
już nie musicie. Z uwagi na ścisłe dopasowanie kształtu końcówek docka
do kabla, pasują do niego praktycznie tylko oryginalne przewody. Tańsze zamienniki nie mieszczą się w adapterze. Przednia część podstawki
przykręcana jest na stałe, natomiast tył można regulować, żeby dostosować całość do ewentualnego etui na urządzeniu. iPhone bez żadnych dodatków pasuje więc idealnie, gdy dwie części podstawki zsunie się razem i zamontuje pierwszy, najniższy adapter kabla. Jeśli
natomiast z niewiadomych przyczyn noszony jest codziennie w Otterbox Armor, właściciel będzie zmuszony skorzystać z wyższego
adaptera, a tylną podstawę umieści trochę dalej. O ile etui nie zasłania całkowicie portu Lightning (jak robią to choćby obudowy
ze zintegrowanymi bateriami), to prawdopodobnie da się do niego dopasować HiRise.
TwelveSouth zapewnia, że podstawka spełnia swoje zadanie
zarówno z iPodami, jak i z iPhone’ami oraz iPadem mini. Podłączony do niej iPad Air trzyma się jednak równie stabilnie,
i o ile będzie się dotykać góry ekranu z umiarkowaną siłą, nie powinien się przewrócić. HiRise
jest bowiem dość ciężki, wykonano go w koń-
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cu z aluminium. Został przy tym dobrze wyważony, nieTwelveSouth		
HiRise
Design: 6/6

zależnie od podpiętego urządzenia środek ciężkości konstrukcji znajduje się mniej więcej nad środkiem podstawy.

Jakość wykonania: 6/6

Na niemal całym spodzie umieszczono gumę, która do-

Oprogramowanie: n/d

brze trzyma się podłoża. Ten sam materiał znajduje się

Wydajność: 5,5/6

również na szczycie tylnej podstawy – wystaje ona nie-

Ocena ogólna: 4,5/6

co poza krawędzie aluminium, a tym samym zabezpiecza
urządzenie przed przypadkowym zarysowaniem, utrzymując je jednocześnie na właściwym miejscu.
Podpięty do docka iPhone pochylony jest pod niewielkim kątem względem pionu. Osobiście wolałbym, by był
on nieco większy – prowadzenie rozmów FaceTime przy
obecnym ustawieniu jest niezbyt komfortowe, muszę pochylać się nieco, by rozmówca dobrze mnie widział. Rozumiem jednak, że niewielka zmiana kąta oznaczałaby proporcjonalne wydłużenie podstawy, by była ona wciąż
stabilna, niezależnie od urządzenia. Obsługa telefonu lub
tabletu jest natomiast bardzo wygodna. Dock stoi obok
mojego komputera, więc mogę używać podłączonego do
niego sprzętu bez znacznego przesuwania ręki. Jednocześnie ekran znajduje się nieco wyżej niż w standardowych
dockach, mniej więcej na wysokości mojego monitora. To
również znacznie poprawia komfort. Ponadto podstawa
jest na tyle wąska, że nie zasłania głośników, mikrofonu
ani gniazda słuchawek, i to niezależnie od tego, czy podłączymy do niego iPada czy iPoda nano.
Mogłem kupić chiński dock za 5 zł. Ten kosztuje 150,
a mimo tego nie mam wrażenia, że jest to za dużo. HiRise
to bowiem bardzo uniwersalna rzecz, która będzie mi służyć przez lata. Jest doskonale wykonany i ma ponadczasowy wygląd, a jeśli zmienię telefon lub tablet, to po prostu
wyjmę z podstawy docka kluczyk i dostosuję go do nowego sprzętu.
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OTTER BOXY

DLA IPHONE 5C

NORBERT CAŁA

Co z tego, że iPhone 5c jest plastikowy? Zawsze znajdą się osoby, które będą chciały
uczynić go bardziej odpornym na przypadkowe spotkanie z ziemią. Specjalistą
w tej dziedzinie jest oczywiście Otter Box, który także dla plastikowej wersji
iPhone’a przygotował odpowiednie ubrania ochronne. Do naszej redakcji trafiły
dwa różne, dające różny poziom ochrony.
Commuter – cena 129 zł
Pierwsza obudowa to Commuter, która składa
się z dwóch części. Pierwsza to zakładany na telefon gumowy pokrowiec. Po jego założeniu
montujemy jeszcze na niego plastikowe plecki. Razem daje nam to bardzo zwartą obudowę, która powinna dość dobrze chronić telefon.
Co ciekawe, kupując obudowę, możemy wybrać
jeden spośród 42 wariantów kolorystycznych.
Jest ich tak dużo, bo w czasie zamówienia możemy dowolnie mieszać kolory zarówno gumowych pokrowców, jak i plastikowych plecków.
To bardzo interesująca opcja dla posiadaczy kolorowego iPhone’a. Obudowa doskonale pasuje
do iPhone’a i w zasadzie dostrzegłem w niej tylko jedną wadę. Na szczęście jest to wada w wyglądzie, a nie w funkcjonalności. Z tyłu obudowy
mamy wycięte kółeczko, przez które widać logo
Apple na obudowie. Niestety logo nie jest cen-
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tralnie w środku kółka. To niby szczegół, ale bardzo psujący wygląd.
Szkoda, że obudowa nie ma żadnej ochrony
ekranu, to zdecydowanie ogranicza jej możliwości. Commuter na pewno chroni telefonu, ale
nie zdecydowałbym się nim specjalnie rzucać
o ziemię.

Defender – cena 179 zł
To już inna bajka. Obudowa już na pierwszy rzut
oka wygląda tak bardzo porządnie, że to o podłogę bałbym się najbardziej, gdy upadnie nam
telefon. Defender dla iPhone 5c również składa
się z dwóch części. Wewnętrzna to szkielet składany z dwóch połówek. Wykonany jest z twardego plastiku i wyłożony od tyłu miękką gąbką
chroniącą plecki iPhone’a. W przypadku Defendera chroniony jest także ekran, przykryty plastikową powłoką. Już takie zabezpieczenie wydaje
się być wystarczające, ale w przypadku tej obudowy to dopiero połowa naszej ochrony.
Na telefon, umieszczony w plastikowym szkielecie, zakładamy niby pokrowiec wykonany z grubej gumy. Zabezpiecza on wewnętrzny szkielet
przed rozpadnięciem się w przypadku uderzenia
oraz amortyzuje samo uderzenie. Dodatkową
zaletą jest ochrona złącza Lightning oraz przyci-

Commuter na pewno
chroni telefonu, ale nie
zdecydowałbym się nim
specjalnie rzucać o ziemię.

sków sterowania głośnością przed dostępem np.
błota.
Telefon umieszczony w tej obudowie ma już
sporo większe gabaryty niż model wyjęty z pudełka. Nie jest jednak aż na tyle większy, żeby
jego używanie było mało komfortowe. Zapew-
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nia przy tym tak wysoką ochronę, że nie miałem żadnej obawy przed rzuceniem tak doposażonym telefonem o płytę chodnikową. Test przetrwał i telefon, i płyta chodnikowa.
Czyli wszystko tak, jak powinno być. Razem z obudową dostajemy rodzaj uchwytu do telefonu, wpinany do paska spodni. Dzięki niemu w trudnych warunkach mamy telefon zawsze pod ręką.
Sam nie używam obudów dla iPhone’a. Uważam, że ma doskonałą formę i nie ma sensu jej
psuć. Jeśli jednak potrzebowałbym pancernej obudowy, to zdecydowanie wybrałbym model Defender.
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Niepowtarzalnie
skórzane etui
na iPad 2/3/4
wykonane z najwyższej jakości
naturalnej skóry barwionej w wielu kolorach,
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Każdy produkt 3.7.6. jest niepowtarzalny,
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i funkcjonalność.
Marka dla wymagających indywidualistów.
Zapraszamy do zakupów w sklepie firmowym 3.7.6. & dbramante1928,
Wiejska 17/1, Warszawa, tel 22 21 99 376;
lub w sklepie internetowym www.376west.com
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GRY I PROGRAMY
NORBERT CAŁA

Z APPSTORE
YAHOO WEATHER
Brak natywnej aplikacji do wyświetlania pogody
na iPadzie może dziwić i dziwi wiele osób. Oczywiście zamienników jest bardzo dużo, ale większość z nich nie pasuje do systemu iOS 7. Znaczy
tak było do tej pory, bo kilka dni temu pojawiła się aktualizacja programu Yahoo Weather. Aplikacja teraz bardzo przypomina natywny program
na iPhone’a. Co więcej, pokazuje te same dane,
bo przecież bierze dane z tego samego źródła,
czyli Yahoo.
Domyślnie zobaczymy pogodę z naszego aktualnego miejsca pobytu, ale oczywiście możemy dodać sobie inne ulubione miasta.
Jednak najlepszy jest jej wygląd. Na pierwszym
ekranie widzimy jedynie podstawowe informacje o dzisiejszej temperaturze i zachmurzeniu, zaś
za tło służą zdjęcia zrobione w okolicy miejsca,
w którym pogodę sprawdzamy. Sam nie wiem,
jak to jest robione, ale zdjęcie są zawsze doskonale dobrane. Po przewinięciu ekranu dostajemy dodatkowe, bardzo szczegółowe informacje
o pogodzie, przedstawione w świetny i przejrzysty sposób.

Cena: za darmo				

Pobierz
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FLOW
Instagram nie doczekał się (i pewnie nie doczeka się) oficjalnego klienta dla
iPada. Można używać powiększonej aplikacji lub można korzystać z serwisu
poprzez stronę internetową, ale to bardzo niewygodne. Na szczęście ostatnio
pojawił się nowy program FLOW, który jest tak dobry, że spokojnie mógłby być
oficjalną aplikacją. Oprócz zwykłego przeglądania zdjęć śledzonych osób i lajkowania dostajemy bardzo dużo ciekawych narzędzi. I tak możemy np. sprawdzić, jakie są najpopularniejsze #tagi i osoby w Polsce lub na Ukrainie, wyszukiwać zdjęcia również po miejscu ich zrobienia, definiować ulubione kryteria
wyszukiwania czy też obejrzeć wszystkie zalajkowane przez nas zdjęcia. Każda z tych funkcji powinna być moim zdaniem również w oficjalnej aplikacji. Co
również bardzo ważne, autorzy zadbali o bardzo dobry interfejs użytkownika,
który jest świetnie dostosowany do ekranu iPada. Przeglądanie zdjęć to spora przyjemność. Nie ma tylko możliwości dodania nowego zdjęcia, ale kto robi
zdjęcia iPadem?

Cena: za darmo 									 Pobierz
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AUTORADAR
Automapę znają wszyscy. To najpopularniejszy program do nawigacji w Polsce. Kilka dni
temu dostaliśmy nowy program tego samego producenta – Autoradar. Nazwa rozwiewa
nam już wszystkie wątpliwości, program będzie
nas ostrzegał przed radarami. Powinien to robić
bardzo skutecznie, bo ma bardzo bogatą bazę
kilku tysięcy fotoradarów stacjonarnych i przenośnych, punktów kontroli drogowej, odcinkowych pomiarów prędkości, przejazdów kolejowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych. To
jednak nie wszystko. Przede wszystkim, w programie będą się pojawiały informacje o tym,
gdzie znajduje się patrol policji lub GITD, gdzie
dokonywany jest pomiar prędkości, czy dany
fotoradar jest aktywny lub wreszcie, gdzie można spędzić długie minuty w korku, przekazywane na żywo przez innych kierowców. Interfejs aplikacji jest prosty i dobrze dostosowany
do obsługi podczas jazdy. Informacje są czytelne, a do zgłaszania sytuacji na drodze wystarczą w zasadzie dwa kliknięcia w ekran.
Największa siła takich programów leży w społeczności kierowców. Mam nadzieję, że AutoRadar ją zbuduje.

Cena: za darmo 				Pobierz
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REAL RACING 3 2.0
Real Racing 3 to nie jest nowa gra, od dawna mamy ją w AppStore, a tysiące ludzi są jej ogromnymi fanami – w tym ja. Gra to wyścigi samochodowe
z rewelacyjną, jak na możliwości iPhone’ów oraz iPadów grafiką. Kto nie grał
– musi spróbować i przekonać się, jak dobrą przenośną konsolą są nasze telefony. Największą wadą Real Racing 3 był brak prawdziwego trybu online.
Ten system, który otrzymaliśmy, był systemem online, ale z opóźnieniem, czyli ścigaliśmy się z uśrednionymi czasami przeciwników. Nie było bezpośredniej rozgrywki i rywalizacji. Wersja 2.0 tej gry przynosi prawdziwy tryb online.
Wreszcie możemy, opona w oponę, zmierzyć się z przeciwnikami. W wyścigach online zawsze ścigają się cztery samochody, a przeciwnicy mogą być dobrani losowo lub też możemy za pomocą Game Center zaprosić do rywalizacji naszych znajomych. Wreszcie! Oprócz trybu online wersja 2.0 przynosi nam
nowe samochody Lamborghini Veneno oraz McLaren P1. Do zobaczenia na torze! Mój nick to ipod.info.pl.

Cena: za darmo 									 Pobierz
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APLIKACJE NA OS X
MICHAŁ ZIELIŃSKI
Beamer
Od zakupu Apple TV zniechęcała mnie konieczność konwersji większości filmów, które chciałem na nim oglądać. Dopóki kupujemy wszystko w iTunes, to problemu nie ma. Gorzej, gdy wideo przychodzi do nas
w formacie, którego przystawka od Apple nie lubi. Tutaj z rozwiązaniem przychodzi prosta aplikacja Beamer. Wystarczy przeciągnąć plik
z filmem na okno programu, a ten sam rozpocznie streaming na Apple
TV. Przyjmuje większość popularnych formatów, wspiera dźwięk w systemie 5.1. Co ważniejsze, Beamer nie zapomni o wysłaniu napisów do
telewizora – oczywiście, jeśli takowe posiadamy. Filmy oglądane przez
taki tandem można kontrolować za pomocą pilota Apple TV. Program
oferuje 15-minutowy tryb testowy przed zakupem, więc warto sprawdzić go w akcji.
Cena: 59,32 zł Strona producenta

Controls+
Zdecydowanie najbardziej przydatną nowością w iOS 7 jest Control
Centre, zwane Centrum Sterowania. Pozwala ona na szybki dostęp do
najważniejszych funkcji systemu. Wystarczy jedno przesunięcie od dolnej krawędzi i już możemy zmieniać jasność ekranu, kontrolować muzykę, włączać lub wyłączać opcje komunikacyjne a także otwierać
aplikacje użytkowe, takie jak Zegar czy Kalkulator. Jeśli brakuje Wam
podobnej funkcjonalności w OS X, to wystarczy zainstalować z App
Store aplikację Controls+. Zagnieżdża się ona w Menu Barze i tam też
jest aktywowana. Po kliknięciu w ikonę ukazuje się małe okno z czterema zakładkami na dole: Display, iTunes, Timer i Settings. W pierwszej możemy regulować jasność ekranu, szybko zmienić tapetę przez
Przeciągnij i Upuść, włączyć wygaszacz ekranu czy latarkę (w domyśle:
ekran staje się biały). Druga zakładka to podstawowa obsługa iTunes
i niestety tylko iTunes, trzecia to minutnik i stoper.
Cena: 3,99 euro Controls+ w Mac App Store
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POWODY KU TEMU, ABY

UDOSKONALIĆ APPLE’A
KAMIL DYRTKOWSKI

Kończąc serię artykułów na temat
jailbreaka iUrządzeń, przedstawię
najważniejsze powody ku temu, aby
korzystać z alternatywy dla App Store.

Modyfikacje:
O ile iOS 7 oferuje zupełnie nowy interfejs użytkownika, to jailbreaking pozwala spersonalizować urządzenia z systemem iOS w dowolny
sposób. Można zainstalować motywy, aby zmienić wygląd swojego iPhone’a lub użyć Winterboard (alternatywy dla DreamBoard), który pozwala przekształcić telefon w taki z systemem
Android lub przekształcić iPada w komputer
Mac. Modyfikacja pozwala również dodać dock
z pięcioma ikonami, dodatkowy rząd klawiszy na
klawiaturze wirtualnej iOS, zmienić logo główne i wiele więcej.
Jeśli nienawidzisz nowych ikon dla aplikacji w iOS
7, to będzie można je w końcu wymienić. Nowe
poprawki pozwolą użytkownikom na zmianę, wyłączanie i włączanie animacji w tle.

Wiadomości na sterydach:
Aplikacja Wiadomości i jej kilka ciekawych funkcji. Możliwość sprawdzenia dokładnego czasu
wysłania wiadomości to za mało. Zdecydowanie brakuje takiej funkcjonalności jak w biteSMS,
który oferuje funkcje takie jak: szybka odpowiedź, zaplanowane wiadomości, raporty doręczeń i podpisy, które nie są dostępne w aplikacji.
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The Power User:
Aktywator przekształca iOS w prawdziwie mobilny system operacyjny, który oszczędza energię użytkowników. Pozwala on wywołać działania za pomocą
skrótów z dowolnego miejsca w systemie
iOS. Będziesz zaskoczony liczbą skrótów,
które można ulokować na pasku stanu.

Zmieniony ekran główny:
iOS 7 pozwala użytkownikom na dostęp
do Centrum powiadomień, jednak nadal nie oferuje możliwości oferowanych
przez jailbreak i aplikację taką jak IntelliScreenX i LockInfo, które dają szybki dostęp do Twittera, aktualizacji Facebooka
lub kanałów RSS z ekranu blokady.

Poszerz Control Center:
Jednym z najważniejszych nowych funkcji w iOS 7 jest Control Center, które
umożliwia szybki dostęp do przełączników systemu, regulacji jasności, sterowania odtwarzaniem muzyki, skrótów aplikacji, zrzutu i funkcji AirPlay.
Jednakże możemy tylko włączyć lub wyłączyć 5 ustawień systemu i 4 aplikacje/funkcje. Mamy nadzieję, że deweloperzy Cydia będą mogli rozszerzyć funkcjonalność Centrum sterowania poprzez usunięcie tych ograniczeń i dadzą nam kontrolę nad ich
dostosowaniem.
Oczekujemy również, że deweloperzy Cydii, dodadzą więcej funkcji do iOS 7. Interesują nas
takie funkcje jak: szybka odpowiedź i szybkie złożenie skrótów, a także „Dotknij, aby tweetnąć” i „Dotknij, aby pisać” – skróty w Twitterze i Facebooku, które zostały usunięte z centrum
powiadomień w iOS 7 .
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Znajdź mój iPhone +:
Apple w aplikacji „Znajdź mój iPhone” nadal nie oferuje możliwości takich jak inne aplikacje
po jailbreaku. Takie hity jak iCaughtU i iGotYa mogą zrobić zdjęcie osoby, która wchodzi do
naszego iPhone’a i używa do tego kamery telefonu. Odnotowano kilka przypadków, w których programy pomogły złapać złodzieja, który hakował skradziony telefon.

Ustaw aplikacje domyślne:
Jednym z głównych ograniczeń iOS jest brak ustawienia swojej ulubionej aplikacji firmy trzeciej jako domyślnej aplikacji. Na szczęście po jailbreaku, za pomocą aplikacji MapsOpener,
można zmienić te ustawienia i wybrać Google Maps jako domyślną aplikację obsługującą
mapy. Takie aplikacje jak BrowserChooser i BrowserChanger pozwalają zmienić domyślne Safari. Możesz także użyć NowNow, aby zastąpić Siri aplikacją od Google.

Używaj aplikacji Wi-Fi only przy pomocy sieci 3G:
My3G, po jailbreaku, daje nam możliwość korzystania z 3G na zasadach Wi-Fi. Możemy teraz oglądać filmy za pomocą tych aplikacji, które wymagały połączenia z Wi-Fi.
XCON omija wykrywanie jailbreaka, dzięki czemu
można korzystać z tych aplikacji, które były dotychczas zablokowane dla użytkowników z urządzeniami „jailbreak iOS”.

Ustawić dowolny utwór jako dzwonek:
Choć możliwe jest stworzenie dzwonka i sygnału
powiadomień z utworów już zakupionych z iTunes,
Jailbreak Tweak i AnyRing sprawiają, że bardzo łatwo można ustawić dowolny utwór z biblioteki
jako dzwonek lub sygnał dźwiękowy.

Hasło – chroń aplikację lub folder:
Możesz uważać, że to dziwne, lecz podoba mi
się możliwość zabezpieczania hasłem niektórych
aplikacji lub folderów tak, aby osoby postronne
nie mogły z nich korzystać.
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Znajdź/Explorer:
Program Finder (Mac) lub Eksplorer (Windows) na iPhonie lub iPadzie? Nie ma problemu!
iFile – jest to menedżer plików i przeglądarka, która pozwala na poruszanie się po systemie
plików iPhone’a oraz pozwala otworzyć każdy rodzaj pliku.
Cechy powyższe dają możliwość edycji plików bezpośrednio na urządzeniu z systemem iOS.
Jest to bardzo użyteczne.

Nieautoryzowane aplikacje:
Niektóre z nich, tak jak Tawkon (który pozwala na sprawdzenie ilości promieniowania emitowanego przez iPhone) lub Grooveshark (który jest odpowiedzialny za usługi transmisji strumieniowej muzyki online), można zainstalować tylko z Cydii – nieoficjalnego sklepu App Store.

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!
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TODO 7
PAWEŁ HAĆ

Programy do organizacji zadań mają mnóstwo zalet: zwiększają wydajność pracy,
motywują, a przy okazji pozwalają też oszczędzić sporo czasu. Od niedawna na moich
urządzeniach zagościło Todo 7, kolejna odsłona jednej z najbardziej znanych aplikacji tego
typu. Wydawać by się mogło, że jednocześnie jedna z najlepszych.

Menedżer zadań powinien charakteryzować się przejrzystością. Podczas dodawania wpisu nie mogę tracić czasu na zastanowienie się, jak mam to zrobić. Każda czynność musi być dostępna błyskawicznie i to w dokładnie tym miejscu, w którym
się jej spodziewam. Interfejs odgrywa więc bardzo ważną rolę
– ten w Todo 7 idealnie wpasowuje się w stylistykę nowego
iOS. Mamy więc efekty przezroczystości i proste ikony, a także
delikatne czcionki na jasnym tle. Na początku byłem zachwycony, jednak zgrzyt pojawił się już przy pierwszej próbie dodania nowego zadania. Na głównym ekranie znajdują się dwie
identyczne ikony ze znakiem plus – jedna w prawym, górnym
rogu, a druga w lewym, dolnym. Wybrałem ten niżej, zakładając, że dodawanie zadań musi znajdować się w miejscu, do
którego łatwiej sięgnąć. Twórcy wymyślili to odwrotnie – to
górny przycisk służy do tworzenia nowych zadań. Ten na dole
pozwala natomiast dodać listę. Nie muszę chyba wspominać,
że listy tworzy się bardzo rzadko w stosunku do zadań.
Dodawanie listy trwa bardzo długo – po wybraniu przycisku
ze znakiem plus (tego na dole) pojawia się tylko pole teksto-
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we do wpisania nazwy. Po zatwierdzeniu należy odnaleźć nową listę, następnie wybrać przycisk z literą „i”, by
przypisać do niej kolor lub zmienić ikonę. Każdą z tych
czynności wykonuje się oddzielnie. Znacznie lepszym
rozwiązaniem byłoby umieszczenie wszystkich tych
opcji w jednym menu i możliwość ich konfiguracji już
podczas tworzenia listy. Dodawanie zadań zostało rozwiązane zupełnie inaczej – podczas wpisywania nazwy
możemy jednym przyciskiem określić jego typ (pojedyncze zadanie, lista, projekt), a za pomocą niewielkiego przycisku „Details” wywoływane jest menu, pozwalające przypisać do zadania wszystkie potrzebne dane.
Edycja utworzonego już wpisu również wygląda inaczej niż w przypadku listy. Tu wystarczy jedynie przytrzymać palec na zadaniu, by wywołać okno edycji.
Rozbieżności w interfejsie sprawiają, że Todo 7 wydaje
się być dziełem dwóch ekip używających do komunikacji Blackberry.
Po „zapoznaniu się” z interfejsem i zaakceptowaniu
niekonsekwencji przyszła pora na dodanie i posegregowanie zadań. Standardowo już dla tego typu programów, utworzyłem listy odpowiadające konkretnym grupom zadań. Nowe wpisy trafiają domyślnie
do skrzynki „Inbox”, choć można to oczywiście zmienić. Obok niej widnieje lista „Focus List”, zbierająca zadania do wykonania w najbliższym czasie lub przeniesione tam ręcznie (można to skonfigurować). Kolejną

Rozbieżności w interfejsie
sprawiają, że Todo 7 wydaje
się być dziełem dwóch ekip
używających do komunikacji
Blackberry.

listą jest „Starred Tasks” – trafiają na nią oznaczone
przez użytkownika wpisy. Program pozwala na hierarchiczne segregowanie zadań, tak więc w liście umieściłem projekt składający się z kilku mniejszych czynności. Niestety dalsze tworzenie podzadań nie wchodzi
już w grę. Podział wpisów na checklisty i projekty uważam za najlepszą rzecz, jaką mogli wprowadzić twórcy.
Od czasu do czasu wystawiam zalegające w domu rze-
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czy na sprzedaż, utworzyłem więc prywatną checkliTodo 7 				

stę, do której sukcesywnie dodaję nowe przedmioty,

Zalety - rozbudowane tworzenie zadań		
- błyskawiczna synchronizacja z OS X
		- wygodny podział zadań na projekty
i listy

a także odznaczam te, których się pozbyłem. Pod-

Wady - niekonsekwencje w interfejsie		
- utrudnione wyszukiwanie

nio oznaczonego projektu, do którego dodaję teksty,

Cena: 4,49 euro

czas przygotowywania tekstów do kolejnego wydania iMagazine korzystam natomiast z odpowiedktóre mają się pojawić w numerze. Odznaczam je
pojedynczo, natomiast datę wykonania, kontekst,
tagi oraz notatki przypisuję do całego projektu.
W ten sposób mogę znacznie szybciej wprowadzać
zmiany, które odnoszą się do kilku zadań.
Do zadań można przypisać zróżnicowane atrybuty. Oprócz standardowego czasu wykonania, przypomnień czy priorytetu, do dyspozycji użytkownika
oddano również kontekst oraz tagi. Teoretycznie ich
funkcjonowanie jest podobne, jednak kontekst jest
szerszym pojęciem, obejmującym czynności opisane różnymi tagami. Sam wykorzystuję kontekst do
przypisywania zadań do różnych sfer życia. Wpisy
tworzone w kontekście „Redakcja” obejmują łącznie trzy listy oraz powiązane z nimi zadania, które z kolei opisane są tagami, opisującymi kategorie
wpisów. Brzmi to skomplikowanie, jednak w praktyce sprawdza się świetnie. Docenią to głównie użytkownicy wersji na OS X, która pozwala na filtrowanie zadań wyłącznie na podstawie kontekstu. Dzięki
jednemu kliknięciu mogę na przykład wyświetlić jedynie wpisy powiązane ze studiami, ukrywając pozostałe. W wersji na iOS rozwiązano to trochę gorzej.
Program nie oferuje w głównym widoku wyszukiwania ani wyświetlania zadań o określonym kontekście
lub opisanych wybranymi tagami. Jest ono dostępne dopiero po wejściu do jednej z list, co jest nieszczególnie wygodne.
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Nowe zadania w Todo mogą być jeszcze bardziej rozbudowane. Do wpisu przypisać można kontakt, miejsce na mapie lub adres URL.
Skrót do każdego z tych miejsc zostanie wyświetlony obok nazwy zadania. To bardzo przydatna funkcja – ułatwia kontakt ze współpracownikiem, którego dotyczy wpis, pozwala na
wygodny podgląd adresu miejsca, w którym
mam umówione spotkanie (a także w dwóch
kliknięciach przejdę do nawigacji) czy też wejdę na stronę producenta sprzętu, który aktualnie testuję. Program korzysta też z geofencingu,
więc mogę otrzymać powiadomienie o zadaniu, gdy tylko pojawię się w określonym miejscu
lub je opuszczę. Użytkownicy Todo Cloud, czyli płatnej chmury producenta aplikacji, mają też
możliwość komentowania zadań oraz przypisywania do nich innych użytkowników. Standardowa wersja synchronizuje się za pośrednictwem
Dropboksa, Toodledo lub iCloud, a także bezpośrednio pomiędzy urządzeniami, z wyłączeniem
chmury. Sam wybrałem iCloud – działa błyskawicznie i bezawaryjnie.
Todo 7 to bez wątpienia dobry menedżer zadań, jednak przepełniony sprzecznościami. Ma
piękny interfejs, który nie zawsze działa tak,
jak tego oczekuję. Pozwala mi tworzyć rozbudowane zadania i projekty, których nie mogę
przeglądać tak wygodnie jak na komputerze. Wciąż mam wrażenie, że program powstał
w zbyt wielkim pośpiechu, a pragnienie wyprzedzenia konkurencji wygrało z chęcią stworzenia produktu, który będzie czymś naprawdę
dopracowanym.

Oprócz standardowego
czasu wykonania,
przypomnień czy priorytetu,
do dyspozycji użytkownika
oddano również kontekst
oraz tagi.
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SCALANIE DWÓCH KATALOGÓW

ADOBE LIGHTROOMA (CZ. 2)

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
W listopadowym numerze iMagazine pisałem o scalaniu dwóch katalogów Lightrooma oraz
o tym, że będę próbował zastosować inną metodę ich łączenia z dwóch komputerów – okazuje się, że ta, którą opisuję poniżej, jest rzeczywiście lepsza.
Część pierwsza workflow się nie zmieniła – cytując samego siebie:
Zdjęcia zrobione aparatem przegrywam na MacBooka, nie kasując ich z karty (mam dzięki temu dodatkowy backup) za pomocą okna dialogowego służącego do importowania
zdjęć w Lightroomie. Zakładam uprzednio nowy katalog i nazywam go stosownie do wyjazdu, a więc w tym przypadku był to „Londyn 2013”. Zaimportowane zdjęcia taguję, przycinam
i obrabiam zgodnie z potrzebą.
Dalsza część procedury już się różni – zamiast najpierw kopiować wszystkie zdjęcia oraz katalog z MacBooka na iMaca, stawiam oba komputery obok siebie, a na iMacu włączam
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Lightrooma z moim głównym katalogiem, do którego chciałem zaimportować zdjęcia z katalogu „Indie 2013”. W tym celu wybrałem w menu Plik -> Import z Innego Katalogu.

W bocznym pasku Findera musiałem odnaleźć MacBooka – w tym wypadku nazwany „Neptune” – oraz następnie na jego dysku znaleźć odpowiedni katalog Lightrooma. Pozostało już
go tylko wybrać i zaznaczyć odpowiednią opcję, aby zdjęcia zostały przekopiowane do odpowiedniej lokalizacji na iMacu.
Ta operacja oczywiście będzie trwała chwilę, zależną od ilości danych do przeniesienia,
a głównym ograniczeniem stanie się prędkość sieci Wi-Fi. Zalecam podłączenie laptopa do
prądu na czas trwania tej operacji, aby nic Was nie zaskoczyło podczas operacji kopiowania
– mi najzwyczajniej na świecie zabrakło prądu, bo robiłem w tym czasie coś innego.
To rozwiązanie ma jedną wadę – nie są kopiowane wyeksportowane zdjęcia z Lightrooma na
moim MacBooku. Można je jednak zawsze odtworzyć lub ręcznie przerzucić z głównego katalogu.
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LIGHTROOM 5
FUNKCJA UPRIGHT

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Rysunek 1a - Zdjęcie delikatnie wyrównane w auto, kadrowane było, aby pion był zachowany i budynek nie „walił się”.

Lightroom jest narzędziem, którego używam odkąd pojawiło się na Windows. Chwilę później przesiadłem się na OS X i swojego pierwszego MacBooka, a cała moja kolekcja fotografii z kilku lat powędrowała ze mną i to
bez większych problemów. Dzisiaj mamy wersję 5, która otrzymała jedną
funkcję, na którą czekałem od samego początku – możliwość prostowania
walących się ścian.
Niestety nie posiadam obiektywu typu T/S, więc korekty pionów muszę robić w postprodukcji, a nawet gdybym takowego posiadał, to jest wiele sytuacji, w których nie jestem w stanie stać na tyle wysoko, aby skadrować
budynek tak, jakbym tego chciał. Tutaj z pomocą przychodzi Lightroom
i jego nowa funkcja Upright, która służy do automatycznego (z możliwością
ręcznych poprawek) prostowania tego, co ma być proste.
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bez korekty
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Upright
Tę funkcję znajdziemy w module Develop, w prawym pasku, w sekcji Lens Corrections,
który ma dodatkowo kilka zakładek – nas interesuje ta z lewej,
opisana jako Basic.
Adobe zaleca, jeśli program posiada profil dla naszego obiektywu, skorzystanie z opcji Enable
Profile Corrections, która wstęp-

Rysunek 1c – Ręcznie skorygowane zdjęcie z rys. 1b.

nie skoryguje błędy optyczne na
zdjęciu wynikające z konstrukcji
samego obiektywu. To ma pomóc w późniejszym prostowaniu, które będzie skuteczniejsze. Przy okazji możemy usunąć
aberracje chromatyczne, jeśli takowe widzimy – wystarczy zaznaczyć ptaszkiem drugą opcję
od góry (dodatkowe, ręczne korekty tej opcji robimy w zakładce Color). Trzecią opcję, constrain crop, opiszę później.

Rysunek 1d – Tryb auto na zdjęciu z rys. 1b. Widać, że udało się uchwycić
tym sposobem więcej góry zdjęcia niż przy ręcznych próbach kadrowania
(rysunek 1a) oraz manualnej korekcie (rysunek 1c).

Poniżej znajduje się już panel
funkcji Upright, w którym znajdziemy pięć przycisków: Off,
Auto, Level, Vertical i Full. Pierwszej z nich siłą rzeczy nie będę
tłumaczył.

Auto
Lightroom stara się uzyskać
równowagę pomiędzy prostymi
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pionowymi liniami i perspektywą oraz przy okazji poziomuje zdjęcie. Ten tryb
nie zrobi tego idealnie, ale będzie wyglądało bardziej naturalnie.

Level
Ta opcja poziomuje zdjęcie, aby poziome elementy na nim rzeczywiście były
poziome. Przede wszystkim dotyczy zdjęć, na których nie trzymamy aparatu
równolegle do ziemi.
Rysunek 2a – Bez żadnych korekt, aparat podniesiony
do góry, aby więcej w nim zmieścić.

Rysunek 2b – Tryb level wyrównał przekrzywiony nieznacznie aparat.
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Rysunek 2c – Tryb vertical wyrównał piony prawie idealnie,
ale niestety spowodował, żeby budynek nie wygląda naturalnie.
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Vertical
Ten przycisk powoduje, że Lightroom będzie przede wszystkim próbował wyprostować pionowe linie, co jest szczególnie
przydatne przy fotografowaniu
architektury z poziomu ulicy.

Full
Ta ostatnia opcja łączy w sobie powyższe trzy funkcje i stara
się kompleksowo poprawić całe
zdjęcie w trzech wymiarach.
Rysunek 2d – Tryb full starał się również skorygować perspektywę z marnym skutkiem.

Przemyślenia i sztuczki
Z mojego doświadczenia warto
przeklikać wszystkie możliwości
na własnych zdjęciach, aby poznać zasadę ich działania. Lightroom oczywiście nie zawsze potrafi sobie poradzić z daną sceną
– musimy pamiętać, że to tylko oprogramowanie, które analizuje piksele, nie wiedząc, co
tak naprawdę na tym zdjęciu się
znajduje.

Rysunek 2e – Zdecydowałem się na funkcję auto, ponieważ kadr wygląda najbardziej naturalnie, a przy okazji częściowo wyprostowane zostały
pionowe linie, a horyzont został wyrównany.

Każdy z powyższych przycisków
anuluje wcześniej wprowadzone
korekty w zakładce Manual oraz
funkcję crop – jeśli chcemy, aby
Upright tego nie robił, to należy
wciskać przyciski z jednocześnie
przytrzymanym przyciskiem Alt/
Option na klawiaturze.
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Można również kopiować zmiany dokonane przez Upright i wklejać je do innych zdjęć. Dostępne są
dwie opcje: Upright Mode oraz Upright Transforms. Jako że każde zdjęcie jest przeliczane indywidualnie, to wybranie odpowiedniego jest niezwykle ważne. Ta pierwsza powoduje, że tylko rodzaj
funkcji Upright jest zastosowany do innego zdjęcia. Ta druga przenosi na inne zdjęcia dokładnie te
zmiany, które dokonane zostały na oryginale – ma to zastosowanie jeśli mamy identyczny kadr (na
przykład ze statywu) i chcemy wprowadzić te same parametry do pozostałych zdjęć z serii.
W narzędziu Upright jest też opcja, którą nazwano Constrain Crop – jej włączenie powoduje, że zdjęcie na rysunku 2d zostałoby automatycznie przycięte, aby nie było widać białych elementów. Zachowane zostają w tym przypadku proporcje oryginalne zdjęcia – warto potem ręcznie skorygować crop.
Osobiście nienawidzę, kiedy pion na zdjęciach nie jest zachowany. Nie potrafię przetrawić
„walących się” budynków. Wolę kadrować wtedy pod kątem, aby linia zdjęcia prowadziła
oko i przecinała zdjęcie od na przykład górnego lewego, do dolnego prawego rogu. Lightroom jednak potrafi często wybawić mnie z tej opresji.
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DELIVERY STATUS DLA IOS
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Rzadko kiedy trafia się wyjątkowa aplikacja, która ułatwia życie oraz przy okazji daje
ogromną przyjemność przy jej użytkowaniu. Rzadko kiedy jej funkcjonalność jest duża,
ale nie przytłaczająca. Takich programów osobiście znam tylko kilka, a Delivery Status
zdecydowanie się do nich zalicza.
To program do bardzo konkretnego celu – śledzenia przesyłek. Tradycyjnie robimy to
przez www, co samo w sobie jest irytującym procesem. Po pierwsze, nie zawsze wiemy, jakim kurierem została nadana przesyłka. Po drugie, trzeba odnaleźć odpowiednią stronę do
jej śledzenia. Parę razy spotkałem się z sytuacją, że musiałem korzystać ze strony firmowej
niemieckiej lub angielskiej, bo polska strona nie potrafiła odnaleźć tego numeru. Niektórzy
oferują informowanie na bieżąco o stanie przesyłki poprzez pocztę e-mail. Można też za-
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płacić za informację SMS-em. Nikt jednak nie ma
tak kompletnego produktu, jakim jest Delivery
Status.
Delivery Status umożliwia kilka sposobów wprowadzania danych naszej przesyłki, a przy każdej
z nich stara się automatycznie rozpoznać firmę
kurierską:
• ręcznym wpisaniem kodu,
• wbudowanymi skanerami kodów kreskowych
(za pomocą aparatu),
• kopiuj i wklej.
Pierwsza metoda jest oczywista, a z drugiej możemy korzystać na dwa sposoby – wciskając
przycisk odpowiedzialny za uruchomienie skanera lub przytrzymując go. Wtedy pojawi się opcja
wyboru „ZBar scanner”, który w niektórych sytuacjach spisuje się lepiej od domyślnego. Osobiście bardzo lubię opcję trzecią – listy przewozowe dostaję często e-mailem, więc wystarczy
wtedy skopiować numer przesyłki i przełączyć
się do Delivery Status – aplikacja skanuje schowek i jeśli znajdzie tam ważny kod, to automatycznie zapyta, czy go dodać czy nie. Potem pozostaje już tylko opisanie przesyłki.
Na deser zostają dwie funkcje, bez których ten
program nie byłby tak sprawny – synchronizacja poprzez iCloud (lub własne rozwiązanie dewelopera – JuneCloud) pomiędzy urządzeniami
oraz automatyczne sprawdzanie i powiadamianie nas w tle. Ta pierwsza funkcja umożliwia nam
posiadanie tych samych danych na wielu urządzeniach – dodanie przesyłki na przykład na
iPhonie spowoduje, że po chwili automatycznie
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pojawi się również na iPadzie. Powiadomienia
push z kolei informują nas o tym, że status naszej
przesyłki się zmienił – gdy moja dotarła do magazynu i zostałem o tym powiadomiony przez
Delivery Status, to natychmiast do nich zadzwoniłem, żeby poinformować firmę, że odbiorę ją
osobiście z magazynu.
Aplikacja jest uniwersalna (dla iPhone’a i iPada) i kosztuje 4,49 euro – jest warta każdego
eurocenta.

Link do App Store
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EPOCH 2

KRZYSZTOF MORAWSKI

Temat wojny ludzi z maszynami był popularny jeszcze przed premierą pierwszej
części „Terminatora”. Dziś jest już tak wyeksploatowany, że aż nudny. Zupełnie inaczej
ma się natomiast temat postapokaliptycznej wojny robotów z… robotami. W celu
pomocy ludziom.
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Zwłaszcza jeśli do mieszanki dodamy piękną księżniczkę i… Chwila, co?! Postapokaliptyczny świat, walka robotów i księżniczka? No cóż, fabuła nigdy nie była mocną stroną gry Epoch
i nie inaczej jest w jej najnowszej odsłonie.

Fabuła… A co to?
Epoch 2 kontynuuje bezpośrednio wątek znany z części pierwszej. Nasza księżniczka została odnaleziona, jednak znajduje się w czymś, co przypomina kriogeniczną komorę. Na szczęście, dzięki zaawansowanej technologii, jest w stanie się z nami kontaktować, aby poinstruować naszego dzielnego robota-bohatera o tym, co ma dla niej zrobić.
I tak oto przyjdzie nam brnąć głębiej i głębiej w ciemne zakamarki zniszczonego świata, jaki
przyszło nam odkryć w części pierwszej gry, pokonując na naszej drodze całe rzesze niezbyt
przyjaźnie do nas nastawionych robotów. No cóż, przynajmniej nie będziemy mieć rozterek
moralnych wynikających z faktu zabijania ludzi. Odstawmy jednak na bok wątek fabularny,
bowiem to nie on stanowi o sile tego tytułu.

Epoch 2 to nic innego jak postapokaliptyczny cover-shooter
z wartką akcją i świetną grafiką.
O co w tym wszystkim tak właściwie chodzi?
Epoch 2, tak jak jego poprzednik, jest typowym cover-shooterem, który zachwyca nas swoimi wizualnymi efektami (gra oparta została o silnik Unreal) i dostarcza nam sporo rozrywki
z unicestwiania przeciwników, których napotkamy na swojej drodze.
Naszym bohaterem sterujemy różnymi gestami, które powodują zmianę pozycji, schowanie
się za barykadą oraz oczywiście atak na przeciwnika. Wszystko to jest naprawdę naturalne
i świetnie skomponowane tak, byśmy w pełni mogli cieszyć się dynamiczną akcją, która nawet przez chwilę nie pozwala nam się nudzić.

Złomowisko
W przerwach pomiędzy planszami mamy okazję poznać kolejne fragmenty fabuły gry oraz
odwiedzić złomowisko. To tutaj do gry wkrada się wątek strategiczny, bowiem właśnie na
złomowisku możemy za uzbierane pieniądze kupić sobie pokaźny arsenał śmiercionośnych
broni czy ulepszyć nasz pancerz, aby lepiej chronił nas przed atakami przeciwników.
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Co ciekawe, przechodząc kolejne plansze gry, szybko
przekonamy się, że droższa broń wcale nie musi okazać się tą lepszą. Wszystko będzie zależało od liczby
i rodzaju napotkanych przeciwników.

Stare vs Nowe
Choć Epoch 2, tak jak i jego pierwowzór, bardzo przypadł mi do gustu, to nie da się nie zauważyć, że dwójka w zasadzie nie wnosi do rozgrywki zbyt wielu
nowości. Wciąż naszym głównym celem jest unicestwianie kolejnych przeciwników. Mamy rozgrywkę podzieloną na plansze, które składają się z kilku fal
wrogów, gdzie na końcu zazwyczaj czeka na nas jakiś
boss. Trzeba powiedzieć, że całość jest raczej solidnym
dopracowaniem jedynki niż czymś zupełnie nowym.
Poza kilkoma nowymi ruchami i rodzajami przeciwników, od razu rzuci nam się w oczy zmiana poziomu
trudności samej gry. Epoch 2 jest zdecydowanie bardziej wymagający od swojego pierwowzoru, zwłaszcza jeśli gramy na poziomie trudności innym niż łatwy.

Podsumowanie
Abstrahując od realiów świata, Epoch przypomina nieco Infinity Blade. Począwszy od oparcia gry o silnik

EPOCH 2				

Unreal, przez kontrolowanie rozgrywki za pomocą ge-

Design 5/6

stów, aż po kupowanie kolejnych zabawek w przerwach między planszami. Jeśli więc znasz Infinity
Blade i zaliczasz się do fanów postapokaliptycznych
klimatów, to Epoch 2 na pewno dostarczy Ci wielu godzin dobrej zabawy.

Jakość wykonania 5/6
Oprogramowanie 5/6
Wydajność 5/6
Plusy		+ świetna oprawa wizualna			
		+ rozgrywka sprawia mnóstwo frajdy
		+ nie nudzi nawet po dłuższym graniu
Minusy		 - fabuła
Cena: 2,69 EUR
https://itunes.apple.com/pl/app/epoch.2/
id660982355
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SZYBKI SPOSÓB NA
WYŁĄCZENIE LATARKI
MACIEJ SKRZYPCZAK

W iOS 7 dodano Centrum Sterowania, chyba
jedno z najlepszych narzędzi tego systemu. Za
jego pomocą możemy szybciej wykonać wiele
operacji – mamy przełączniki do uruchamiania
bądź wyłączania trybu samolotowego, Wi-Fi,
Bluetooth, trybu Nie przeszkadzać, blokowania
rotacji ekranu. Możemy także zmienić jasność
ekranu, sterować muzyką czy zmieniać poziom
głosu. Na samym dole mamy dodatkowo cztery przyciski – latarki, zegara, kalkulatora i aparatu. Szczególnie ten pierwszy może się przydać,
zważywszy na to, że o tej porze roku szybko się
ściemnia i możemy napotkać miejsca nieoświetlone. Wtedy wystarczy tylko otworzyć Centrum
Sterowania i włączyć latarkę. Aby ją potem wyłączyć, powtarzamy ten sam zabieg. Można jednak zrobić to jeszcze szybciej. Wystarczy bowiem, że na zablokowanym ekranie dotkniemy
ikony aparatu w prawym dolnym rogu, a latarka
od razu się wyłączy.
Źródło: Mac OS X Hints
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ŚNIEG W TERMINALU

MACIEJ SKRZYPCZAK

Kalendarzowa zima za pasem. Być może za oknami macie już śnieg. Jeśli nie, a stęskniliście
się za nim, to nic straconego! Możecie zrobić sobie własny… w Terminalu!
Wystarczy, że wpiszecie w nim poniższą komendę (ważne, aby sprawdzić, czy całość tworzy
jedną linijkę):
ruby -e 'C=`stty size`.scan(/\d+/)[1].to_i;S=["2743".to_i(16)].pack("U*");a={};puts
"\033[2J";loop{a[rand(C)]=0;a.each{|x,o|;a[x]+=1;print "\033[#{o};#{x}H \033[#{a[x]};#{x}
H#{S} \033[0;0H"};$stdout.flush;sleep 0.1}'
Jest to specjalny skrypt ruby, który przywołuje do naszego Terminalu wirtualny śnieg.
Za pomocą klawisza Cmd++ można powiększyć znaki w Terminalu i przekonać się, że do
złudzenia przypominają one płatki śniegu. A jak się już na nie napatrzyliście, to wciśnięcie
Ctrl+Z przerwie działanie skryptu.
Źródło: OS X Daily
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WYMUSZENIE SAMOOTWIERANIA SIĘ

OKIEN W FINDERZE EKRANU

MACIEJ SKRZYPCZAK
Kiedy złapiemy w Finderze jakiś plik i najedziemy nim na
folder lub inne okno w obrębie tej aplikacji, to domyślnie
katalog czy to okno stanie się aktywne. Funkcję tę można
wyłączyć w preferencjach Findera.
Załóżmy, że to zrobiliśmy, ale wyjątkowo chcielibyśmy,
żeby jakieś okno/folder jednak się uaktywniły pod trzymanym przez nas plikiem. Bezsensownie byłoby tymczasowo zmieniać preferencje. Na szczęście istnieje prosty trik
– kiedy najedziemy plikiem nad wskazane miejsce musimy
po prostu wcisnąć dwukrotnie (jeśli najeżdżamy na folder)
lub jednokrotnie (na okno) spację.
Źródło: Mac OS X Hints

NIEZWYKLE WYRAZISTE BRZMIENIE

Ultra Definition Headset

Zanurz się w realistycznym brzmieniu i głębokich tonach basów i poznaj
niezrównaną wygodę korzystania z zestawu słuchawkowego Creative Aurvana
Live! 2. Innowacyjna technologia przetworników z biocelulozy oraz znakomite
dostrojenie dźwięku zapewniają naturalne i wierne brzmienie. Zestaw jest
również wyposażony w odpinany kabel z wbudowanym mikrofonem i regulacją
głośności, który pozwala na prowadzenie rozmów przez telefon.

Do nabycia w sklepie internetowym www.376west.com
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KRAINA LODU
JAN URBANOWICZ

Kocham bajki. Pod tym względem jestem dzieckiem. Jestem Piotrusiem Panem, który
nigdy nie chce dorosnąć. Kocham Disneya. Odkąd pamiętam. I kocham go za to, że
powrócił ze swoim starym pięknym stylem w filmie „Kraina lodu”.

Dla większości z nas przygoda z kinem zaczęła się chyba od filmów animowanych. Od bajek, które umilały nam czas w dzieciństwie. Teraz produkuje się wiele animacji, które niestety często okazują się być nic nie znaczącą papką. Nie wiem jak Wy, ale ja wychowywałem się
przede wszystkim na filmach Disneya, Looney Tunes od Warner Bros czy Hanna-Barbera. To
one ukształtowały mnie na człowieka, jakim jestem dziś. Disney zadbał głównie o stronę emocjonalną, Królik Bugs i ferajna o absurdalne poczucie humoru, które towarzyszy mi po dziś
dzień. Mam wrażenie, że odkąd animacja komputerowa na stałe zawitała w kinach, bajki straciły na swojej wartości i magii. Stały się przede wszystkim śmieszne, a utraciły nauki, które kie-
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dyś ze sobą niosły. Uwielbiam filmy takie jak
„Shrek”, „Epoka lodowcowa” czy produkcje Pixara typu „Iniemamocni” lub „Auta”. Są
świetne! Jednak to, co kiedyś robił Disney,
jest mi znacznie bliższe. Można powiedzieć,
że to sentyment, ale chyba jednak najzwyczajniej bardziej one do mnie docierają. Postawiłem sobie za punkt honoru zebrać te
wszystkie klasyki na Bluray, by kiedyś pusz-

Mam wrażenie, że odkąd
animacja komputerowa
na stałe zawitała w kinach,
bajki straciły na swojej
wartości i magii.

czać je swoim dzieciom. Mam już małą kolekcję, ale do osiągnięcia celu wciąż daleko. W grudniu pojawiła się jednak nadzieja. Nadzieja na
to, że piękno bajek znów może powrócić. Powstała „Kraina lodu” (ang. Frozen) – jedna z najcudowniejszych animacji, jakie widziałem.

Historia
Disney od jakiegoś czasu nie zrobił filmu, który by do mnie w jakiś wyjątkowy sposób przemówił. Większość rzeczy, które wypuszczał, powstawało w studiu Pixar i nie było podpisywane samym Disneyem. Jeżeli już pojawiał się jakiś film, to jednak nie miał on nic wspólnego z tym, co
zawsze kochałem. Byłem więc pełen obaw związanych z „Krainą lodu”. Czy aby na pewno może
się to udać? Udało się. Bardziej niż mógłbym kiedykolwiek przypuszczać.
Fabuła filmu jest dość ciekawa. Mamy krainę, która posiada króla, królową i dwie małe księżniczki, z czego jedna posiada cudowną moc władania lodem.

Byłem więc pełen
obaw związanych
z „Krainą lodu”. Czy
aby na pewno może
się to udać? Udało
się. Bardziej niż
mógłbym kiedykolwiek
przypuszczać.

Podczas zabawy następuje jednak wypadek i za pomocą mocy
rani ona w głowę swoją młodszą siostrę. Ranna księżniczka zostaje zabrana do żyjących w lesie troli, które ją uzdrawiają, ale
przy okazji wymazują pamięć o posiadanych przez starszą siostrę zdolnościach. Od tej pory musi ona skrywać swoją tajemnicę, o której nikt nie może się nigdy dowiedzieć. Więcej nie zdradzę, by nie zabierać przyjemności z oglądania.

Postacie
Sama animacja jest na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę nie
ma do czego się tu przyczepić. To, jak postacie wyglądają, nawiązuje trochę do klasyków i jest to bardzo duży plus. Najważniejszą rzeczą jest tu jednak to, że nie ma w tym filmie posta-
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ci dominującej. Każdy ma tu swój wkład, każda postać jest istotna i rzadko
kiedy zapominamy o innych, skupiając się na jednym bohaterze. Oczywiście, w pewnym momencie i tak istnieje dla nas tylko Olaf – uroczy bałwanek, który żyje i mówi do nas głosem Czesława Mozila, który wypadł w tej
roli lepiej niż rewelacyjnie.
Właśnie, dubbing. Oglądając starsze filmy Disneya słyszymy, jak genialny
kiedyś był polski dubbing. I tu jest równie świetny jak w tamtych czasach.
Może nie ma tu wielkich nazwisk (poza Mozilem), ale wszystko pasuje idealnie. Efekt jest super.

Muzyka
Kiedyś bajki wyróżniała ogromna ilość piosenek z cudownymi tekstami
i rewelacyjną muzyką. Filmy te były przede wszystkim musicalami. „Kraina
lodu” wraca do tej tradycji. I to jest najlepsza decyzja, jaką twórcy mogli
podjąć. Piosenki są świetne – bardzo dobrze przełożone teksty, jeszcze lepiej zaśpiewane. Tak dobrze, że po powrocie z kina kupiłem ścieżkę dźwiękową w iTunes, a piosenka „Mam tę moc” stała się moim hymnem, który
w głośnikach leciał przez całą dobę. Coś pięknego.

Przesłanie i klimat
Przesłanie jest proste: miłość jest najważniejsza i cudowna. Warto kochać
i poświęcać się dla innych. Takich rzeczy powinny uczyć bajki. A przy okazji powinny pięknie wyglądać i dawać nam niesamowitą radość z ich oglądania. „Kraina lodu” właśnie to robi. To piękny film, który swoim klimatem
powraca do tego, za co pokochałem Disneya i co w nim najlepsze. Niewątpliwie stał się on jedną z moich ulubionych animacji, do której będę wracał nieraz. Ba, już ją nawet dwa razy widziałem i zastanawiam się nad trzecim wyjściem do kina. Zakochałem się w nim bez pamięci i polecam go
z całego serca. Myślę, że nikt, kto kocha bajki, się nie zawiedzie.

Short
Na zakończenie dodam, że warto nie spóźnić się na seans, gdyż poprzedzony jest on krótkometrażowym filmem z Myszką Mickey, utrzymanym
w klimacie produkcji lat ’30. Rewelacja!
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HOBBIT

PUSTKOWIE SMAUGA
JAN URBANOWICZ

To już rok. Rok minął od pierwszej części przygód hobbita Bilbo Bagginsa i drużyny
krasnoludów zmierzającej ku Samotnej Górze. Nadszedł więc czas na część kolejną.

Peter Jackson, który dekadę temu stworzył jedną z najbardziej efektownych trylogii w historii kina, jaką był „Władca pierścieni”, po wielu zawirowaniach przy projekcie postanowił jednak
podjąć się ekranizacji wcześniejszej książki J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i powrotem”. Film
początkowo miał powstać w dwóch częściach, jednak podjęto decyzję, iż powstaną aż trzy. Zastanawiające jest, jak z tak krótkiej książki można zrobić aż trzy filmy, ale Peter Jackson zdecydował się na dodanie wątków z innych książek Tolkiena, jak np. „Silmarillion”, oraz nowych, które
zbliżyłyby nowe filmy do trylogii „Władcy pierścieni”. Według mnie to bardzo dobry ruch, gdyż
trzymając się tylko jednej książki, nawet jej bardzo wierne odwzorowanie byłoby filmem o wiele krótszym i chyba trochę nudnym. Kocham Śródziemie za tę wszechobecną magię i za niesamowity świat pełen wyobraźni, który mógłbym na ekranie oglądać całymi dniami. Dlatego im
więcej, tym dla mnie lepiej.
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Pierwszy film
Część pierwsza miała zarówno swoich zwolenników, jak i wielkich wrogów. Ja zaliczam się do tej pierwszej grupy. Dla niektórych film był nudny, zbyt bajkowy lub nawet głupi. Cóż, nie zapominajmy, że „Hobbit” był książką dla dzieci i młodzieży, trudno więc po nim oczekiwać kolejnego „Władcy pierścieni”. Pewne osoby chyba o tym
zapomniały. Ja cieszyłem się jak dziecko, że kolejny raz mogę przenieść się do tego
cudownego świata, zobaczyć kilka znanych wcześniej twarzy oraz poznać nowych
bohaterów. Owszem, film miał swoje minusy, ale który film ich nie ma? Mnie Peter
Jackson kupił „Hobbitem” i z niecierpliwością wyczekiwałem kontynuacji. Doczekałem się. I się nie zawiodłem.

Środkowa część
Po wielu miesiącach materiałów z planu, zajawek, zwiastunów, zdjęć itp. nadszedł
dzień, kiedy „Pustkowie Smauga” weszło do polskich

Jeśli jednak poprzednie
wizyty w Śródziemiu,
które zapewniło nam
„Biuro Podróży Peter
Jackson Sp. z o.o.”
sprawiało Wam radość,
to tym razem również
się nie zawiedziecie.

kin. Zobaczyłem film w technologii 3D, choć w kinach
jest dostępna również kopia 2D. Film jest długi, ale do
tego Peter Jackson zdążył nas już przyzwyczaić. Trzy
godziny! Pełnie magii, cudownych zdjęć, krajobrazów,
przedziwnych istot i świetnego humoru. Na taki właśnie film czekałem. O ile pierwsza część posiadała słabe momenty, tak ta nie ma prawie żadnych. Ale by
mieć podobne odczucia, musicie spełnić jeden podstawowy warunek: akceptować wizję reżysera, którą przedstawił nam już w poprzednich filmach. Jeśli
pierwsza część przypadła Wam do gustu, nie widzę
możliwości, by z tą było inaczej. Nie da rady.
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Mamy tu jak zwykle rewelacyjne efekty specjalne, cudowną oprawę muzyczną, przepiękne zdjęcia oraz genialną charakteryzację
i kostiumy, wszystko z najwyższej możliwej
półki. Gra aktorów również stoi na bardzo
wysokim poziomie, a Martin Freeman wnosi do filmu, po raz kolejny, nie tylko dramaturgię, ale jednocześnie masę rewelacyjnego humoru. Polubiłem go jeszcze bardziej
i mam nadzieję, że zarówno w filmie, jak
i w telewizji będzie się pojawiać dużo produkcji z jego udziałem.

Smok
Nie będę chyba odosobniony w tym, że najbardziej czekałem w tym filmie na smoka
Smauga. Nie tyle na to, by go zobaczyć, co
usłyszeć, gdyż głos pod postać podkładał jeden z moich aktualnie ulubionych aktorów,
czyli Benedict Cumberbatch. Ma on genialny głos, genialny akcent, a efekt, jaki zobaczyliśmy, a właściwie usłyszeliśmy, jest porywający. Rola ta jest według mnie tą na miarę
Golluma z „Władcy pierścieni” czy pierwszej
części „Hobbita”. A jak sam smok się prezentuje? Po raz kolejny użyję tego słowa: genialnie! Ktoś gdzieś zwrócił uwagę, iż poruszał
się wolno, ale czego można oczekiwać po olbrzymiej istocie siedzącej we wnętrzu góry?
Dla mnie był wspaniały, a jego spryt, dialogi
i zachowanie było tym, na co czekałem. Nie
zawiodłem się ani trochę.

Podsumowanie
Każdy ma prawo do własnego zdania. Każdy
ma prawo powiedzieć, że ten film mu się nie

Kocham Śródziemie za tę
wszechobecną magię i za
niesamowity świat pełen
wyobraźni, który mógłbym
na ekranie oglądać całymi
dniami.
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podoba. Dziwi mnie to, ale prawo to prawo. Jeśli jednak poprzednie wizyty w Śródziemiu, które zapewniło nam „Biuro Podróży Peter Jackson Sp. z o.o.” sprawiało Wam radość, to tym razem również się nie zawiedziecie. Jak wspomniałem wcześniej, film posiada minusy. Ja jednak przełykałem je z każdą kroplą napoju czy kawałkiem popcornu
i zaraz o nich zapominałem. Wspaniale było znów zobaczyć elfa Legolasa, który nie
walczy ze swoimi wrogami, a tańczy widowiskowy balet z mieczami, sztyletami i powala przeciwników w pięknym stylu. Tak, wiem, nie było tej postaci w książce, ale nie
ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Film jest również przepełniony świetnym humorem, który przypomina nam o tym, że jednak nie jest to kolejny „Władca pierścieni”
a widowisko nastawione jednak na młodszych widzów. To również mi nie przeszkadza.
Zmierzając ku końcowi, to wspaniały film dający kupę świetnej zabawy, pełnej wizualnego piękna, które powoduje szybsze bicie serca. Teraz pozostaje już tylko czekać
na do grudnia na trzecią część, czyli „Hobbit: tam i z powrotem”. Nie mogę się doczekać, ale jednocześnie ogrania mnie odrobina smutku, że będzie to już część ostatnia.
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ANI SŁOWA WIĘCEJ

JAN URBANOWICZ

Kiedy aktor, którego bardzo cenimy, tworzy kolejny film, to wiemy,
że na pewno go zobaczymy. Kiedy ów aktor niespodziewanie
umiera, zdajemy sobie sprawę, że ten film będzie już jego ostatnim
i tym bardziej wybierzemy się na niego do kina. Tak było, kiedy
w minionym roku odszedł James Gandolfini.

„Ani słowa więcej” jest jego ostatnim filmem. Aktora cenię od wielu, wielu lat,
przede wszystkim za rolę Tony’ego Soprano z serialu produkcji HBO „Rodzina Soprano”. Historia rodziny mafijnej z New Jersey jest, według mnie, serialem wszechczasów, którego nie przebił jeszcze żaden inny. James Gandolfini stworzył postać dla
wielu kultową, a ja w czasie oglądania serialu (ponad dekadę temu!) wiedziałem, że
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jest znakomitym aktorem, którego karierę
zdecydowanie warto śledzić.

Historia
„Ani słowa więcej” jest komedią. Nie jest to
jednak komedia, na której będziemy płakać ze śmiechu przez cały czas jej projekcji.

Film stawia kropkę po
wspaniałych słowach,
jakie można napisać
o rewelacyjnym aktorze.

To film typu „idealny na niedzielne popołudnie”, który umili nam kończący się weekend na tyle, że kładąc się spać, nie będziemy myśleć wyłącznie o nadchodzącym
poniedziałku.
Jak wspomniałem wcześniej, główną rolę zagrał tutaj James Gandolfini. Partneruje
mu Julia Louis-Dreyfus i to ona tak właściwie jest główną bohaterką opowieści. Rozwiedziona masażystka, której rozwiedziona córka niebawem wyjedzie na studia daleko od domu, na jednym z przyjęć poznaje dość przysadzistego, ale bardzo sympatycznego mężczyznę – również rozwodnika, z córką w tym samym wieku, co córka
naszej bohaterki. Postanawia się z nim umówić na randkę, która ku jej zaskoczeniu wypada bardzo dobrze. Podczas wizyty u jednej ze swoich klientek, która od jakiegoś czasu opowiadała o swoim byłym mężu i skarżyła się na niego, masażystka
orientuje się, że ów były to ten „misio”, z którym od jakiegoś czasu się spotyka i którego bardzo polubiła. Od tej pory zaczyna się efekt domina, który dodatkowo jest
bardzo zabawny.

Ani słowa więcej
Ten film jest piękny. Myślę, że spodoba się on większości widzów. Ukazuje nam życie. Oczywiście pod tym pozytywnym kątem, ale odważę się napisać, że jest w nim
szczerość. Gandolfini jest w nim cudowny. Na przestrzeni lat utwierdzał mnie
w przekonaniu, iż jest aktorem wszechstronnym. Dla mnie jednak zawsze pozostanie zimnym szefem mafii, który nie boi się podejmować trudnych decyzji dla dobra
rodziny. Jednak w tym filmie widzimy go uśmiechniętego, żartującego i kochanego.
Oglądanie go na ekranie było czystą przyjemnością. Jednak pojawił się podczas seansu również smutek. Już nigdy nie zobaczę go w nowym filmie. Nie zachwyci mnie
nową rolą, nowym podejściem, swoim talentem. Film stawia kropkę po wspaniałych
słowach, jakie można napisać o rewelacyjnym aktorze. James Gandolfini był świetny.
Ani słowa więcej. Enough said.
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PREMIERY DVD I BLURAY

STYCZEŃ 2014

JAN URBANOWICZ

KRÓLOWIE LATA
Cudowny, wspaniały, pełen życia i radości czerpanej z lat młodości. Tymi
słowami mogę opisać film „Królowie
lata”. Historia o grupie przyjaciół, którzy wynoszą się ze swych domów, by
zamieszkać w lesie i posmakować życia
bez rodziców. Nie da się uciec od wspomnień z własnego dzieciństwa, oglądając ten obraz. Jeden z lepszych filmów
minionego roku.

AGENCI
Denzel Washington i Mark Wahlberg w filmie
akcji. To właściwie mógłby być koniec rekomendacji. Dwójka bohaterów uwikłanych
w aferę agencji USA. Bardzo duża ilość akcji,
dobry humor i aktorstwo na dobrym poziomie.
Kolejna rola Washingtona, który powraca do
dobrej formy. Ciekawa pozycja na wieczór po
ciężkim dniu.
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SZTANGA I CASH
Skoro już mowa o kiepskich filmach, to ten
można spokojnie do nich zaliczyć. Kolejny,
który znajdzie zarówno miłośników, jak i przeciwników. Mark Wahlberg, Dwayne Johnson
w nowym filmie Michaela Baya. Historia o panach z siłowni, którzy postanawiają zrobić
przekręt zapewniający im dużą ilość gotówki na spełnienie swoich marzeń. Nie wszystko idzie zgodnie z planem. Może się podobać,
ale na pewno nie musi.

TO JUŻ JEST KONIEC
Komedia, w której aktorzy grają samych siebie i spotykają się na wielkiej imprezie. Pech
chciał, że w tym czasie następuje apokalipsa. Od teraz bohaterowie muszą przetrwać
ten czas i przeżyć. Jeden z najgłupszych
filmów minionego roku. Wielu osobom na
pewno się nie spodoba. Jednak dla miłośników takich komedii oraz oglądania ich
w gronie znajomych, w sobotni wieczór
na kanapie i przy jedzeniu – powinna się
sprawdzić.
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

SOKÓŁ I MARYSIA STAROSTA

CZARNA BIAŁA MAGIA

Sokół na zawsze każdemu słuchaczowi w naszym kraju będzie kojarzył się z WWO i nic tego nie zmieni. Jednak ta historia dawno już została zamknięta, a od tego momentu,
kariera Wojtka to, krótko mówiąc, nic ciekawego. Wszystko
zmieniło się w roku 2011, kiedy swoje siły na scenie (i nie tylko) połączył z wokalistką Marysią Starostą. Na co dzień para
stworzyła duet, który na naszej scenie rapowej jest ewenementem. Medialny bum, jaki towarzyszył wydaniu nowego
albumu takiej pary, już w dniu premiery zaowocował statusem złotej płyty. Można
pomyśleć, że wszystko się zgadza, znana para nagrywa drugą płytę, będzie kilka
hitów do radia i na listy przebojów, a później wystarczy w domu liczyć pieniążki.
Jest tylko jeden problem – „Czarna Biała Magia” jest albumem kompletnie niekomercyjnym. Absolutnie żadnego hitu do radia, a raczej cięty język i momentami bardzo ciężki klimat. Sokół jak zawsze popisuje się twardą narracją, zajmuje się
sprawami ciężkimi i jak zawsze przekazuje szorstki opis życia codziennego. Jego
flow standardowo zmienia się tak, jak paczka fajek Marlboro, czyli od pierwszego
do ostatniego wersu jest dokładnie taki sam. Na szczęście posiada swoją drugą połowę, czyli Marysię, która zdecydowanie robi różnicę. Nie wiem, jak parze układa
się w życiu prywatnym, ale w studiu to związek idealny. Marysia ciężkie fragmenty w refrenach ubarwia swoim stale polepszającym się głosem. Trzeba przyznać,
że na nowej płycie wokalistka pokazuje spory progres, który poczyniła przez dwa
lata. Na koniec najlepsze, czyli otoczka, w jakiej swoje głosy przekazuje nam para.
Muzyka jest dla mnie najmocniejszą stroną albumu. To nie tylko hip-hopowe bity,
takie jak ten od legendarnego DJ Premiera, a również spora dawka żywych instrumentów. Dużo zabawy z dźwiękami, od trip-hopu po electro-rock, a nawet elektronikę. Niczym wróżbita Maciej przewiduję, że to nie jest ostatni krążek od Wojtka
i Marysi i ta wróżba bardzo mi się podoba.
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DISCLOSURE

SETTLE (SPECIAL EDITION)

2 godz. 58 min 11 s. Dokładnie na tyle dwaj bracia z Londynu przenoszą swoich słuchaczy do podziemnego klubu, który nazwali Disclosure. 22-letni Guy oraz 19-letni Howard wzięli się, jak to ostatnio najczęściej bywa, z internetu.
Na początku wrzucali remiksy, a później przyszedł czas na
swoje produkcje, które nagle zostały przesłuchane na całym świecie tyle razy, że nawet internet nie potrafi do tylu
liczyć. Nagle, nie wiadomo kiedy, wszystkie największe kluby świata puszczają takie numery jak „Latch” czy „You & Me”. Miliony ludzi, zamiast stać po kolejnego
drinka, bawią się w amoku całą noc. Dziwi mnie to trochę, bo pamiętam, jak dekadę temu spocony jak maratończyk nad ranem schodziłem z prawie pustego parkietu, bawiąc się przy UK garage. Nikt nie wiedział wtedy, dlaczego z grupką znajomych wpadamy w taki szalony wir zabawy. W muzyce Disclosure nie ma nic
nowego, to stare patenty z nowojorskich klubów, gdzie garage house w małych
miejscówkach brzmiał dzień w dzień. Trzeba jednak pochylić mocno głowę przed
braćmi Lawrence, bo to, co zrobili albumem „Settle”, daje duży oddech dla elektronicznej, klubowej muzyki. Pokazali całemu światu, przy jakiej muzyce wszyscy
powinni się bawić. Zgarnęli najlepsze house’owe wokale i włożyli w solidy garage,
układając w ten sposób swoje hity. „Settle” to 36 utworów, przy których nawet najbardziej odludny informatyk tupnie nogą i pobuja głową, ba – może nawet pojawi
się na parkiecie. Co prawda w tych 36 utworach jest sporo różnych wersji poszczególnych numerów, ale często te remiksy są lepsze niż oryginały, więc warto uważnie przesłuchać. Oby scena klubowa posłuchała tego, co chcą nam przekazać bracia z Disclosure i poszła właśnie w taką stronę muzyki elektronicznej, błagam.
Bardzo trudno mi się ten album opisuje, siedząc w domu z piwem, pod kocem. To
prawdziwa katorga. Głowa nieustannie lata na boki, a stopy pracują jak u kierowcy
rajdowego. Ja chcę na imprezę! Idę, cześć.

/ KSIĄŻKI / Książki - Tylko eBooki

148

KSIĄŻKI TYLKO E-BOOKI
Witek Łukaszewski
Dialogi 2. Jim Morrison & Pablo Picasso

Cena: 10 zł
Do pobrania: RW2010

„Dialogi 2. Jim Morrison & Pablo Picasso” to zderzenie dwóch światów i osobowości o jakże odmiennych poglądach na życie i sztukę. Morrison i Picasso
– dwóch samotnych geniuszy otoczonych tłumem wiernych poddanych i Paryż
– jako sceneria ich spotkań w ostatnich dniach czerwca szalonego 1971 roku.
Młodość, która właśnie umiera, i tonąca powoli starość, trzymająca się kurczowo brzytwy. Dziś wiemy, że czas – bezwzględny weryfikator – obszedł
się z nimi łaskawie. Tym bardziej warto przeczytać!

Magdalena Zimniak
Willa

Cena: 23,25 zł
Do pobrania: publio.pl

Nominowana do Nagrody Literackiej Srebrny Kałamarz 2010 historia dwóch kobiet uwikłanych w niszczące związki. Czy choć jednej z nich uda się wyzwolić
i odnaleźć wewnętrzny spokój?
„Willa” to przede wszystkim mocne wizerunki kobiet oraz dwie dramatyczne historie: jedna o miłości i zdradzie Ewy, żony komunistycznego dygnitarza, druga o samopoznaniu i wyzwalaniu się Marzeny, żony popularnego pisarza celebryty. Obie
opowieści biegną równolegle, choć najważniejsze zdarzenia dzieli od siebie ponad
trzydzieści lat, czyli okres jednego pokolenia. Czy dzieje się to przypadkiem? Czy też
losami kobiet rządzi jakieś przeklęte fatum, jakieś przemożne prawo psychologiczne? Może zatruty polityką PRL-owski pejzaż, symbolizowany przez tytułową willę,
nie daje szans na czystą, prawdziwą miłość? Czyżby naznaczał tragiczną skazą również pokolenie dzieci? W prywatne historie wplata się wątek nienawiści między władzą a opozycją. Magdalena Zimniak nie tworzy jednak powieści politycznej, lecz
psychologiczną, buduje świat jak z horroru, w którym relacje między bliskimi przepełnia niepewność i lęk, podejrzliwość i przemoc. Ale jej książka budzi też nadzieję,
że piekielny krąg nie musi trwać wiecznie i wyzwolenie się z niego jest możliwe.
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Emma Popik
Wigilia Szatana

Cena: 7 zł
Do pobrania: RW2010

Coś dla czytelników o stalowych nerwach. Wigilia Szatana to kolekcja przejmujących, mocnych opowiadań o upadku cywilizacji, słabości i błędach człowieka,
o zbrodniach, które popełnia na najbliższych oraz na otaczającym go świecie. Ciebie to nie dotyczy? Więc lepiej przejrzyj się w lustrze, geniuszu. Kto oddaje własne
dzieci do domu dla niepełnowartościowego materiału ludzkiego? Kto kazał przyrodę zapakować w pudełko i bezwzględnie ją kontroluje, tym samym uśmiercając
własny gatunek? Kto pozwala wyzyskiwać się różnym cwaniakom, nazywających
uczucia zespołem nieprzystosowania społecznego? Kto daje się otumaniać bankierom, maszynom, systemom, urzędom, kto wierzy w boga wiecznych promocji?
Nie wiesz? A może po prostu nie lubisz kłopotliwych pytań, podważających obowiązujące prawo i naukę.
Uspakajając własne sumienie, zapewniasz, że świat nigdy nie będzie tak wyglądał.
No to rozejrzyj się wokoło… Patronat nad zbiorem objęły portale: Creatio Fantastica, Fantastyka Polska, Katedra.

Magdalena Zimniak
Pokój Marty

Cena: 13,28 zł
Do pobrania: publio.pl

Intrygująca powieść o zakazanej miłości, podszyta dreszczykiem i trzymająca
w napięciu do samego końca. Zmusza do wiary w podszepty, przeczucia i znaki.
Nic w niej nie jest takie, jakim się wydaje…
Marta i jej ojciec Karol po śmierci matki i żony postanawiają rozpocząć wszystko od nowa. Życie młodej kobiety diametralnie zmienia się w momencie przeprowadzki. Nowy dom, nowi znajomi i… miłość, która budzi kontrowersje otoczenia.
„Kibicowałam tej książce i czekałam na nią. I oto jest: kolejna piękna przygoda
na pograniczu snu i jawy. Kto zna poprzednie powieści autorki, ten wie, jak kusi
i uwodzi ona czytelnika – zarówno klimatem, jak i językiem, jego bogactwem
oraz kulturą literacką. Kto raz doświadczył magicznego, nieco mrocznego – lecz
i romantycznego – świata Magdaleny Zimniak, ten będzie chciał wracać do niego zawsze. W każdym razie, jeśli o mnie chodzi, to nie mogę się już doczekać
chwili, gdy wkroczę do… pokoju Marty”.
Anna Klejzerowicz

