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To trzy w pełni funkcjonalne, bezprzewodowe routery TP-LINK działające w standardzie N. Umożliwiają one stworzenie hot spotu 
Wi-Fi, działającego z prędkością do 150 Mb/s w dowolnym miejscu. Ich kompaktowe gabaryty i niewielka waga w połączeniu 
z nowoczesnym designem zapewniają swobodę i niezależność.

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

Twoja własna sieć Wi-Fi w dowolnym miejscu na świecie!
Mobilne routery bezprzewodowe TP-LINK

Nano router bezprzewodowy 
standard N 150Mb/s
TL-WR702N

Przenośny router bezprzewodowy 
3G/4G z wbudowaną baterią, 
standard N 150Mb/s
TL-MR3040

Przenośny router 
bezprzewodowy 3G/4G 
standard N 150Mb/s
TL-MR3020

Stwórz bezprzewodowy hotspot, korzystając z połączenia z siecią 3G

http://tp-link.com.pl
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Paweł Hać: 

Prawdę mówiąc, Defender sprawia 
wrażenie, jakby nie bał się nawet 
zderzenia z Nokią 3310.

Norbert Cała: 

Idealnym rozwiązaniem byłoby po-
łączenie zalet systemu stereo z sys-
temem dźwięku przestrzennego, 
w dodatku bez skomplikowania ja-
kie mamy przy tym drugim systemie. 
Niestety takie rzeczy tylko w ERZE, 
a jako, że nie ma już ERY…

Kinga Ochendowska:

Technologia nie jest ani zła, ani dobra 
z natury, po prostu jest. Od nas zale-
ży, jak postanowimy ją wykorzystać.

Wojtek Pietrusiewicz

Idę do sklepu, kupuję iMaka, stawiam 

go na biurku i po pięciu minutach 

jest włączony i prosi mnie o konfi-

gurację. Trwa to niestety tak długo, 

bo w międzyczasie poszedłem sobie 

zrobić kawę.
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30 lat Macintosha. 4 lata Nadgryzionych. Wydaje się, że dopiero co 

obchodziliśmy 3. urodziny iMagazine, a już minęło pół roku. Czas 

leci, i to bardzo szybko. Dużo się dzieje. Niby dobrze, ale chciało-

by się wytchnienia i odpoczynku. Mamy nadzieję, że kolejne wy-

danie iMagazine da Wam choć trochę relaksu.

W tym numerze pokazujemy Wam m.in. muzeum z Macami, które 

znajduje się w Katowicach. Rozmawiamy z twórcami kostki DICE+. 

Gracjan tłumaczy nam, czym są bitcoiny. Poza tym masa świet-

nego sprzętu – najnowszy Mac Pro, telewizor Bang&Olufsen ze 

wsparciem dla AppleTV, niesamowite głośniki Philips Fidelio E5, 

ciekawa bateria Calibre, oryginalny stojak Luxa2, obudowy Otter-

box i Lifeproof oraz Kensington.

Na deser, prócz jak zwykle pysznej kuchni makowej, trochę un-

dergroundu… iStig buduje hackintosha. I to jakiego.

Dzieje się.

Zapraszamy do lektury marcowego wydania najpopularniejszego 

magazynu gadżeciarskiego w polskim App Store.
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iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości 

interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić 

w interesujące nas miejsca.

iMagazine można czytać na komputerach dzięki sys-

temowemu „Podglądowi” lub programowi  Acrobat 

Reader. Na  iPadach lub iPhonie/iPodzie Touch, iMa-

gazine jest możliwy do przeglądania poprzez apli-

kację iBooks lub eGazety  Reader. W przypadku iBo-

oks każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić 

na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.

W przypadku eGazety Readera trzeba być zareje-

strowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, 

 każdorazowo, gdy będzie pojawiało się nowe wy-

danie iMagazine, informacja o tym pojawi się we-

wnątrz aplikacji i  magazyn będzie można pobrać 

bezpłatnie przez internet.

Strona tytułowa 
zawiera linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

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

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

JAK CZYTAĆ iMAGAZINE?



Niania bezprzewodowa InSight - zawsze blisko Twojego dziecka 
Bezprzewodowa niania InSight pozwala doglądać maluszka oraz słuchać odgłosów dobiegających z jego pokoju 
za pośrednictwem iPhone* lub iPad*. InSight zapewnia dwukierunkową komunikację – nie tylko słyszysz, ale także 
mówisz do dziecka i uspokajasz je swoim głosem nie przerywając innych czynności domowych. Rozdzielczość HD 
gwarantuje krystalicznie czysty obraz bez opóźnień a tryb nocny umożliwia podgląd w ciemności. iPhone/iPad alarmuje 
Cię gdy monitor wykrywa hałas lub ruch w pokoju dziecka. Niania została wyposażona w czujnik temperatury 
i wilgotności powietrza. Łączenie z siecią Wi-Fi jest niezwykle proste dzięki aplikacji InSight. 
Z niani można korzystać będąc poza domem nawiązując połączenie 3G. 
Dla bezpieczeństwa Twojej rodziny bezpośrednie połączenie jest zaszyfrowane.

*Urządzenia iPhone i iPad 
 nie są częścią zestawu

KUP TERAZ ONLINE

http://ispace.pl/divoom-m128.html
http://ispot.pl/Philips_Appcessory__InSight_Baby_Monitor__kamera_z_mikrofonem_p47005.html


W KONKURSIE DO WYGRANIA:
• Pierwsza osoba, która odpowie prawidłowo - słuchawki  

Bang & Olufsen B&O Play H3
• Druga i trzecia osoba - słuchawki Bang & Olufsen A8
• Czwarta, piąta, szósta osoba - album o firmie Bang & Olufsen
• Kolejne cztery osoby - specjalną edycję muzyki z Les Misera-

bles na BluRay i pokrowiec Bang & Olufsen na iPhone 5/5S

Wskazówek jak wygrać w konkursie szukaj w bieżącym numerze.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie iMagazine

KONKURS 
iMAGAZINE 
Z BANG OLUFSEN
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Macintosh obchodzi 30 urodziny. Pierwszy model, 128K, pojawił się 24 stycznia 1984 roku. Ze 

względu na nasz cykl wydawniczy niestety dopiero teraz o tym piszemy.

Macintosh był przełomowy - „wszystko w jednym”, z myszką, z graficznym interfejsem… Od 

jego premiery w 1984 roku, świat IT przestał być szary i sprowadzony do linii komend.

Wszystkiego najlepszego!

     30 LAT MACINTOSHA

http://imagazine.pl/2014/01/24/30-lat-macintosha/
http://imagazine.pl/2014/01/24/30-lat-macintosha/
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Jest nam ogromnie miło, że przedstawiciele fir-

my Otterbox, właściciela marki Lifeproof, osobiście 

odebrali dyplom za zdobycie wyróżnienia na Ga-

dżet Roku 2013 iMagazine. Spotkali się z nami Barrie 

Collins, dyrektor sprzedaży w Europie Wschodniej 

i Rosji oraz Claire McGuinness, szefowa marketingu 

w Europie Wschodniej.

     LIFEPROOF ODBIERA DYPLOM ZA WYGRANĄ W PLEBISCYCIE 
NA GADŻET ROKU 2013 IMAGAZINE
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Zajrzyjcie do Mac App Store. Znajdziecie w nim aktualizację OS X do wersji 10.9.2. Poprawia 

ona między innymi bardzo poważny błąd związany z SSL.

Oprócz wspomnianego błędu aktualizacja ta wprowadza następujące zmiany:

• dodano możliwość wykonywania i odbierania połączeń FaceTime audio;

• dodano obsługę oczekujących połączeń FaceTime audio i wideo;

• dodano możliwość blokowania wiadomości iMessages przychodzących od określonych 

nadawców;

• poprawiono dokładność zliczania nieprzeczytanych wiadomości w programie Mail;

• rozwiązano problem, który uniemożliwiał odbieranie nowych wiadomości od niektórych 

dostawców w programie Mail;

• poprawiono zgodność autowypełniania formularzy w Safari;

• usunięto problem, który mógł powodować zniekształcenia dźwięku w niektórych mode-

lach Maca;

• poprawiono niezawodność łączenia z serwerem plików przy użyciu SMB2;

• usunięto problem, który mógł powodować przerywanie połączeń VPN;

• poprawiono nawigację VoiceOver w programie Mail i w Finderze.

Jak zawsze przed przystąpieniem do aktualizacji zachęcam do wykonania kopii zapasowej 
systemu.
Więcej informacji o tym uaktualnieniu można znaleźć pod tym adresem http://support.apple.

com/kb/HT6114?viewlocale=pl_PL.

Na stronie wsparcia Apple można już bezpośrednio pobrać aktualizację OS X 10.9.2 w postaci 

plików dmg:

• Aktualizacja OS X Mavericks 10.9.2  http://support.apple.com/kb/DL1725

• Aktualizacja OS X Mavericks 10.9.2 (Combo) http://support.apple.com/kb/DL1726

     AKTUALIZACJA OS X 10.9.2 JUŻ DOSTĘPNA

14

http://support.apple.com/kb/HT6114?viewlocale=pl_PL
http://support.apple.com/kb/HT6114?viewlocale=pl_PL
http://support.apple.com/kb/DL1725
http://support.apple.com/kb/DL1726
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     INTERNETOWA KAMERA, 
KTÓRA MA OKO NA TWÓJ DOM

Wyjeżdżasz na ferie i martwisz się, że zostawiasz pu-

ste mieszkanie bez nadzoru? 

Jest na to proste rozwiązanie, które pozwoli ci w każ-

dej chwili sprawdzić, co dzieje się w twoim domu.

Jesteś w pracy, na siłowni lub na przyjęciu, ale chciał-

byś wiedzieć co robi twój zwierzak pod twoją nie-

obecność? Dzięki kamerze Belkin NetCam Wi-Fi 

możesz zobaczyć to na swoim smartfonie.. Ta kame-

ra jest także idealna do opieki nad dzieckiem jako 

„elektroniczna niania” lub gdy chcesz sprawdzić, 

o której twoje dzieci wracają do domu.

 Nie musimy zostawiać włączonych świateł 

w domu, aby kamera mogła zarejestrować co się 

dzieje w ciemnym pomieszczeniu – NetCam ma 

wbudowany noktowizor, co pozwala na rejestra-

cję obrazu przy słabym oświetleniu lub nawet przy 

jego braku. „NetCam ma bardzo dużo zastosowań. 

Dzięki wyposażeniu urządzenia w czujnik ruchu 

oraz tryb noktowizyjny będziemy mogli w dowol-

nym miejscu otrzymać powiadomienie, gdy zosta-

nie wykryty ruch lub dźwięk. Zobaczymy i usłyszy-

my wszystko, co się dzieje w miejscu ustawienia 

kamery!” – podkreśla Artur Makowski Country Ma-

nager marki Belkin.

Kamera Belkin współpracuje z systemami opera-

cyjnymi Google Android oraz iOS, co umożliwia 

sprawne przesyłanie danych z kamery na twoje 

urządzenie mobilne, jakim jest tablet albo smart-

fon. System umożliwia nie tylko „podglądanie” na 

żywo, ale również zapisywanie nagranego mate-

riału. Dzięki NetCam nigdy nie przegapisz co się 

dzieje w twoim domu!

http://www.youtube.com/watch?v=5-BVkHwil5I&rel=0&width=800&height=450&autoplay=1


Siedem produktów Logitech otrzymało prestiżową nagrodę iF Product Design Award 2014 

w kategoriach: Komputery oraz Sprzęt audio/video. 

To już czwarty rok z rzędu, kiedy Logitech uhonorowany zostaje tym wyróżnieniem, a pierw-

szy raz, kiedy nagrodę zdobywa jednocześnie aż 7 produktów. Tegoroczni zwycięzcy to: UE 
BOOM, Logitech® FabricSkin Keyboard Folio, Logitech® G602 Wireless Gaming Mo-
use, Logitech® Ultrathin Touch Mouse, Logitech® Wireless Rechargeable Touchpad 
T650, Logitech® Bluetooth® Illuminated Keyboard K810 oraz Logitech® Bluetooth® 
Speakers Z600. 

– Nagrody iF to wyjątkowe wyróżnienie dla osiągnięć w dziedzinie designu i jesteśmy napraw-

dę dumni, że Logitech został doceniony w tym roku aż siedmiokrotnie, co jest o tyle niezwykłe, 

że nikt inny nie może się pochwalić takim osiągnięciem. Nagrody te są potwierdzeniem zaan-

gażowania całego naszego zespołu – powiedział Bracken Darrell, prezes firmy Logitech.

Wybierając zwycięzców poszczególnych kategorii, jury iF rozpatrywało następujące elementy: 

jakość projektu, wykonanie, wybór materiałów, stopień innowacyjności, funkcjonalność, aspek-

ty ergonomiczne i uniwersalność oraz wiele innych.

      LOGITECH ZDOBYWCĄ 7 NAGRÓD 
IF PRODUCT DESIGN AWARDS 2014  

   /   AKTUALNOŚCI   /   16

http://www.ultimateears.com/en-us/boom
http://www.ultimateears.com/en-us/boom
http://www.logitech.com/en-us/product/fabricskin-keyboard-folio-for-ipadi5?crid=1221
http://gaming.logitech.com/en-us/product/g602-wireless-gaming-mouse
http://gaming.logitech.com/en-us/product/g602-wireless-gaming-mouse
http://www.logitech.com/en-us/product/ultrathin-touch-mouse-t630?crid=7
http://www.logitech.com/en-us/product/touchpad-t650?crid=1153
http://www.logitech.com/en-us/product/touchpad-t650?crid=1153
http://www.logitech.com/en-us/product/bluetooth-illuminated-keyboard-k810?crid=26
http://www.logitech.com/en-us/product/bluetooth-speakers-z600
http://www.logitech.com/en-us/product/bluetooth-speakers-z600
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Canon przedstawił EOS 1200D – nową lustrzankę cyfrową klasy podstawowej, która sprawia, 

że robienie pięknych zdjęć i kręcenie filmów Full HD staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek. EOS 

1200D został zaprojektowany pod kątem potrzeb użytkowników, którzy używają lustrzanki po 

raz pierwszy i chcą od razu uzyskiwać imponujące wyniki. Jest to pierwszy aparat firmy Canon 

wprowadzany na rynek łącznie z aplikacją EOS Companion na urządzenia mobilne. Aplikacja ta 

oferuje przydatne wskazówki i samouczki, które pomagają wykorzystać pełen potencjał nowe-

go aparatu. EOS 1200D łączy doskonały system obrazowania firmy Canon z szeregiem intuicyj-

nych, łatwych w użyciu elementów sterujących oraz trybów automatycznych, aby każdy, bez 

względu na poziom umiejętności, mógł robić zdjęcia oddające magię chwil.

Z pomocą nowej aplikacji EOS Companion oraz przejrzystej skróconej instrukcji obsługi można 

szybko zapoznać się z układem przycisków oraz funkcjami aparatu, aby przystąpić do fotogra-

fowania z większą pewnością siebie. Aplikacja EOS Companion zawiera samouczki i ćwiczenia, 

które prezentują zasady fotografii w tempie, jakie pasuje użytkownikowi — łącząc informa-

cje o popularnych tematach zdjęć, takich jak zwierzęta i ludzie, z instrukcjami fotograficznymi 

z sekcji „Inspire”, które dotyczą m.in. prędkości fotografowania lub perspektywy. Aplikacja ofe-

ruje też przewodnik diagnostyczny, który zawiera przydatne wskazówki na temat robienia lep-

szych zdjęć oraz rozwiązywania najczęstszych problemów, takich jak nieostry lub prześwietlo-

ny obraz, a także rady dotyczące komponowania fotografii grupowych i krajobrazowych.

      CANON PRZEDSTAWIA NOWĄ LUSTRZANKĘ EOS 1200D 
WRAZ Z APLIKACJĄ EOS COMPANION
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Uruchomiliśmy na naszej stronie powiadomienia push. Działają one tylko w przeglądarce Sa-

fari i systemie OSX. Jeśli chcecie być na bieżąco i wiedzieć, jak coś nowego zostanie u nas 

opublikowane, to ta forma jest najszybsza – szybsza od RSS, Facebooka czy Twittera.

Oczywiście nie musicie tego włączać, a jeśli włączycie, to w każdym momencie możecie wyłą-

czyć, uruchamiając Preferencje Safari -> Powiadomienia. Tam wystarczy zaznaczyć „Odrzuć”.

     POWIADOMIENIA PUSH NA STRONIE IMAGAZINE  

Co Wam ten zrzut ekranu przypomi-

na? OSX? Otóż nie, to najnowszy sys-

tem koreański, jedyny zatwierdzony 

przez Kima w Korei Północnej. I nie jest 

to OSX… tylko „Red Star”.

Więcej zrzutów znajdziecie na stronie 

northkoreatech.org

      NOWY SYSTEM KIMA 

http://www.northkoreatech.org


Adobe nie tylko tworzy najlepsze oprogramowanie 

dla kreatywnych osób, ale stara się również promo-

wać młodych artystów. Robi to między innymi za 

pomocą konkursu Adobe Design Achievement 
Awards (ADAA).

Można już zgłaszać prace do XIV edycji konkursu 

ADAA, dedykowanego utalentowanym studentom 

z całego świata. Zgłoszone prace będą oceniane 

przez jury złożone ze światowej klasy profesjonali-

stów w dziedzinie projektowania.

W tym roku w ramach ADAA studenci mogą rywalizo-

wać w jedenastu kategoriach, takich jak na przykład:

• animacja,

• ilustracja,

• fotografia,

• projektowanie i tworzenie gier,

• edycja i postprodukcja.

Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub 

zespołowo. Warunkiem zakwalifikowania prac jest 

wykonanie ich za pomocą oprogramowania Adobe.

Warto przypomnieć, że w ubiegłorocznej edycji 

ADAA jedną z finalistek była polska uczestniczka 

– Edyta Dufaj, która zakwalifikowała się do ostat-

niej trójki w kategorii Fotografia.

Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 20 czerwca 
2014 roku.
Zwycięzcy Adobe Design Achievement Awards 

otrzymają nagrodę pieniężną oraz dwuletnie 

członkostwo w usłudze Creative Cloud. Dodatko-

wo zwycięzca Grand Prix zostanie objęty progra-

mem mentorskim przez jednego z profesjonali-

stów branży kreatywnej.

Szczegóły na temat ADAA są na stronie www.ado-
beawards.com/us/, tu można też dokonać zgło-

szenia. Natomiast prace z poprzednich edycji moż-

na podejrzeć na stronie www.adaagallery.com/.

     RUSZYŁY ZGŁOSZENIA DO 
ADOBE DESIGN ACHIEVEMENT AWARDS 2014  
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Na półkę polskiego iBookstore trafiła kolejna książka 

oparta na motywach gier serii Battlefield: po niezwy-

kle ciepło przyjętej powieści Andy’ego McNaba i Pete-

ra Grimsdale’a Battlefield 3: Rosjanin, wydawnictwo In-

signis w ręce czytelników oddaje samodzielne dzieło 

autora ww. duetu zatytułowane Battlefield 4: Odli-
czanie do wojny.
Nowa powieść z serii Battlefield przenosi czytelni-

ka do Chin. W największym mieście Państwa Środ-

ka – Szanghaju – mieszka tajny agent CIA, Laszlo Ko-

vic. Zdążył już zapuścić tu korzenie, głęboko wrosnąć 

w chińską kulturę, a jego mandaryński budzi podziw 

miejscowych. Słowem – czuje się tu o wiele lepiej niż 

w rodzinnym Detroit, skąd dawno temu uciekł w sze-

regi służb wywiadowczych.

CIA powierza Kovicowi dowodzenie misją na grani-

cy między Chinami a KRLD – jej celem jest przejęcie 

genialnego północnokoreańskiego informatyka, któ-

ry oprogramował cały macierzysty arsenał nuklearny. 

Operacja, która teoretycznie nie niosła większego ry-

zyka, przeradza się w klęskę – giną wszyscy uczestni-

czący w niej marines. Wszyscy – oprócz cudem oca-

lałego Kovica.

Wpółżywy wraca do Szanghaju, gdzie po raz kolejny 

śmierć zagląda mu w oczy – okazuje się, że znalazł się 

na celowniku chińskich służb bezpieczeństwa i pewnej 

tajemniczej organizacji. W dodatku wygląda na to, że 

CIA stało mu się niechętne. A kiedy media podają do 

wiadomości informację o przygranicznym incydencie, 

w Szanghaju wybuchają antyamerykańskie zamieszki.

Książka Battlefield 4: Odliczanie do wojny obfitu-

je w wyrazistych, przekonujących bohaterów i wartką, 

pełną napięcia akcję. Na wyobraźnię czytelnika nie-

zwykle oddziałuje też egzotyka miejsca oraz zderzenie 

chińskiej i amerykańskiej kultury. Mimo że Battlefield 4 

to przede wszystkim pełnokrwista powieść sensacyj-

na, Peterowi Grimsdale’owi udało się bardzo dobrze 

pokazać konfrontację młodego, żądnego zmian i de-

mokracji pokolenia Chińczyków z minioną, przywiąza-

ną do tradycji i komunizmu generacją.

Battlefield 4: Odliczanie do wojny to z pewnością 

pozycja obowiązkowa dla fanów gier z serii Battlefield. 

Z drugiej strony jest to jednak zupełnie niezależny ty-

tuł, który bez cienia wątpliwości można polecić każde-

mu miłośnikowi dobrej, sprawnie napisanej prozy sen-

sacyjnej z wątkami politycznymi.
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     ODLICZANIE DO WOJNY

https://itunes.apple.com/pl/book/battlefield-4-odliczanie-do/id806896946?mt=11&affId=2225950
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Chyba każdy z nas lubi kupować coś po niższej cenie. Adobe daje nam taką możliwość, ponow-

nie obniżając cenę za pakiet aplikacji dla fotografów.

Photoshop i Lightroom to doskonałe narzędzia do pracy ze zdjęciami i nie tylko. Kiedyś za ko-

rzystanie z nich trzeba było wyłożyć grube pieniądze. Jednak od czasu, gdy Adobe przeszło na 

plan subskrypcyjny, korzystanie z tych programów legalnie stało się osiągalne dla jeszcze szer-

szego grona użytkowników. A do 31 marca 2014 pakiet ten można zasubskrybować za jeszcze 

mniejszą kwotę – 12,29 EUR brutto (około 50 PLN) przy abonamencie rocznym.

Warto dodać, że oprócz Photoshopa i Lightrooma w subskrypcji otrzymujemy również 20 GB 

przestrzeni w chmurze oraz konto w serwisie Behance, w którym można podzielić się swoimi 

dziełami.

Więcej informacji możecie znaleźć na stronie poświęconej tej ofercie adobe.ly/1lx5Mq6.

     WRÓCIŁA PROMOCJA NA PAKIET PHOTOSHOP + LIGHTROOM

https://creative.adobe.com/plans/offer/photoshop+lightroom?locale=pl&scid=social17992904&store_code=pl
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O magazynie Connected pisaliśmy 
Wam już wcześniej. Wersja PDF do-

stępna jest od grudnia, a teraz zade-

biutowały wersje dla iOS w News-

stand oraz dla Androida.

Connected korzysta z tego same-

go silnika co nasza aplikacja iMagazi-

ne – Embuk.pl. Podobnie jak nasza 

aplikacja, aplikacja Connected jest 

najwygodniejszym sposobem na 

czytanie magazynu. Artykuły prze-

rzucamy lewo-prawo, a ich rozwinię-

cie jest w dół. Aplikacja umożliwia 

przeszukiwanie spisu treści według 

autorów i słów kluczowych. Dodat-

kowo mamy możliwość dzielenia się 

czytanymi treściami mailem, na Fa-

cebooku lub Twitterze.

Aplikację Connected dla iOS znaj-

dziecie TUTAJ.

Dostępna jest też wersja aplika-

cji Connected w wersji dla tabletów 

z Androidem – dostępna TUTAJ.

Oczywiście polecamy też pobieranie 

magazynu Connected w wersji PDF.

     MAGAZYN CONNECTED 
DOSTĘPNY JUŻ NA IOS 
I ANDROIDA
  

http://imagazine.pl/2013/11/29/connected-nowy-magazyn-o-komunikacji-nie-tylko-w-sieci/
http://imagazine.pl/2013/11/29/connected-nowy-magazyn-o-komunikacji-nie-tylko-w-sieci/
http://embuk.pl
https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8&affId=2225950
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.embuk.connected
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Firma D-Link wprowadziła na polski rynek EyeOn™ 

Baby (DCS-825L) - wielozadaniową kamerę pełniącą 

funkcję elektronicznej niani. Charakteryzuje się bez-

przewodową łącznością i została wyposażona w czuj-

niki temperatury, dźwięku i ruchu oraz wysokiej roz-

dzielczości obiektyw wideo z nocnym podglądem. 

Wszystko z myślą  o spokoju rodziców, którzy stale 

chcą mieć pod kontrolą nowego członka rodziny. 

- Troska o niemowlaka w pierwszych miesiącach ży-

cia i możliwość uchwycenia wszystkich cennych 

chwil z nim związanych, jest niezwykle ważna dla 

każdego rodzica. Obserwowanie jak dziecko rośnie 

to emocjonalne doświadczenie, a rodzice chcą być 

obecni przy każdym nowym kroku dziecka. Położe-

nie dziecka do łóżeczka i pozostawienie go samego, 

dla świeżo upieczonych rodziców może  być stresu-

jącym doświadczeniem. Właśnie w tym celu D-Link 

opracował wielofunkcyjne urządzenie umożliwiają-

ce monitorowanie najmłodszych dzieci na dowolną 

odległość i bez ograniczeń czasowych, nawet poza 

domową siecią bezprzewodową - powiedział Marcin 

Michalski, Dyrektor Generalny D-Link Polska.

W kamerze EyeOn™ Baby zastosowano najnow-

szą technologię kamer IP, łączącą w sobie wszystkie 

funkcje i możliwości, jakich potrzebują rodzice. Zna-

lazły się tu wideo w wysokiej rozdzielczości HD 720p, 

dwukierunkowy przekaz głosu oraz w pełni szyfro-

wane połączenie bezprzewodowe. O komfort i bez-

pieczeństwo dziecka dbają czujniki temperatury, 

dźwięku oraz ruchu. Dzięki nim rodzice są informo-

wani na bieżąco o spadku lub wzroście temperatury 

w dziecięcym pokoju poza ustalony zakres lub o pła-

czu i przebudzeniu dziecka. Kamerę wyposażono 

także w wymienne elementy obudowy w kolorach 

niebieskim i różowym. 

EyeOn™ Baby można zaopatrzyć w dodatkową pa-

mięć w postaci karty SD, na której są zapisywane fil-

my i zdjęcia dziecka. Dodatkowo istnieje możliwość 

odtworzenia dziecku pięciu kołysanek, pomagają-

cych je usypiać oraz diody LED, dzięki którym, bez 

włączania świateł w nocy, można sprawdzić co dzie-

je się z dzieckiem. Nowoczesny design kamery spra-

wia, że idealnie pasuje do każdego pokoju - można ją 

umieścić na stole, biurku lub przytwierdzić do ściany.

Rodzice oraz rodzina mogą na tablecie lub smart-

fonie zobaczyć, co dzieje się z dzieckiem nawet jeśli 

przebywają z dala od domu. Umożliwia to aplikacja 

mydlink™ Baby, przesyłająca dane za pośrednictwem 

chmury mydlink™, dzięki czemu są one dostępne 

o każdej porze i z dowolnego miejsca. Konfiguracja 

kamery jest bardzo prosta i nie wymaga instalowania 

skomplikowanego oprogramowania.

Kamera EyeOn™ Baby trafi do sprzedaży w połowie 

lutego w sugerowanej cenie 599zł brutto.

     WIĘCEJ CZASU DLA NOWYCH 
RODZICÓW - REWOLUCYJNA 
KAMERA EYEON™ BABY OD D-LINK
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Słuchawki nauszne BeoPlay H6 łączą styl, 
kunszt wykonania z pierwszorzędną jakością 
dźwięku – wyglądają i brzmią niesamowicie.

Rekomendowana cena: 399 €

BeoPlay.com/H6

B&O PLAY od BANG & OLUFSEN

 H6
Pasja życia.

miłość do muzyki.

BaNG & olUFSeN PolSKa 
tel: 22 651 73 04
e-mail: sadyba@beostores.com
limanowskiego 11m 
02-943 Warszawa 

http://beoplay.com/h6


NORBERT CAŁA

WYWIAD Z WSPÓŁTWÓRCĄ 

DICE+
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Sucha, przyziemna i mało medialna praca, ale wejście do Apple Store to był jeden 

z celów, który postawiliśmy sobie już na początku. Wiedzieliśmy, że to jest miejsce, 

w którym kostka musi się znaleźć, bo tam sprzedają się akcesoria do najlepszego sprzętu.

Polski produkt, kostka DICE+, nie boję się tego powiedzieć, opanował świat. W ostatnim nume-

rze możecie przeczytać test kostki, która została naszym Gadżetem Roku. Teraz zapraszam na 

wywiad z Patrykiem Strzelewiczem, współtwórcą sukcesu.
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Norbert Cała: Czy twórca najsłynniejszej kostki na świecie sam jest zapalonym graczem?
Patryk Strzelewicz: Hm, trochę może tak, ale zawsze powtarzam, że nie trzeba umieć grać w sza-

chy, aby robić do nich piękne pionki. Cały pomysł wywodzi się z Q-Workshop [producent kostek 

i akcesoriów do gier RPG – przyp. red.], gdzie dużo obcowaliśmy z kostkami i grami. Konsekwen-

cją był DICE+ lub może jeszcze wcześniej – próba zrobienia tego w elektronicznej wersji, swo-

istego zdigitalizowania kostki.

NC: Dice jest wymarzonym projektem „kickstarterowym”. Dlaczego nie zdecydowaliście 
się na takie pozyskanie funduszy? Przecież w tym systemie bonusem jest reklama już na 
starcie.
PS: Przymierzaliśmy się do Kickstartera, ale uznaliśmy, że byłoby to zbyt karkołomne zadanie. 

Jako pierwsi zaprojektowaliśmy urządzenie elektroniczne w Polsce, wdrażaliśmy jego produkcję. 

Gdybyśmy jeszcze jako pierwsi finansowali je przez Kickstartera, to chyba byłoby to już za dużo 

jak na jeden raz.

Zwyczajnie nie było nikogo w Polsce, z kim moglibyśmy porozmawiać, jak to zrobić poprzez ten 

serwis. Dlatego to sobie odpuściliśmy. Dziś, patrząc z perspektywy czasu, gdybyśmy mieli ko-

goś, kto by nam pomógł przez to przejść, a my moglibyśmy się zająć tylko projektowaniem kost-
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ki i uruchomieniem produkcji, to pewnie byśmy się zdecydowali. Nie było, więc wybraliśmy zu-

pełnie inną drogę kapitałową. Udało się nam przekonać inwestorów, aby w bardziej poukładany, 

w porównaniu do crowdfundingowego sposób, dokapitalizować spółkę najpierw do 1,5 mln, 

a potem do 30 mln.

NC: Czy dobrze rozumuję, że 1,5 mln kosztowało stworzenie prototypu?
PS: 1,5 mln to były pieniądze, które zostały wydane na R&D, przygotowanie prototypu, złożenie 

pierwszych działających egzemplarzy i zaprezentowanie gotowego produktu na targach E3. Ko-

lejne pieniądze, jakie udało nam się uzyskać, zostały przeznaczone na uruchomienie seryjnej 

produkcji.

NC: No właśnie, co to za dziwny pomysł uruchomienia seryjnej produkcji w Polsce? Nawet 
iPhone jest „Designed in California”, ale „Assembled in China”.
PS: Tak, to było chyba absolutne wariactwo, które jednak się opłaciło. Decyzja o tym, aby całe 

R&D i potem produkcję trzymać w Polsce, była wspólna z nowym inwestorem. Możliwe, że nie 

udałoby się go przekonać do wejścia w ten projekt. jeśli produkcja miałaby się odbywać właśnie 

np. w Chinach. To dlatego, że gwarantem, że kostka jest jedna jedyna, że nie ma żadnego po-

dobnego produktu, jest to, że cały know-how zatrzymaliśmy w naszych rękach. Jeśli wysyłasz 

coś do przysłowiowych „Chińczyków”, to w średnio po pół roku pojawia się minimalnie prost-

szy lub taki sam produkt na rynku. My stworzyliśmy coś unikalnego i dlatego trzymamy wszyst-

ko u siebie.

NC: Co więc takiego jest w kostce, czego nie chcecie oddać w obce ręce?
PS: DICE+ jest tak zaprojektowany, że każda ze ścianek waży tyle samo, wyważenie kostki to 

była podstawa. Do tej pory nikt w produkcji gadżetu elektronicznego nie przykładał do tego tak 

wielkiej wagi. Ale właściwie jeśli chodzi o innowacje, to jest jeszcze ważniejszy temat, wynikają-

cy właśnie z konieczności wyważania. Układ elektroniczny zbudowany w 3D. I znowu – nikt ta-

kiego układu nigdzie nie stosuje, ani w telefonach, ani w tabletach. Nikt nie musiał po prostu 

tego robić. W kostce nie może być jednej płytki, bo wtedy nie będzie dobrze wyważona. Płytek 

musi być sześć. Największym wyzwaniem było to, jak te płytki połączyć ze sobą.

Nikt tego przed nami nie robił, my zaś nie widzieliśmy, że się nie da… i zrobiliśmy to. Wiem, że to 

często powtarzany frazes, ale u nas dokładnie tak było.

Nie chcę powiedzieć, że produkt, który zrobiliśmy, jest od razu w wersji 2.0, ale wierzcie, że nie-

które elementy budowy są tak posunięte do przodu, że nie pali się nam do nowej wersji.
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NC: Cała zabawa skupiała się więc na idealnym wyważeniu. Gwarantujesz to? 
Można nią w grać w pokera na pieniądze?
PS: Do grania na pieniądze to jednak polecam tylko te kostki certyfikowane przez ka-

syno. Każdy nas pyta o to wyważenie. Gwarantem wyważenia jest materiał, którym 

wypełniona jest kostka, ciężar właściwy tego materiału jest identyczny z ciężarem ba-

terii, co powoduje równomierne rozłożenie masy kostki.

NC: Nie ukrywam tego, DICE+ to dla mnie fantastyczny produkt w świetnej ce-
nie (149 zł). Czy nie sprzedajecie jej poniżej kosztów?
PS: Biorąc pod uwagę ilość elektroniki upchanej w środku to fakt, jest to dobra cena, 

ale sprzętu nie sprzedajemy poniżej kosztów wytworzenia. Cenę staraliśmy się do-

brze skalkulować i stworzyć produkt dostępny cenowo. Ze zbyt wysoką ceną zderzyli 

się np. twórcy Sphero – 120 dolarów to masa kasy.

Model biznesowy opiera się także na sprzedaży gier, które w większości będą płatne 

i też liczymy na zyski w tym zakresie.

NC: Skoro już jesteśmy przy grach. Taki produkt to dopiero połowa sukcesu, 
druga połowa to oprogramowanie. To powiedz mi, gdzie te gry, bo niestety 
zbyt dużo ich nie widzę, a na DICE+ nie zagram np. w Monopoly.
PS: To jest ten moment, w którym nabiorę wody w usta. Nie mogę mówić, na ilu spo-

tkaniach byliśmy, bo nawet nie mogę mówić, u jakich wielkich graczy z działu mo-

bilnej rozrywki byliśmy. Ale wierz mi, byliśmy i tematy idą do przodu. Jednak wielcy 

gracze kontrakty dogadują całymi latami. Wszyscy pytają nas o kolejne tytuły, a tym-

czasem my jesteśmy dopiero 5 miesięcy po premierze.
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NC: Ale produkt im się podoba czy może już myślą, jak to zrobić samemu?
PS: Myślą, jak wykorzystać potencjał naszej kostki, bo ona nie jest tylko generatorem 

liczb losowych od 1 do 6, ale także naszym małym Wii do tabletów i to właśnie się im 

najbardziej spodobało. To też kwestia kierunku, w jakim chcemy rozwijać DICE+. Nie 

chcemy przesadzać z wariacjami na temat klasycznych gier, bo zaraz pojawi się opi-

nia, że nie mamy nic do pokazania i dlatego ciągle chińczyk i chińczyk. Tymczasem 

DICE+ to coś więcej i takie gry, pokazujące potencjał, chcemy mieć.

Potrzebujemy jedynie trochę cierpliwości, a za chwilę pojawi się sporo bardzo faj-

nych gier. W najbliższym czasie możecie spodziewać się kilku tytułów. Konwersja pa-

pierowej planszówki „Był sobie człowiek”, strategiczne „Supremacy” zaprojektowane 

przez Reinera Knizię, nasza własna produkcja „DiceTris”, czyli niebanalne pomieszanie 

„Kółko i krzyżyk” z Tetrisem i „Monster Shake” [widziałem demo i naprawdę wymia-

ta – przyp. red.]. Mamy też licencje na wiele innych gier i blisko współpracujemy z ze-

wnętrznymi deweloperami.

NC: Czekam więc na nowe programy. Naszych czytelników pewnie interesuje 
też jeszcze jedna rzecz – jak to się stało, że można Waszą kostkę jako pierwszy 
polski produkt kupić w Apple Store? Czy to Tim Cook do Was zadzwonił?
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PS: To byłaby piękna „pijarowa” historia, gdyby Tim do nas zadzwonił. Ale niestety tak 

nie było i nawet trudno wymyślić jakąś „seksi” opowieść wokół tego. To była ogromna 

praca włożona w to, żeby tam się dostać. Mamy naprawdę dobry produkt, dedykowa-

liśmy do tego konkretną osobę i duży budżet na wyjazdy do Cupertino i promocję. Su-

cha, przyziemna i mało medialna praca, ale wejście do Apple Store to był jeden z celów, 

który postawiliśmy sobie już na początku. Wiedzieliśmy, że to jest miejsce, w którym 

kostka musi się znaleźć, bo tam sprzedają się akcesoria do najlepszego sprzętu.

NC: Wszystko pięknie, super kostka, fajne aplikacje, ale co za dwa lata? Prze-
cież w obecnym świecie dłużej jednego produktu nie da się utrzymać.
PS: Elektryfikacja gier planszowych to jest nasz cel. Akcesoria wokoło tabletu są bar-

dzo dobrze odbierane przez rynek, przez rodziców i dzieci. Figurki, karty, pionki, co-

kolwiek, co odciągnie dzieci od ekranów. Kostka wymaga interakcji z otoczeniem 

i siłą rzeczy odciąga na jakiś czas od ekranu.

NC: Szczegółów pewnie nie zdradzisz? Powiedz przynajmniej, czy są jakieś 
prototypy?
PS: Jest jeden.

NC: Kiedy go zobaczymy?
PS: Nieprędko!

NC: Życzę jeszcze większego sukcesu, trzymam mocno kciuki.

Zdjęcia w artykule przedstawiają polską fabrykę Dice+.
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http://vimeo.com/79490476
http://www.imad.pl/catalogsearch/result/?q=luxa2
http://www.cortland.pl/index.php?cid=0&subcats=Y&type=extended&pname=Y&sort_by=popularity&match=all&q=luxa2&dispatch=products.search
http://ispace.pl/?do_search=true&search_query=luxa2
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NOWY 
MACINTOSH

PAWEŁ LUTY

Jeśli miałbym wymienić produkty Apple, które uważam za najbardziej rewolu-

cyjne, to odpowiedź wyglądałaby następująco: Macintosh i iPod.

Macintosh to rewolucja na miarę całego rynku komputerowego. To pierwszy 

komputer z interfejsem graficznym i o wyglądzie, który ukształtował nasze 

wyobrażenie o pecetach. To także rewolucja w świecie reklamy – spot pokaza-

ny na Super Bowl w 1984 roku to klasyka gatunku.

iPod z kolei to, moim zdaniem, przede wszystkim 

rewolucja dla Apple. Owszem, iPody, połączone 

z iTunes via iMaki i MacBooki, zmiotły z powierzch-

ni ziemi pozostałe odtwarzacze mp3 i inne serwisy 

do kupowania muzyki. Przede wszystkim jednak 

sprawiły, że Apple mogło z pełną odpowiedzialno-

ścią wyrzucić ze swej nazwy dodatek „Computers” 

– od premiery pierwszego iPoda przestała być fir-

mą komputerową. Co więcej, sukces iPoda utoro-

wał drogę iPhone’owi i iPadowi. Nie twierdzę, że 

bez iPoda nie byłoby iPhone’a i iPada, ale uważam, 

że nie wyglądałyby one tak, jak wyglądały i nie 

rozwinęłyby się tak szybko, jak to się stało.

Minęło 30 lat od premiery pierwszego Macintosha. To była pierwsza rewolucja, jaką 

zafundowało światu Apple, wtedy ze Steve’em Jobsem u steru. Czy w tym roku Apple Tima 

Cooka zafunduje nam nową rewolucję?

Nie twierdzę, że bez 
iPoda nie byłoby iPhone’a 
i iPada, ale uważam, że 
nie wyglądałyby one 
tak, jak wyglądały i nie 
rozwinęłyby się tak szybko, 
jak to się stało.



   /   FELIETONY   /   33

Dzisiaj Apple potrzebuje nowego Macinto-

sha lub, jak zapewne wolałby Norbert, no-

wego iPoda. Gigant z Cupertino potrzebu-

je nowego otwarcia. Zdecydowanie nie był 

nim iPhone 5c czy iPad Air. Apple powinno 

w tym roku pokazać coś, co zrewolucjonizu-

je i firmę, i jakąś branżę czy gałąź rynku tech-

nologicznego. Dlaczego? Bo tego od nich 

oczekujemy. Bo nas do tego przyzwyczaili. 

Bo sami sobie wysoko zawiesili poprzeczkę 

oczekiwań iUserów i inwestorów. Na pewno 

nie dlatego, że „Apple się kończy” czy „tra-

ci udział” w jakimikolwiek rynku. To bzdury. 

Kluczowa jest obietnica marki, którą trzeba 

konsekwentnie wcielać w życie.

Zatem co mogłoby być nowym Macintoshem? Nie będę oryginalny, jeśli napi-

szę, że iWatch – inteligentny zegarek, który byłby połączeniem iPoda z opaską 

typu Jawbone Up oraz wbudowanym aparatem. Nie będę też oryginalny, jeśli 

napiszę, że mógłby to być telewizor lub nowa, całkowicie odmieniona wersja 

Apple TV. Nie będę też oryginalny, jeśli napiszę, że nowym Macintoshem bę-

dzie samochód, którego komputer pokładowy będzie działał pod iOSem i bę-

dzie połączony z iCloudem. I nie będę oryginalny, jeśli napiszę, że mógłby to 

być inteligentny dom, inteligentne okulary czy jakiekolwiek inne urządzenie 

bazujące na internecie.

Napisałem to wszystko, bo nie mam zamiaru być oryginalnym w tej mate-

rii. Oczekuję jednak, że Apple będzie oryginalny i nowy Macintosh ujrzy świa-

tło dzienne jesienią tego roku. I będzie kolejną rewolucją, jaką zafunduje nam 

pewna firma z Cupertino.

Aby wygrać w konkursie iMagazine organizowanym wspólnie z Bang & Olufsen 

polub fanpage: https://www.facebook.com/BangOlufsenPL i szukaj tam 

pytania 7 marca o godzinie 13:13

Zapraszamy do udziału!

Napisałem to wszystko, bo nie 
mam zamiaru być oryginalnym 
w tej materii. Oczekuję jednak, 
że Apple będzie oryginalny 
i nowy Macintosh ujrzy światło 
dzienne jesienią tego roku. 
I będzie kolejną rewolucją, jaką 
zafunduje nam pewna firma 
z Cupertino.

Nowy Macintosh

https://www.facebook.com/BangOlufsenPL


Wydanie pod patronatem

Aplikacja zawiera kilkaset 
rysunków pochodzących 
z albumu 40 lat rysowania, 
wydanego z okazji jubileuszu 
pracy twórczej rysownika

Pierwszy interaktywny 
album na iPada z rysunkami 
Andrzeja Mleczki!

https://itunes.apple.com/pl/app/andrzej-mleczko.-40-lat-rysowania/id784877454?ls=1&mt=8
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DOTKNIJ APPLE II I MACINTOSHA 
128K W MUZEUM HISTORII 
KOMPUTERÓW I INFORMATYKI

ŁUKASZ MIROCHA

Historia Apple liczy już sobie blisko cztery dekady. Choć dziś firma znana jest głównie 

dzięki produkcji elektroniki konsumenckiej z systemem operacyjnym iOS, jeszcze dzie-

sięć lat temu pełną nazwą korporacji było Apple Computer, Inc. Komputery były podsta-

wowym produktem Apple, począwszy od słynnego Apple II, Macintosha 128K, przez kul-

tową lampkę czy kolejne modele MacBooków. 

Kultowe urządzenia Apple na wyciągnięcie ręki w jedynym w Polsce muzeum (działających) 

urządzeń komputacyjnych.
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W styczniu w ramach swojej witryny Apple uru-

chomiło podstronę, która przedstawia historię 

30 lat Macintosha, prezentując przy tym kolej-

ne modele komputerów tej linii. Layout stro-

ny w dużej mierze opiera się na opisach ma-

kowych doświadczeń użytkowników z sektora 

kreatywnego (artyści, muzycy, projektanci). 

Strona odwołuje się tym samym do jednego 

z mitów założycielskich Maca – komputera dla 

ludzi kreatywnych. Na przestrzeni 30 lat Maki 

ulegały ewolucji – zarówno pod kątem sprzęto-

wym, jak i software’owym. Pewnie nieraz chcie-

liście dostać w swoje ręce Apple II, Lisę czy też 

pierwsze modele iMaców i przekonać się, jak 

rozwój technologii zmieniał doświadczenie 

użytkownika i możliwości pracy z tymi kom-

puterami. Już niedługo będzie to możliwe, co 

więcej – nie musicie nawet opuszczać nasze-

go kraju – wystarczy odwiedzić Muzeum Hi-

storii Komputerów i Informatyki, które urucha-

mia właśnie swoją pierwszą stałą ekspozycję 

w Katowicach. 

Muzeum powstało w grudniu 2012 r., zaś na po-

czątku marca tego roku uruchomi ono swo-

ją pierwszą stałą ekspozycję, w nowej siedzibie 

w centrum Katowic. Instytucja została założo-

na przez Krzysztofa Chwałowskiego, Zbignie-

wa Rudnickiego i Dariusza Walerjańskiego i – co 

wielokrotnie podkreślali założyciele – funkcjonuje ona i rozwija się dzięki wsparciu kilku-

dziesięciu wolontariuszy oraz pomocy miasta Katowice. 

Panowie Chwałowski i Rudnicki działali w branży IT od wielu lat, zaś gromadzeniem hi-

storycznego sprzętu komputerowego zajmowali się najpierw na własną rękę, przyna-

leżąc do lokalnych stowarzyszeń i nieformalnych grup. Ich wcześniejsze doświadczenia 

i działania doprowadziły do założenia Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, które 

Dotknij Apple II i Macintosha 128K w Muzeum Historii...
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znalazło się w wykazie muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go. Jak dotąd muzeum nie posiadało stałej ekspozycji – gościny udzielały mu 

rozmaite instytucje, nie przeszkodziło to jednak w zaprezentowaniu części ko-

lekcji tysiącom zainteresowanych podczas takich wydarzeń jak Pixel Heaven 

w Warszawie czy doroczna Noc Muzeów. 

Instytucja posiada w swoich zbiorach blisko dwa tysiące urządzeń komputa-

cyjnych różnego typu. Perłę kolekcji stanowią komputery typu mainframe (np. 

słynna polska Odra) i prototypy urządzeń opracowanych przez śląskie zakłady 

jeszcze w PRL. W zbiorach znajdują się także historyczne konsole do gier, kom-

putery osobiste, notebooki, a nawet kalkulatory. Kilkaset urządzeń na obu-

dowie ma logo nadgryzionego jabłka. Podczas oprowadzania widziałem np. 

rzędy kolorowych iMaców, ułożone kolejnymi seriami, Lisę czy też kultowe-

go Macintosha 128K. Nie wszystkie urządzenia są obecne w pełni sprawne, dla-

tego dyrekcja ciągle poszukuje części zamiennych lub kolejnych egzemplarzy 

tych samych modeli. Założyciele planują w przyszłości założyć repozytorium 

dokumentacji i planów konstrukcyjnych historycznych komputerów, a nawet 

odtworzyć brakujące komponenty przy współpracy z ich konstruktorami.

Warto podkreślić, że ekipa muzeum nie jest grupką zapaleńców. Dzięki formali-

zacji działania i doświadczeniu w branży IT panowie Chwałowski, Rudnicki, Wa-

lerjański, razem z wolontariuszami, realizują pionierską ideę profesjonalnego 

Dotknij Apple II i Macintosha 128K w Muzeum Historii...
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muzeum gromadzącego i wystawiającego sprawne urządzenia komputacyjne. 

Według dyrekcji instytucji jest ona unikalnym miejscem w skali kraju i Europy.

Pierwsze komputery osobiste oraz systemy operacyjne stały się podstawowy-

mi narzędziami codziennej pracy, rozrywki, a także motorem napędowym go-

spodarki oraz kultury. Miejsca takie jak Muzeum Historii Komputerów i Infor-

matyki są swoistymi kapsułami czasu, dzięki którym możemy przenieść się 

w przeszłość, podziwiając potencjał oraz pokłady kreatywności, jakie kryły ów-

czesne oprogramowanie i sprzęt. 

Muzeum otworzy swoje bramy dla zwiedzających w pierwszym tygodniu mar-

ca 2014 r. 

Oficjalna strona muzeum: http://www.muzeumkomputerow.edu.pl

Dotknij Apple II i Macintosha 128K w Muzeum Historii...

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.muzeumkomputerow.edu.pl
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/


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

Głęboki, bogaty bas: Zastrzeżona konstrukcja.

Bardzo niska waga. Ultra przenośna konstrukcja.

Długi czas działania: Wbudowany akumulator umożliwia do 
10 godzin ciągłego odtwarzania muzyki.

Bezprzewodowy zestaw głośnomówiący: Wbudowany mikrofon 
umożliwiający rozmowy konferencyjne.

Nowa definicja pojęcia 
BoomBox!

Przenośne 
bezprzewodowe głośniki 
z technologią Bluetooth

dostępne 
w sklepie internetowym 

www.376west.com

OontZ XL 
399.00

OontZ 
199.00

http://376west.com/pl/glosniki-bezprzewodowe/109-oontz-6617993397662.html
http://376west.com/pl/glosniki-bezprzewodowe/196-oontz-820103624596.html
http://376west.com/pl/katalog/6_cambridge-soundworks/25_glosniki
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WIELKOFORMATOWY 
IPHONE

Od lat trąbi się o tym, że Apple musi wprowadzić iPhone’a z większym ekranem, inaczej się 

skończy. Rzecz w tym, że wiele osób zapomina o jednym bardzo prostym fakcie – Apple robi 

pewne rzeczy inaczej niż reszta rynku.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Pamiętacie jeszcze netbooki? Wtedy wieszczono śmierć firmie, ponieważ nie potrafi-

li wejść na rynek zdominowany przez tanie komputery, które sprzedawały się w milio-

nach egzemplarzy. Odpowiedzią na to okazały się dwa produkty – tańszy iPad i droższy 

MacBook Air. Oba oferowały dwie cechy, których nie był w stanie dostarczyć swoim użyt-

kownikom żaden netbook: bardzo wysoką jakość i jeszcze lepszy UX (user experience). 

Długo nie trzeba było czekać – dzisiaj netbooki są w zasadzie martwe, a ludzie zdecydo-

wanie preferują tablety. Zrozumieli, że fizyczna klawiatura wcale nie jest obowiązkowo 

potrzebna…

Sprawa z iPhone’em ma się trochę inaczej. Po pierwsze, w praktyce tylko niewielki pro-

cent użytkowników w krajach rozwiniętych korzysta z tych naprawdę dużych „phable-

tów” (tak, nienawidzę tego słowa) i to głównie dlatego, że większość decyduje się na 

duet – smartfon mieszczący się w kieszeni i na przykład mały iPad. Jest też grupa ludzi, 

która preferuje 4-5" telefony i 10" tablety do kompletu. Najwięcej telefonów z większymi 

niż 5" ekranami sprzedaje się na Dalekim Wschodzie, gdzie ludzi nie stać na posiadanie 

dwóch urządzeń – w takiej sytuacji matematyka jest niezwykle prosta. Po drugie, Apple 

nie wprowadza urządzeń na rynek tylko po to, aby je miał w ofercie. Musi być konkretny 

powód i nisza do wypełnienia. Problem ze stworzeniem takowego jest jednak znacznie 

głębszy…
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iOS wspiera na obecną chwilę trzy 

podstawowe rozdzielczości oraz 

dwie wynikające z podwojenia gę-

stości ekranów – 320×480 (pod-

stawowa: iPhone, iPhone 3G/3GS), 

768×1024 (podstawowa: iPad, iPad 2, 

iPad mini), 640×960 (Retina: iPhone 

4/4S), 640×1136 (podstawowa: iPho-

ne 5/5c/5s) oraz 1536×2048 (Retina: 

iPad 3/4/Air, iPad mini z ekranem Retina). W praktyce wynika z tego, że developerzy mu-

szą tworzyć aplikacje na trzy platformy: iPhone’a z ekranem 320×480/640×960, iPhone-

’a z ekranem 640×1136 oraz iPada z ekranem 768×1024. Dodatkowo, w przypadku pierw-

szej i ostatniej, muszą przygotowywać grafiki w rozdzielczościach natywnych oraz tak 

zwanych @2×.

Kolejną istotną rzeczą dla deweloperów jest to, że Apple w iOS 6 wprowadził Autolay-

out, który ma ułatwiać tworzenie interfejsów dla aplikacji. Przy dobrym projekcie po-

winno być znacząco ułatwione przenoszenie projektu przykładowo z iPhone’a na iPada. 

W praktyce to jednak inne urządzenia, które używane są w zupełnie innych sytuacjach, 

więc przeważnie wymagane jest większy wkład, aby przeobrazić UI na taki, który ma 

sens na dużym ekranie. iPhone z większym ekranem potencjalnie byłyby znacznie lep-

szym kandydatem do tej funkcji. To jednak nie takie proste…

Ekranów w telefonach dotykamy przede wszystkim palcami, które mają odpowiednią 

grubość i precyzję. Z tego powodu Apple w swoim HIG (Human Interface Guidelines) na-

rzucił minimalny rozmiar przycisku, jaki powinno się stosować w aplikacjach – wynosił 

on nie mniej niż 44 piksele na boku. Jako że gęstość pikseli może być różna, to przyjęto, 

że ta wartość dotyczy 163 ppi (pikseli na cal). Dzisiaj piszą po prostu „44 punkty”. Zdarza-

ją się oczywiście mniejsze przyciski w UI wybranych aplikacji, ale często mają powiększo-

ną przestrzeń wokół, reagującą na dotyk, do wspomnianych 44 punktów. W każdym ra-

zie nawet Apple zdarza się łamać własny HIG. Dla odmiany Microsoft sugeruje 9 mm lub 

34×34 piksele, ale nie mniej niż 7 mm / 26 pikseli. Sugestia Apple jest w każdym razie cał-

kiem rozsądna i ewidentnie przemyślana. Jak tworzono iPada mini, który ma identyczną 

rozdzielczość jak duży iPad, ale upakowaną na mniejszej powierzchni, to zadbano wła-

śnie o to, aby miał dokładnie 163 / 326 ppi (mini / mini z Retiną) – chodziło między innymi 

o fizyczne rozmiary wspomnianych tap targets.

Wiele osób zapomina o jednym 
bardzo prostym fakcie – Apple 
robi pewne rzeczy inaczej niż 
reszta rynku.

Wielkoformatowy iPhone
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Wracając jeszcze na moment do przejścia z iPhone’a 4S na 5 i nową rozdzielczość ekra-

nu – Apple wtedy w pionie dodało po prostu 176 rzędów pikseli, jednocześnie zmieniając 

jego proporcje z 3:2 na 16:9. Z jednej strony to był bardzo rozsądny ruch, bo dzisiaj mamy 

nadal smukły i niewielki telefon, którego wygodnie używa się jedną ręką, ale z drugiej 

było to dramatycznie niedopracowane jak na standardy Apple. Na uaktualnienie aplika-

cji trzecich deweloperów czekaliśmy czasami ponad rok. Alternatywą było wyświetlanie 

wyśrodkowanego programu z czarnymi paskami na górze i dole – tragedia.

Metoda 1
Dzisiaj Apple ma dwie drogi, którymi może podążać. Pierwszą jest po prostu powiększe-

nie przekątnej ekranu, zachowując liczbę pikseli (można też ewentualnie ją podwoić). To 

jednak spowoduje następujące problemy… Po pierwsze, cały interfejs zostanie powięk-

szony i docenią go zapewne jedynie ludzie z gorszym wzrokiem – po prostu to, co widzi-

my na ekranie, zostanie rozciągnięte na większej powierzchni. Po drugie, jeśli Apple to 

zrobi, zwiększając przekątną do 5", to jednocześnie spadnie gęstość ekranu do 260 ppi 

(dla tego przykładu). W internecie pojawiły się argumenty, że gdyby Apple powiększy-

ło ekran do dokładnie 4,94" to będzie on miał gęstość 263,94 ppi, czyli tyle ile iPad z ekra-

nem 9,7". Miałoby to obniżyć koszty produkcji. W praktyce jednak nie widzę sensu takie-

go zabiegu – technologia produkcji LCD, takie jak IPS, IGZO, LTPC i wiele innych, zmienia 

się praktycznie z dnia na dzień, a bez nowej linii produkcyjnej i tak się nie obejdzie.

Są też plusy takiego zabiegu – wszystkie dostępne aplikacje na iPhone’a po prostu dzia-

łałyby bez żadnych modyfikacji przez programistów. Linia najmniejszego oporu… Ap-

ple teoretycznie mogłoby również, zakładając, że technologia na to pozwoli, ponownie 

zwiększyć gęstość upakowania pikseli dwukrotnie. Taki iPhone miałby wtedy 1280×2272 

pikseli przy 522 ppi dla 5" ekranu (lub 528 dla purystów wierzących w 4,94"). To jednak 

wnosi cały szereg innych problemów: potrzeb-

ny byłby znacznie wydajniejszy układ graficz-

ny, zużywający spore ilości prądu, a sam ekran 

również by to robił. A znaczących przełomów 

w akumulatorach obecnie brak.

Metoda 2
Drugą opcją byłoby po prostu dodanie pikse-

li, podobnie jak przy przejściu z iPhone’a 4S na 

5, z tą różnicą, że tym razem trzeba to zrobić 

Dzisiaj Apple ma dwie drogi, 
którymi może podążać. Pierwszą 
jest po prostu powiększenie 
przekątnej ekranu, zachowując 
liczbę pikseli.

Wielkoformatowy iPhone
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równocześnie dla pionu i poziomu. W praktyce oznaczałoby to, że konieczne byłoby do-

datkowe 160 pikseli w poziomie i ponownie 176 w pionie, czego wynikiem byłby ekran 

zbliżony w proporcjach do 16:10 i rozdzielczością 800×1312 pikseli. Gęstość ich upakowa-

nia wynosiłaby w takiej sytuacji 357 ppi dla ekranu o przekątnej 4,3", 341 ppi dla 4,5", 307 

ppi dla 5" oraz magiczne 326 ppi dla ekranu 4,714". Taki zabieg pozwoliłby Apple zacho-

wać przydomek Retina, chociaż patrząc na to, że od premiery iPhone’a 4 i iPada 3 wyko-

rzystują go już tylko marketingowo, nie przywiązywaliby do tego specjalnej wagi. W każ-

dym razie wydaje się, że nie trzymają się sztywno matematycznych reguł, które stoją za 

tym słowem, pomimo że obserwujący ich poczynania to robią.

Taki krok miałby jeden ogromny minus i problem – brak gotowych aplikacji. Być może 

funkcja iOSu – Autolayout – mogłaby rozwiązać w większości problemy, a przynajmniej 

do czasu, aż te osoby nie wprowadziłby uaktualnień do swoich programów. Teoretycz-

nie mogłyby być też centrowane na ekranie, podobnie jak jest to robione na iPadach lub 

tak jak przy przejściu z 4S na piątkę. Kiedyś powiedziałbym, że to niemożliwe, ale brzmi 

to znacznie lepiej niż znaczące powiększenie UI przy jednoczesnym obniżeniu gęstości 

ekranu. Przypomina mi to zresztą krok Nokii, która wprowadziła model 1320 z 6" ekranem 

o gęstości zaledwie 245 ppi.

Krok, którego nie widzę w przypadku Apple inaczej jak w tył.

Epilog
Ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest ładne i proste. Nikt takich nie lubi, a już 

w szczególności Apple, dlatego zastanawiam się, czy w ogóle zobaczymy w najbliższym 

czasie iPhone’a z większym ekranem. Gdybym absolutnie musiał coś obstawić, to zdecy-

dowanie powiedziałbym, że nie w tym roku… Tylko że przepuścili centrowanie na ekra-

nie iPhone’a 5 i późniejszych aplikacji stworzonych dla modeli z ekranami 3:2. Nadal trud-

no mi w to uwierzyć, ale z drugiej strony nie mieli specjalnie wyboru.

Połowicznym rozwiązaniem problemu będzie stosowanie grafik wektorowych przez de-

weloperów, ale to nadal nie rozwiązuje problemu gier. Autolayout zresztą tego też nie 

poprawi.

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia tego, ile wprowadzać na rynek mo-

deli. Czy iPhone 6 byłby dostępny w dwóch wariantach? Małym i dużym, jak iPad Air, 

o identycznych specyfikacjach? A może to właśnie 5c był testem dystrybucji i produk-

Wielkoformatowy iPhone
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cji? To sugerowałoby, że Apple mógł-

by wprowadzić tylko duży model 

iPhone’a 6 o topowej specyfika-

cji, a model mniejszy byłby opar-

ty o podzespoły 5s. Albo odwrot-

nie – flagowcem pozostałaby wersja 

4". Pytań jest mnóstwo, przecieków 

nie ma żadnych, więc pozostaje nam 

czekać…

Wiem natomiast jedno – na pewno nie interesuje mnie większy telefon, który jest więk-

szy tylko dla zasady. Jeśli Apple nie wymyśli jakiejś sensownej historyjki uzasadniają-

cej ten krok, jak chociażby możliwość wyświetlania większej ilości informacji na ekranie, 

to nie widzę chętnych na niego, poza ewentualnie osobami z gorszym wzrokiem… lub 

fetyszystów.

Przypomina mi to zresztą krok 
Nokii, która wprowadziła model 
1320 z 6" ekranem o gęstości 
zaledwie 245 ppi.

Wielkoformatowy iPhone
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iPUSH UP
SŁAWOMIR DURASIEWICZ

Opakowanie to w dużej mierze marketing. Opako-

wanie sprawia, że zawartość, której jeszcze nie wi-

dzimy – spożywamy oczami. Opakowanie sprawia, 

że chociaż kupiliśmy niebywale drogi „drobiazg”, to 

mamy przeświadczenie dobrze wydanych pienię-

dzy. Opakowanie to takie coś, że zapakowany w nie-

go np. pierścionek podoba się, zanim obdarowana 

nim osoba go zobaczy. Ale wydawałoby się, że są 

„towary”, które choć zamknięte w dobrych, luksuso-

wych opakowaniach, nie są warte swojej „papiero-

wej otoczki”.

W czasie, kiedy piszę ten felieton, trwają Igrzyska 

Olimpijskie w Soczi. Świat wyłapuje wszelkie niedo-

ciągnięcia, opóźnienia, rosyjskie dziwactwa, a wszy-

scy chętnie dookoła grzmią, że mimo ogromnych 

pieniędzy władowanych w to przedsięwzięcie nie 

będą to najpiękniejsze igrzyska.

Dla mnie będą – z racji chociażby tego, że poprzed-

nie mało pamiętam. Ba, nawet nie pamiętam, gdzie 

się odbywały.

Zwycięstwa Naszych w pięknym stylu dają mi moc 

wzruszeń, na które niektórzy czekali wiele dziesię-

cioleci. I dla mnie jest to najważniejsze. Wydaje się, 

że gdy Nasi zwyciężają, cała otoczka nie ma znacze-

nia. Ważne są igrzyska. Ważny jest wysiłek sportow-

ców i ważne jest kibicowanie.il.
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Kiedy piszę ten felieton, Nasi mają cztery złote medale, a podobno stać Ich na więcej. I to jest 

najpiękniejsze. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ludzkość przed telewizorami odreagowuje swo-

je frustracje dnia powszedniego, zapomina o szarzyźnie, wzrusza się, a nawet staje lepsza. Na 

plan dalszy schodzą nawet międzynarodowe spory. Magia.

Ale te pieniądze władowane w Igrzyska? O czym to świadczy? Czy to powinna być obecnie nor-

ma? To mi nie daje spokoju.

Mógłbym powiedzieć nie moje pieniądze, nie ja je tam władowałem, co mnie to obchodzi?

Ale jest pewien problem.
Postaw się a zastaw się – to od stuleci obśmiewana przywara Polaków. Przywara przysparzają-

ca nam gęby, którą teraz, jak się okazuje, świat przejął i to z całym bagażem złych doświadczeń. 

I nikt nie chce pamiętać, że to coś okropnego. Że to jakiś absurd, którego realizacja jest – wyda-

wałoby się – nierzeczywista. Którego realizacja wymaga poważnego zapożyczenia się albo rezy-

gnacji z innych bardzo ważnych celów. 

Aby dzisiaj zorganizować imprezę rangi międzynarodowej, nie tylko trzeba mieć dobry pomysł 

i dobre „układy” z np. MKOl. Trzeba mieć dobre obiekty, w dobrym miejscu i całą masę pienię-

dzy oraz, co istotne, drogi dojazdowe. No i wszystko pachnące farbą i nowością. Ale to jest do 

zrobienia. Dostępność powoduje, że każdy może fajnie przygotować igrzyska.

W takim razie co powoduje, że jedni wygrywają konkurs na igrzyska, a inni nie? Obawiam się, że 

to coś to pieniądze. A właściwie więcej pieniędzy. 

Więcej pieniędzy wrzuconych w igrzyska, niż mogą zaoferować inni.

Jestem przekonany, że gdyby Honolulu stanęło do konkursu na zorganizowanie igrzysk zimo-

wych, na pewno by go wygrało. 

Dlaczego? 
Bo aby tam zorganizować taką imprezę, należałoby nie tylko dokonać gigantycznego wysiłku lo-

gistycznego (chociażby z dowozem śniegu), ale również gigantycznego wysiłku budowlanego 

– budując, wcześniej nieznane tam, obiekty olimpijskie. Przy czym nikt nie deliberowałby o tym, 

co z nimi się stanie po igrzyskach. A nade wszystko należałoby wydać na ten cel gigantyczne 

pieniądze.

iPush up
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Ale przecież igrzyska bronią się same. To szczytowe marzenie każdego sportowca. Dodatkowo 

dla naszych sportowców to dodatkowe parę złotych do emerytury (chociaż chyba częściej renty) 

a medal – w zależności od koloru – to jeszcze parę groszy i miejsce w historii.

Igrzyska to szczytowe marzenie nadawców radiowych i telewizyjnych i samych dziennikarzy 

i sprawozdawców.

To, że igrzyska odbywają się z interwałem czteroletnim, jeszcze bardziej uatrakcyjnia całą impre-

zę. Jeżeli więc wzięcie udziału w igrzyskach to szczytowe marzenie każdego sportowca, to może 

wypadałoby obniżyć „standard i tak wygórowanego luksusu” i nie urządzać owej imprezy z ta-

kim przepychem, którego poza nielicznymi nikt nie zauważy, a wydane na ów luksus pieniądze 

nigdy się nie zwrócą.

Jeżeli nawet przepychem mierzy się luksus w Wiosce Olimpijskiej, to przeciętny zjadacz chleba 

i tak nigdy tego nie doświadczy. Przeciętny zjadacz chleba gapi się w telewizor i co najwyżej wi-

dzi ładne i solidne obiekty sportowe. I oczywiście gladiatorów sportu.

Kiedy kończy się taka międzynarodowa impreza, pozostaje po niej tylko dobre wspomnienie 

i obiekty, z których mogą korzystać miejscowi i turyści. Obiekty, które zapewne nigdy by nie po-

wstały, gdyby nie owa impreza. I to jest wydawałoby się cały zysk, popularyzacja sportu, którego 

i tak już chyba nikt nie musi popularyzować. 

Ale czy sama otoczka wydarzenia sportowego musi być taka rozbuchana? Jestem w stanie zro-

zumieć producentów biustonoszy, którzy opracowali taki sposób eksponowania damskiego biu-

stu, że nawet jego brak nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Rozumiem producentów opakowań 

chipsów ziemniaczanych, którzy doszli do takiej perfekcji w pakowaniu, że garść kartoflanych 

płatków wygląda na pięć kilogramów. Rozumiem producentów iUrządzeń, których uroda nie 

podlega dyskusji, a którzy pakują swoje dizajnersko wysublimowane wyroby w bardzo piękne 

opakowania, których żal wyrzucić na śmietnik.

Rozumiem wysublimowany smak. Rozumiem chęć pokazania swojego kraju jako gospodarza 

igrzysk. Ale nie rozumiem przytłaczających formą imprez sportowych, których właściwością jest 

promowanie sportu i pokazanie szlachetnej sportowej rywalizacji. Być może chodzi o to, że am-

bicją komitetów sportowych jest doprowadzenie do takiego wydarzenia, które przyćmi swoją 

urodą poprzednie, których i tak już nikt nie pamięta, oprócz rekordów i medali, no i oczywiście 

sportowych wydarzeń.

iPush up
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No i kiedy już tak człowiek się wynarzeka i ochłonie, kiedy opadnie kurz wzniecony przez spor-

towców, kiedy zacznie się topić śnieg, a obiekty sportowe zacznie delikatnie trawić rdza, to oka-

że się, że to chyba nie tak. Że pieniądze pieniędzmi, opakowania opakowaniami, ale raczej w tym 

wszystkim chodzi jeszcze o coś innego. Jak się tak zastanowić, to komercjalizacja sportu i chęć 

rozbuchanej wizualizacji przedsięwzięcia ma sens i sprzyja wszystkim. Oczywiście pieniądze są 

gigantyczne i dobrze, bo tylko nieliczni i najbogatsi mogą organizować takie imprezy.

Ale taka impreza jak igrzyska olimpijskie, mundial czy inne wydarzenia sportowe nakręcają ko-

niunkturę. Budują się obiekty, drogi. Każdy może mieć coś do roboty. Zmniejsza się liczba ludzi 

na rynku bez pracy. Ludzie zarabiają więcej pieniędzy. Sprzedają się telewizory, sprzęt do nada-

wania. Zwiększają się przewozy międzynarodowe. Można mnożyć.

I superważne jest to, że my – Naród – daliśmy światu naszą przywarę, która urosła do rangi 

normy.

Aha i taki mały szczegół, że tacy mali chłopcy jak Kamil Stoch przed kamerami mówią o swoich 

marzeniach, a potem, po latach te marzenia urzeczywistniają.

A nam ciekną łzy wzruszenia.

iPush up
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PPrzeglądałam ostatnio swoje pudełko z płytami. Nie zaglądam do niego zbyt często, ale 

przechowywane w nim informacje mają wartość sentymentalną. W czasie szperania zauwa-

żyłam, że niektóre płyty zaczęły się… rozwarstwiać. Większość danych udało się uratować, 

przegrywając je na zewnętrzne, pojemne dyski twarde, ale przy okazji naszła mnie nieweso-

ła refleksja, dotycząca trwałości naszych cyfrowych osiągnięć.

Dawne cywilizacje doskonale zdawały sobie sprawę z konieczności przekazywania zgro-

madzonej wiedzy z pokolenia na pokolenie. O ile u Indian na przykład szamani wkuwa-

li wszystko na pamięć, od najmłodszych lat, o tyle bardziej zaawansowane cywilizacje in-

westowały w trwałe środki przekazu. Oczywiście nie wiadomo, czym kierowali się nasi 

przodkowie, wykonując na ścianach jaskiń rysunki, o tyle świątynie, monumenty, piramidy 

i płaskowyże pokryte liniami widocznymi z powietrza miały widoczny cel – utrwalanie istot-

nej informacji przyszłym pokoleniom. I trudno zaprzeczyć – nasi przodkowie robili to wy-

jątkowo skutecznie, skoro ich wiadomości przetrwały do dzisiaj, czyli kilka tysięcy lat. Może 

dużo czasu zajmuje nam ich odczytanie i nie wiemy do końca, czy nie zgubiliśmy się po 

drodze, ale informacja zachowała się w stanie umożliwiającym przynajmniej jej odczytanie. 

Nieco gorzej mają się inne przekazy, które wraz z upływem wieków stawały się coraz mniej 

trwałe. Weźmy na przykład takich Majów – wynaleźli swoją wersję papieru, spisali na niej 

swoją historię, stworzyli biblioteki, które następnie zostały spalone doszczętnie przez Hisz-

I NIE ZOSTANIE 
PO NAS NIC
Cywilizacje starożytne zapisywały swoją historię na kamiennych ścianach budynków. 

Do naszych czasów przetrwały również jeszcze starsze malowidła naścienne, nie 

wspominając już o widocznych z powietrza rysunkach na płaskowyżu Nazca. A co 

pozostanie po nas, przedstawicielach okresu komputerowego boomu?

KINGA OCHENDOWSKA
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panów. Do naszych czasów przetrwały zaledwie cztery niekompletne kodeksy. Zdecydowa-

nie lepiej mają się inskrypcje na piramidach. Kamień jest dużo trwalszy niż papier. 

I w końcu my. Kultura cyfrowa, zapisująca swoją historię w najbardziej nietrwały możliwy 

sposób. W czymś, co nie ma fizycznego, wymiernego kształtu. W bitach i bajtach. Na nośni-

kach, których nie można odczytać ludzkim okiem. No dobrze – używamy też odrobiny pa-

pieru, ale papier ten nijak się ma do historycznego tworzywa – w coraz mniejszym stopniu 

możemy mu zaufać. Wystarczy spojrzeć na dawne manuskrypty, które przetrwały do na-

szych czasów. Wytrzymały papier, mocne, intensywne kolory barwników. I dla porównania 

– dzisiejsze długopisy, które blakną po kilku latach i papier – żółknący szybko i rozpadający 

się w dłoniach. Jakość wytworów nie jest naszą najmocniejszą stroną.

Wracając jednak do zapisów cyfrowych. Pierwsza kwestia to nośnik. Komu nigdy w życiu 

nie padł dysk, pendrive albo nie porysowała się płyta? Co wtedy dzieje się z danymi? Znika-

ją bezpowrotnie. Oczywiście można spróbować je odzyskać, domowym sposobem lub pro-

fesjonalnie, korzystając z usług specjalistów, ale są to zazwyczaj usługi drogie, nie na kieszeń 

przeciętnego zapisywacza danych. Tracimy je więc na każdym kroku. Wyjściem może być 

przechowywanie informacji na zewnętrznych serwerach czy w popularnych ostatnio „chmu-

rach”. Pamiętać jednak musimy, że zewnętrzny serwer to w gruncie rzeczy taki sam kom-

puter, jaki stoi w naszym domu. Tak samo podatny na uszkodzenia, awarie prądu czy wpły-

wy pola magnetycznego. A jeśli to nas nie przekonuje, pozostaje jeszcze kwestia zawodnej, 

ludzkiej pamięci. „Zapomniałem hasła!” to jedna z rzeczy, którą usłyszeć możemy codzien-

nie, zwłaszcza jeśli konto nie było często użytkowane.

Jakby tego było mało, pojawia się kolejna kwestia, czyli programy, dzięki którym zapisuje-

my i odczytujemy nasze dane. Format plików to rzecz wyjątkowo zmienna i często zdarza 

się, że wersje tego samego programu są nie do końca kompatybilne ze sobą. Wystarczy, że 

program lub format zostaje porzucony, a po kilku latach nie możemy już odczytać zacho-

wanych przez nas danych. Ci z Was, którzy przebywają w cyfrowym świecie kilkanaście lub 

więcej lat z pewnością mogą to potwierdzić. Od momentu, kiedy komputery domowe za-

częły się upowszechniać, porzuciliśmy wiele programów i sposobów zapisywania informa-

cji. Zniknęły dyskietki 5,25 i 3,5 cala, w zapomnienie odeszły stacje dyskietek, a obecnie re-

zygnujemy z wbudowanych napędów płyt. Wiele programów zostało zarzuconych i danych 

przy ich pomocy zapisanych nie odczytamy przy pomocy współczesnych programów. A roz-

wój technologii się przecież nie zatrzymał – prze do przodu coraz szybciej. Niedługo porzu-

cimy zewnętrzne dyski i pendrive’y na korzyść innych, bardziej zaawansowanych rozwiązań. 

I nie zostanie po nas nic
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Zapewne zdalnych. I tak na przestrzeni kilku lub kilkunastu lat tracimy więcej danych niż nasi 

przodkowie. Wygląda na to, że zupełnie nie myślimy o przyszłości.

Z drugiej strony ktoś jednak rozumie, jak nietrwałe są nasze metody przekazywania wie-

dzy przyszłym pokoleniom. Budując składy odpadów atomowych na Islandii postanowiono, 

że oznaczone zostaną nie przy pomocy nowoczesnych metod zapisów, ale przy pomocy ja-

snych i zrozumiałych… piktogramów. Wygląda na to, że rysunkowe przekazy naszych przod-

ków miały większy sens niż komputery i ich wirtualne znaki. Piktogramy na ścianie jaskini 

w dobie komputeryzacji? Poważnie? A jednak!

Jeśli rozejrzymy się wokół nas, zobaczymy, jak bardzo ulotna staje się nasza wiedza. Na prze-

strzeni tysiącleci, wraz z rozwojem cywilizacji, metody przekazywania informacji stają się co-

raz bardziej niewiarygodne. Co pozostanie z naszej cywilizacji dla przyszłych pokoleń? Od 

kamienia, przez glinę, ziemię, papier, aż po coś, co nie istnieje w świecie fizycznym. Może 

się okazać, że dla przyszłych pokoleń problemem nie będą prymitywne metody zapisu, ale 

brak materiału do analizy.

Już dzisiaj współczuję archeologom z dalekiej przyszłości. Mogę sobie wyobrazić, jak w sku-

pieniu analizują pozostawione przez nas resztki kultury. Okazać się może, że te najtrwalsze, 

wyryte w kamieniu wcale nie będą odzwierciedlać naszego życia i intencji. A to, co chce-

my zachować, zniknie gdzieś w brzuchu złomowiska – nasze zdjęcia, muzyka, filmy, książki 

– bezużyteczne i przestarzałe.

Czy możemy coś na to poradzić? Nie wiemy, co stanie się w przyszłości. Powinniśmy więc 

postarać się o bardziej trwałe środki przekazu. Może właściwą drogą okażą się formaty uni-

wersalne? Jeden format dla dokumentów, jeden dla grafiki, jeden dla muzyki i jeden dla ma-

teriałów wideo. Może wtedy do czasów odległych przetrwają dane, które ktoś kiedyś będzie 

mógł odczytać? Jednak kiedy myślę o okresie kilku tysięcy lat, nabieram wątpliwości. Kiedyś 

nawet stół był stołem i trwał przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dziś wszystko jest jed-

norazowe, żeby rynek się kręcił. Nasze komputery, nośniki, przedmioty codziennego użytku 

za kilka lat, nie kilka tysięcy, zakwalifikują się do śmieci.

I kiedy myślę o naszych następcach, robi mi się trochę smutno. Bo prędzej odczytają egip-

skie hieroglify niż nasze dyski i płyty. O ile, oczywiście, nie popsujemy piramid. 

Przetrwały parę tysięcy lat, ale czy przetrwają nas?

I nie zostanie po nas nic
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ZZastanawiałam się ostatnio, co może się jeszcze wydarzyć w technologicznym świecie, poza 

scenariuszami rodem z filmów sci-fi. Owszem, możemy skomputeryzować nasze domy 

i przy okazji samych siebie do momentu, gdy wszczepiony w dniu narodzin czujnik będzie 

odpowiedzialny nie tylko za informowanie o naszym stanie zdrowia i w razie konieczności 

wezwanie pomocy medycznej, ale jednocześnie stanie się naszym dowodem tożsamości, 

kartą płatniczą, kluczem otwierającym drzwi naszego domu i co tam jeszcze ktoś jest w sta-

nie wymyślić. Dla nas, w krajach uznawanych za technologicznie rozwinięte, niewiele jest 

rzeczy, które są w stanie nas zaskoczyć – jedno wydaje się logiczną konsekwencją drugiego. 

I zapominamy, że nie wszędzie technologia rządzi ludzkim życiem.

Wystarczy spojrzeć na mapę. Jeśli zamarzy się nam wycieczka do Afryki, nasze iPhone’y na 

niewiele się zdadzą, chyba że zamierzamy spędzać czas w hotelu wyposażonym w Wi-Fi. Bo 

już na sawannie zasięgu raczej nie uświadczymy. Tak samo w Amazonii albo na środku oce-

anu. Można oczywiście używać telefonu satelitarnego, ale nie jest to rozwiązanie dla prze-

ciętnego turysty. Przeciętny turysta musi pogodzić się z faktem, że są jeszcze miejsca, gdzie 

mleko pochodzi od krowy, nie z supermarketu, a owoce rosną na drzewach, a nie w folio-

wych opakowaniach na sklepowych półkach. Czasem pewnie trudno nam w to uwierzyć, 

bo postęp dokonał się tak szybko, że już teraz pokolenie, które nie pamięta czasów bez 

komputera, to ludzie dorośli, w pełni ukształtowani. W pewnych rejonach świata czas bie-

gnie do przodu, w innych zatrzymał się w miejscu. I co na to technologia? Czy budowanie 

I CO DALEJ, 
TECHNOLOGIO?

W krajach technologicznie zaawansowanych przyzwyczailiśmy się już, że wszystko 

dzieje się jak za dotknięciem elektronicznej różdżki.

KINGA OCHENDOWSKA
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przekaźników komórkowych na pustyni ma sens? Czy nastąpi kolejny skok, kiedy 

operatorzy telefonii, zamiast stawiać kolejny maszt wystrzelą po prostu satelitę? 

Czy to będzie kolejny krok w budowie globalnej wioski?

W zasadzie taka opcja wydaje się jak najbardziej naturalna. Zwykle technologia, 

zanim stanie się powszechna, jest ekskluzywna i droga. Wystarczy spojrzeć na te-

raźniejsze ceny telefonów satelitarnych. Są już obecnie nieco bardziej dostępne, 

ale koszty abonamentów i aparatów wciąż można porównywać do ceny archaicz-

nych, walizkowych komórek. Nie zmienia to faktu, że są. I jeśli chcemy zadzwonić 

z amazońskiej dżungli, to możemy. Rozważania na temat konieczności posiada-

nia stałego dostępu do sieci telekomunikacyjnej w amazońskiej dżungli to zupeł-

nie osobna kwestia. Tak samo zresztą jak konieczność tworzenia globalnej wioski, 

obejmującej każdy metr kwadratowy ziemskiej powierzchni. 

W zasadzie gdyby zniknęła konieczność używania masztów i nadajniki zostały-

by zastąpione przez stacje satelitarne, można by śmiało mówić o kolejnym sko-

ku technologicznym. Wtedy nasze współczesne elektroniczne zabawki nabrałyby 

większego znaczenia. Na przykład modne ostatnio opaski fitnessowe. Skoro i tak 

do lokalizacji używają nadajników GPS, to można je wyposażyć w funkcję alar-

mową, dzięki której posiadacz mógłby wezwać pomoc medyczną lub policję. Na-

wet w środku amazońskiej dżungli. Możemy też wymyślić dla nich prostsze zasto-

sowania – na przykład wmontowany nadajnik, pełniący funkcję klucza do drzwi 

domu lub samochodu. Karty kredytowej? Dowodu osobistego? W końcu już te-

raz posługujemy się danymi biometrycznymi. I tak zataczając koło wracamy do 

klasycznego sci-fi, bo od opasek do wszczepianych chipów już tylko jeden krok. 

A sieć pozwalającą na interpretację tych wszystkich danych już zbudowaliśmy, 

przy pomocy satelitów.

Chcąc nie chcąc, gdy skomputeryzujemy już całą przestrzeń wokół nas, pozosta-

nie nam tylko skomputeryzowanie nas samych, w bardzo dosłownym, biologicz-

nym sensie.

Osobiście wolałabym inną wizję rozwoju technologii – w kierunku zielonej plane-

ty. Małe, rozrzucone po równinie domki, wyposażone każdy z osobna w bezprze-

wodowe, samoodnawialne źródła energii. Nadajniki owszem – wysoko na niebie, 

a na ziemi – zielona trawa, kwitnące kwiaty i drzewa. OK, możemy jeszcze dorzu-

I co dalej, technologio?
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cić unoszące się nad powierzchnią drogi poduszkowce, z napędem elektroma-

gnetycznym, pod którymi nie ugina się nawet jedno źdźbło trawy. Ale rozglądając 

się dookoła, nie mam złudzeń, że technologia wybierze taką drogę. Prędzej po-

grzebie nas pod tonami gruzu i metalu.

Nie da się ukryć, że pomimo tego, że niektóre obszary ziemi zatrzymały się w cza-

sie, wszystko zmierza w kierunku globalnego połączenia. Komunikacja jest na-

szym najwyższym priorytetem – co prawda ta uboga i ograniczona, bo czysto 

komputerowa, ale komunikacja. Prędzej jestem w stanie wyobrazić sobie upadek 

koncernów paliwowych niż firm telekomunikacyjnych.

Na ten rok Apple zapowiedziało kolejne innowacje i nowe produkty. I wydaje mi 

się, że dalej pozostaniemy w kręgu poszerzania komunikacji. Bo kto jak nie Ap-

ple będzie prowadził nas tą drogą. Wszyscy oczekujemy nowości – kompute-

ry z przedmiotów ogólnodostępnych stały się przedmiotami osobistymi i ciągle 

zmierzamy w kierunku personalizacji technologii. Nie obstawiam zegarków w ści-

słym tego słowa znaczeniu, bo dla nich jest niewielkie pole zastosowania. Ale 

opaski? Wielofunkcyjne, programowalne…

Myślę, że w ciągu najbliższych lat przekonamy się, dokąd zmierza technologia. I to 

nie naocznie, ale na własnej skórze. Bo technologia to przedmiot osobisty i o tym 

musimy pamiętać.

Do ziszczenia się scenariuszów z filmów sci-fi brakuje nam jeszcze tylko złych ko-

smitów. Ale zaraz, skąd biorą się te wszystkie innowacje?

Czy przypadkiem…?

Jeszcze przez chwilę możemy się cieszyć światem, w którym możemy znaleźć 

miejsca niepodłączone do globalnej sieci. Technologia nie jest ani zła, ani dobra 

z natury, po prostu jest. Od nas zależy, jak postanowimy ją wykorzystać.

A może się okazać, że za chwilę zamiast zdjęć z afrykańskiej sawanny będziemy 

wysyłać stream na żywo z osobistej kamery, którym będziemy mogli podzielić się 

z rodziną i znajomymi w sieci. I do tego jeszcze zdążymy do domu na obiad.

Byle tylko nie dać się w tą sieć złapać.

I co dalej, technologio?
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BITCOIN 
WIRTUALNA WALUTA

GRACJAN PIETRAS (WSPÓŁPRACA MACIEJ RZEPKA)

Jednak każdy kto chciałby traktować Bitcoiny jako inwestycję powinien wziąć rów-

nież pod uwagę możliwe spadki ich wartości.  Kurs Bitcoina podlega bardzo gwał-

townym wahaniom.  Spektakularny spadek można było zaobserwować w grudniu 

ubiegłego roku, kiedy to w ciągu niecałych 2 tygodni kurs spadł z 1.147 USD do 522 

USD za jednego Bitcoina.  Brak powiązań z jakąkolwiek realną gospodarką powodu-

je, że prognozowanie tego kursu jest zajęciem z kategorii wróżenia z fusów.  Inwe-

stując w Bitcoina należy więc uzbroić się w bardzo wysoką tolerancję na ryzyko strat. 

Czym jest Bitcoin?
Bitcoin jest wirtualną walutą stworzoną w oparciu o powszechnie dostępne tech-

nologie szyfrujące, która funkcjonuje bez centralnej instytucji emisyjnej lub regu-

lacyjnej.  Jest to, innymi słowy, otwarta i zdecentralizowana sieć płatnicza (w prze-

ciwieństwie do zamkniętych systemów typu VISA lub Mastercard) oparta na 

oprogramowaniu typu open-source oraz społeczności użytkowników, do której do-

stęp jest w pełni swobodny.  

Koncepcja Bitcoina jako tzw. kryptowaluty  została po raz pierwszy opisana opisa-

na w 1998 roku na liście mailingowej cypherpunks.  W roku 2008 na forach skupia-

Załóżmy, że dwa lata temu wymieniliście 100 USD na Bitcoiny.  No cóż, zdołalibyście nabyć 

wówczas około 20 Bitcoinów po około 5 USD za sztukę.  Jako że obecny kurs Bitcoina wynosi 

nieco ponad 600 USD, te same 20 Bitcoinów stanowi dziś równowartość ponad 12.000 USD.  

Czy to żart?  Nie.  Kurs Bitcoina wzrósł w tym okresie ponad 120-krotnie.
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jących fanów kryptografii i zaawansowanej matematyki zaczął krążyć dokument 

opisujący teoretyczne podstawy działania wirtualnej waluty o nazwie Bitcoin.  Au-

torem tego dokumentu była osoba kryjąca się pod pseudonimem Satoshi Nakamo-

to.  Jej tożsamości dotychczas nie ustalono.  W roku 2009 pojawiła się pierwsza wer-

sja oprogramowania zwanego klientem Bitcoin. 

Jak zacząć?
Aby zacząć używać Bitcoiny wystarczy ściągnąć i zainstalować na swoim kompute-

rze darmowy program, który przyłączy nas do sieci i stworzy nasz wirtualny portfel.  

Bitcoiny można następnie kupować w internetowych domach aukcyjnych lub zara-

biać w żmudnym procesie zwanym wydobycia (mining).  Wydobywanie polega na 

poświęcaniu mocy obliczeniowej własnych komputerów przez użytkowników syste-

mu i powoduje powstanie nowych monet.  Użytkownicy wytwarzający Bitcoiny na-

zywani są górnikami (miners).  Udostępniona przez górników moc obliczeniowa wy-

korzystywana jest do przetwarzania transakcji Bitcoinami.  W zamian za to górnicy 

wynagradzani są określoną liczbą Bitcoinów, która wędruje do ich wirtualnych port-

feli.  Ogólna liczba Bitcoinów, jaka może zostać wygenerowana została ograniczona 

do 21 milionów, co ma przeciwdziałać inflacji (dotychczas powstało ich około 12 mln).  

Z kolei każdy Bitcoin jest podzielny na sto milionów części, które nazywane są Sato-

shi (od pseudonimu wynalazcy Botcoina).  

Monety posiadają klucz publiczny ich właściciela.  Kiedy pieniądze są wysyłane, 

nadawca  dodaje do nich publiczny adresata, a całość podpisuje swoim kluczem 

prywatnym.  Od tego momentu to adresat posiada monety i może nimi dyspono-

wać.  Wszystkie transakcje są trzymane przez wszystkich jawnie w sieci.  Przed każdą 

operacją ważność monet jest sprawdzana. Warto wiedzieć, że transakcje Bitcoinami 

są nieodwracalne.  Nie ma możliwości odzyskania wydanych Bitcoinów, chyba że zo-

staną one przesłane zwrotnie przed odbiorcę.

Transakcje Bitcoinami są obecnie bezpłatne.  W przyszłości prawdopodobnie opłaty 

mogą jednak się pojawić, jeśli górnicy nie będą już mogli otrzymywać nowych Bitcoinów 

za udostępnianie mocy obliczeniowej wykorzystywanej do przetwarzania transakcji.  

“We have been hacked!”
W lutym 2014 roku głośnym echem odbił się skok na wirtualny portfel organizacji 

Silk Road 2.  Organizacja ta jest uważana za następcę zamkniętej w 2013 roku przez 

Bitcoin - wirtualna waluta
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FBI organizacji Silk Road (przyczyną zamknięcia były zarzuty handlu narkotykami 

oraz innej nielegalnej działalności).  Według dostępnych informacji hackerzy wyko-

rzystali odkrytą wcześniej lukę w protokole Bicoina, znaną jako “transaction malle-

ability”.  Ich łupem miały paść Bitcoiny o rynkowej wartości około 2,7 miliona USD.  

Pytanie o bezpieczeństwo Bitcoinów jest z jednej strony pytaniem o bezpieczeń-

stwo informatyczne współczesnych technologii kryptologicznych, zaś z drugiej py-

taniem   bezpieczeństwo systemów wykorzystywanych przez użytkowników do za-

wierania transakcji i przechowywania własnych portfeli.  Atak na Silk Road 2 był 

skuteczny z powodu wspomnianej wady protokołu Bitcoina oraz przechowywania 

portfela online.  Mimo to uznaje się, że przy zachowaniu określonych zasad ostroż-

nościowych bezpieczeństwo portfeli i transakcji Bitcoinami jest stosunkowo wyso-

kie.  Należy jednak pamiętać, że utrata portfela oznacza w praktyce nieodwracalną 

utratę posiadanych Bitcoinów i zadbać w związku z tym o odpowiednie zabezpie-

czenie własnych urządzeń.  Aby zminimalizować ryzyko przypadkowej utraty da-

nych należy wykonać kopie zapasowe portfela.  Aby zaś zmniejszyć ryzyko związane 

z kradzieżą można przenieść portfel off-line oraz przechowywać go w zaszyfrowa-

nej postaci.  

Bitcoin w świetle prawa
Prawnicy toczą obecnie dyskusję o tym, czy Bitcoin jest walutą, elektronicznym 

środkiem płatniczym, czy też może towarem, oprogramowaniem lub usługą.  W róż-

nych krajach problem ten rozstrzygany jest w różny sposób.  Analizę stanu prawne-

go w 41 jurysdykcjach przeprowadziła w styczniu 2014 amerykańska Law Library of 

Congress.  Raport ten dostępny jest w Internecie.

W Stanach Zjednoczonych Bitcoin nie jest uważany obecnie za walutę.  Federalna 

agencja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) wydała natomiast wytycz-

ne określające, kiedy obrót Bitcoinami stanowi usługę finansową, do której stosuje się 

obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz zasadę wy-

magającą, by znać tożsamość drugiej strony transakcji.  Tym restrykcjom podlegają 

podmioty emitujące wirtualne waluty oraz zajmujące się ich wymianą na waluty realne 

lub inne waluty wirtualne. Nie podlegają im natomiast zwykli użytkownicy systemu. 

W grudniu 2013 roku Europejski System Nadzoru Finansowego (EBA) wydał oświad-

czenie, w którym wskazywał na związane z Bitcoinem ryzyka inwestycyjne.  Skon-

Bitcoin - wirtualna waluta
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centrował się w szczególności na nadużyciach z wykorzystaniem Bitcoinów, w tym 

przypadkach oszustw, unikania podatków oraz innych przestępstw. 

W Polsce, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, Bitcoin nie jest nielegal-

nym środkiem płatności, ale nie jest także walutą, ani nie odpowiada definicji pie-

niądza elektronicznego.  Natomiast wszelki dochód z transakcji Bitcoinami podlega 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, ponieważ dla obo-

wiązku podatkowego środek płatności przy transakcji nie ma znaczenia.

Droga Bitcoina
Bitcoin pokonuje obecnie drogę od niszowych, często szemranych lub wręcz 

kryminalnych, internetowych przedsięwzięć do stosunkowo szerokiego rynku 

odbiorców oraz zwykłych codziennych płatności.  Jego akceptowalność w obro-

cie nie może jeszcze równać się z “tradycyjnym” pieniądzem elektronicznym, ale 

stale rośnie.  W Polsce jest obecnie około 50 miejsc, w którym akceptowana jest 

płatność Bitcoinami.  Są to głównie firmy informatyczne, ale także centrum den-

tystyczne, firma hostingowa, pub oraz kawiarnia.  Na świecie płatności Bitcoina-

mi można dokonywać m.in. w niektórych kasynach w Las Vegas (jednak tylko 

za hotel i jedzenie, nie za sam hazard), można też płacić np. za pamiątki klubo-

we i bilety na mecze drużyny koszykarskiej Sacramento Kings.  Płatności Bit-

coinami  akceptuje duży amerykański sklep internetowy overstock.com, a nad 

ich wprowadzeniem zastanawiają się także eBay oraz PayPal.  W Helsinkach po-

wstał pierwszy w Europie bankomat, z którego można „wypłacić”(tzn. zapisać 

na swoim portfelu) Bitcoiny, płacąc euro. Wcześniej takie bankomaty powstały 

w Kanadzie. 

Nie sposób dziś gwarantować sukcesu Bitcoina, ale warto uzmysłowić sobie jest 

on rozwiązaniem całkowicie nowatorskim o światowym zasięgu.  Sukces ten zale-

żeć będzie od tego, czy Bitcoin przekona do siebie tzw. przeciętnych użytkowni-

ków Internetu.  O ile obecnie Bitcoin wydaje się być przede wszystkim narzędziem 

działań spekulacyjnych, czyli prób zarabiania na zmianach kursowych, prawdzi-

wy sukces nadejdzie, jeśli stanie się on powszechnie wykorzystywanym środkiem 

płatniczym w codziennych transakcjach internetowych.  Sprzyjać temu mogła-

by stabilizacja pozycji Bitcoina na rynku, o którą jednak trudno w zdecentralizowa-

nym systemie, podatnym na gwałtowne i głębokie zmiany kursu.  Wraz z upływem 

czasu Bitcoin będzie również poddawany presji technologicznej.  Aby pozostać 

Bitcoin - wirtualna waluta
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bezpieczny będzie musiał się zmieniać wraz z pojawiającymi się coraz to nowy-

mi zagrożeniami, co również będzie musiało odbywać się w zdecentralizowany 

sposób.  

W każdym przypadku Bitcoin jest zjawiskiem zupełnie bezprecedensowym, które 

rodzi się i zatacza coraz szersze kręgi na naszych oczach.  Należy obchodzić się z nim 

ostrożnie, ale błędem może być niedocenianie jego potencjału.

Autor jest adwokatem i wspólnikiem
w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę 

Korzystaj w App Store, Mac App Store oraz w innych płatnościach internetowych. 

Dzięki karcie CardEasy możesz w bezpieczny sposób zarejestrować konto 
w sklepach fi rmy Apple*. Od teraz nie musisz rejestrować konta z użyciem 
swojej podstawowej karty kredytowej. Dzięki CardEasy jesteś bezpieczny, 

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić CardEasy – wejdź na stronę: 

www.cardeasy.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.
 OFERTA SPECJALNA 

Bitcoin - wirtualna waluta

http://www.djp.pl
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=26700420
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P
GOOGLE GLASS
ZERKNĄŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ

PAWEŁ HAĆ

Podchodziłem sceptycznie do koncepcji, która towarzyszyła Glass, odkąd pierwszy 

raz o nim przeczytałem. Była połowa 2012 roku, czas, gdy nikt nie myślał poważnie 

o inteligentnych akcesoriach pokroju zegarków, a wszelkie opaski analizujące aktyw-

ność traktowane były jak gadżety przeznaczone wyłącznie dla sportowców. Wątpiłem 

w sens tego typu urządzeń, żadne bowiem nie dawało wystarczająco wielu nowych 

możliwości, by można je było włączyć do ekosystemu używanych na co dzień produk-

tów. Glass wydawało się być właśnie takim sprzętem – owszem, oryginalnym i wyko-

rzystującym kilka interesujących rozwiązań, ale jednocześnie dziwacznym i nieszcze-

gólnie praktycznym.

Na żywo Glass jest dużo mniej intrygujący, niż mogłoby to wynikać z materiałów wi-

deo czy zdjęć umieszczanych w internecie przez Google oraz posiadaczy urządze-

nia. Jasne, na ulicy z pewnością będzie budzić zaciekawienie (szczególnie w jaskra-

wej, pomarańczowej wersji), jednak daleko mu do 

przedmiotu wywołującego reakcję „bo-naruszają-

prywatność-wszystkich-wkoło-idź-pan-stąd”. Stero-

wanie wymaga bowiem korzystania z panelu doty-

kowego umieszczonego na prawym boku, a także 

wydawania komend głosowo. Nie jest więc na tyle 

dyskretne, by potajemnie fotografować wszystko. 

O Glass mówi się wiele, choć dotąd wyprodukowano jedynie dziesięć tysięcy sztuk tego 

urządzenia. Tylko, a właściwie aż, bo cały czas mamy do czynienia z prototypem, który zakupiło 

i testuje naprawdę wiele osób. Mimo tego, że miałem okazję używać Glass tylko przez chwilę, 

wiem, że Google wyznaczyło nim kierunek, w którym rozwijać się będzie rynek IT.

Zerkam w górę. Informacja 
już tam jest, nie 
przeszkadza, czeka.
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Glass to nie sprzęt szpiegowski, podejrzewam, że bez trudu można nabyć urządzenia, 

które lepiej nadają się do naruszania czyjejś prywatności. Oczywiście rozumiem oba-

wy właścicieli kin, klubów czy innych miejsc publicznych, jednak równie mocno mu-

szą się oni wystrzegać osób, które korzystają choćby telefonów komórkowych, oferu-

jących te same możliwości fotograficzne co Glass. Pozostaje jeszcze kwestia akceptacji 

społecznej – to prawda, że podczas rozmowy z kimś mogę jednocześnie czytać treść 

na ekranie okularów. Nie muszę jednak tego robić, zresztą patrząc na wyświetlacz, 

muszę odwrócić wzrok od rozmówcy. Wszystko pozostaje kwestią kultury osobistej 

(a jak jej brakuje, to nawet zdjęcie z nosa Glass nie pomoże).

Okulary Google stworzone zostały po to, by ułatwiać czynności, które wykonuje się na 

smartfonie. Nie zastępują go, a funkcjonują z nim w symbiozie. Przejmują najbardziej 

podstawowe zadania, które są w danej chwili najistotniejsze. Po wyszukaniu miejsca 

będą wskazywać drogę za pomocą strzałki, obracającej się w odpowiednim kierun-

ku (za sprawą wbudowanego w okulary kompasu cyfrowego). Odnajdą też informacje 

o pogodzie i miejscach, a następnie zaprezentują je w możliwie najprostszej formie. 

Pozwolą odczytać wiadomość i odpowiedzieć na nią, rozpocząć połączenie ze znajo-

mym, i to zarówno przez Hangouts, z transmisją z kamery, jak i klasycznie, głosowo. 

Dzięki zastosowaniu przewodnictwa kostnego do przekazywania dźwięku nikt poza 

użytkownikiem nie usłyszy rozmowy. Nie potrzeba nawet słuchawek. Odpowiednia 

aplikacja wyszuka przepis, a następnie pokieruje naszymi poczynaniami, by nie przy-

palić wody na herbatę. Inna będzie na bieżąco analizować pokonywaną na rowerze 

trasę (poprzez analizę danych z GPS w smartfonie). Jeszcze inna zrobi to, czego bę-

dziemy potrzebować.

Glass nie jest zamkniętym projektem, stale pojawia się nowe oprogramowanie, współ-

pracujące z okularami. Podejrzewam, że w momencie premiery sklepowej, baza apli-

kacji będzie naprawdę obszerna.

Zerkam w górę. Informacja już tam jest, nie przeszka-

dza, czeka. Jeśli nie dotknę panelu dotykowego na 

prawym boku okularów, wyświetlacz się wyłączy, by 

oszczędzić energię. W razie potrzeby komunikat wy-

świetli się sam lub będzie widoczny, póki nie wyko-

nam odpowiedniej czynności. Glass jest całkowicie nie-

inwazyjny, aczkolwiek wymaga przyzwyczajenia do 

To wspaniałe urządzenie, 
którego… nie chcę mieć. 
Przynajmniej teraz.

Google Glass – zerknąłem na przyszłość



   /   FELIETONY   /   66

ignorowania ekranu, gdy nie jest potrzebny. Wcale nie trzeba tak często na niego pa-

trzeć. Wręcz przeciwnie – wpatrywanie się w wyświetlacz umieszczony na obrzeżach 

pola widzenia, a nie w jego centrum, powoduje szybkie zmęczenie wzroku. To jednak 

nie problem – wyświetlany obraz jest bardzo wyraźny, tak że odczytanie informacji nie 

stwarza problemów. Glass nie jest bowiem urządzeniem stworzonym do konsumpcji 

treści (wyjątkiem są tu wszelkie audycje). Jego zadaniem jest dostarczenie potrzebnych 

informacji w każdej sytuacji, nawet takiej, która wyklucza użycie smartfona.

Glass to nie tylko świetna idea, ale i równie interesujący zbiór rozwiązań technicz-

nych. Najważniejszym z nich jest oczywiście wyświetlacz, umieszczony zaledwie kil-

ka centymetrów od oka. Wykonano go w technologii LCoS, która za sprawą minimal-

nych odstępów między pikselami zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu, i to nawet 

przy niezbyt wysokiej rozdzielczości (w przypadku wyświetlacza Glass jest to jedy-

nie 640×360 pikseli). Zastosowano też wspomniane wcześniej przewodnictwo kost-

ne dźwięku – przylegająca do głowy część okularów wysyła wibracje, które trafiają 

do ucha środkowego. Dotąd technologia ta wykorzystywana była głównie w apara-

tach słuchowych. Glass posiada także żyroskop, który umożliwia wybieranie pozy-

cji z menu okularów za pomocą ruchu głowy. To wielkie ułatwienie, zarówno dla osób 

zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Wszystkie te elementy przywodzą na myśl bardzo 

prosty wniosek – Glass ma upraszczać korzystanie z technologii, uczynić ją dostępną 

dla wszystkich.

Chwila korzystania z Glass całkowicie zmieniła moje podejście do tego urządzenia. 

Jest kwintesencją naszych czasów, w których internet odgrywa bardzo ważną rolę. 

Wykorzystuje skomplikowane rozwiązania techniczne w możliwie najprostszy sposób. 

To wspaniałe urządzenie, którego… nie chcę mieć. Przynajmniej teraz. I to nie tylko 

dlatego, że nie jest kompatybilne z iOS. Glass nie jest obecnie gotowym produktem 

– ma bardzo ograniczone możliwości ustawienia ekranu, nie występuje też w wersji 

z wyświetlaczem po lewej stronie (co byłoby znacznym utrudnieniem dla osób z po-

ważną wadą lewego oka). Same okulary są też dość duże, a tym samym mało dyskret-

ne, kontrastując więc z uproszczonym do granic możliwości sterowaniem. Do koń-

ca bieżącego roku Glass ma pojawić się na rynku amerykańskim – jestem niezmiernie 

ciekaw, ilu zmian się do tego czasu doczeka. Jednocześnie nie mogę się doczekać, 

gdy stanie się bardziej osiągalny – „przeciętniejszy” wizualnie, do tego współpracują-

cy z moim smartfonem. Zerknąłem już na przyszłość. Teraz chcę napawać się jej wido-

kiem trochę dłużej.

Google Glass – zerknąłem na przyszłość
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DRONY

KAMIL DYRTKOWSKI

Dron – mały robot/śmigłowiec, który dostarczy Ci przesyłkę na trawnik przed 

domem w 30 minut.

Jakiś czas temu Amazon ogłosił, że będzie używał dronów do dostarczania swoich przesyłek. 

Można powiedzieć – wspaniała wiadomość. Niedługo będziemy żyć jak w filmie sci-fi. Ja też 

tak pomyślałem, lecz po zagłębieniu się w temat odnalazłem kilka smaczków, które Wam 

przedstawię. Okazuje się, że promocja tego rozwiązania to tylko chwyt marketingowy firmy, 

która chce się kształtować na nowoczesnego przedsiębiorcę.
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Niestety temat tyczy tylko paczek do 2,2 kg, 

wejdzie w życie dopiero za lat kilka, jak nie kil-

kanaście. Drony na pewno nie będą latać w Pol-

sce. Dlaczego? Może w dalszej części znajdzie-

cie odpowiedź.

Sugestią ku temu może być fajna inicjatywa 

jednego ze stanów USA, którego władze, za je-

dynie 25 dolarów, wydają licencję umożliwiającą 

strzelanie do dronów. Stanem jest Kolorado i li-

cencja nie ma mieć ograniczeń wiekowych. Są 

oni zdania, że „bezzałogowy statek powietrz-

ny zostaje uznany za zagrożenie dla… szlachet-

nej wolności”. I że dzieci mogą wyżywać się 

w strzelaniu do „dronów”. Ciekawe, jak ten te-

mat się rozwinie. Przy czym już widzimy, że bu-

dzi wiele entuzjazmu i kontrowersji.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
http://kaywa.me/wzJB0
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Coraz częściej słyszymy o rzekomym iPadzie Pro, który ma nadejść w tym roku. Szczególnie 

teraz, gdy duży iPad zmienił nazwę na iPad Air, wprowadzenie nowego produktu i trzeciego 

iPada – analogicznie do linii Maców – wydaje się wielce prawdopodobne. Jest na ten temat 

kilka teorii, które pojawiają się co rusz w blogosferze i prasie. Jako osoba pisząca ten felieton 

na iPadzie i właściwie pracująca na nim przez większość czasu, chciałbym uporządkować 

swoje myśli na ten temat, a jednocześnie zachęcić Was do dyskusji.

iPad Pro? Nie potrzeba hybrydy 

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

IPAD PRO? 
NIE POTRZEBA HYBRYDY – TRZEBA 
LEPSZYCH PROCESÓW I APLIKACJI
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iPad Hybryda 12 cali?
Jedną z głównych teorii w tym temacie jest pomysł na stworzenie hybrydy, czyli generalnie 

„spiknięcie” MacBooka Air z iPadem Air – stworzenie 12-calowego dotykowego laptopa z kla-

wiaturą. Coś na wzór Microsoft Surface Pro. Połączenie dwóch światów – Mac OSX i iOS w jed-

ną, harmonijną całość.

Dlaczego to ma sens?
Zaczniemy od pozytywów. Dlaczego taki iPad Pro mógłby wydawać się sensowny z punktu 

widzenia profesjonalistów?

1. Klawiatura – ona jest przecież niezbędna do profesjonalnych zastosowań. A jednocześnie, 

skoro ma być Pro, to musi mieć właśnie więcej i być bardziej jak OSX, tak aby profesjonaliści 

się nim w ogóle zainteresowali. Bez klawiatury ani rusz – to jest główny problem tabletów 

do profesjonalnych zastosowań.

2. iOS bardziej jak OSX – czyli większy ekran, więcej okien, więcej wielozadaniowości, drag 

and drop między aplikacjami, dzielenie ekranu – te wszystkie udogodnienia z OSX muszą 

przecież wreszcie znaleźć się na tablecie, aby mógłby być faktycznie Pro.

Zatem weźmy iPada Air, powiększmy mu ekran, dodajmy klawiaturę doczepianą i spowoduj-

my, aby można było odpalić więcej okien naraz. Brzmi bardzo Pro.

Hm… brzmi zupełnie jak nie Apple…

Dlaczego taka wizja PRO mi się nie podoba?
Zastanówmy się, czy taki iPad Pro jednak może nie do końca ma sens. W sumie według mnie 

w ogóle nie ma sensu i uważam, że nie skupiamy się na tym, na czym powinniśmy. Przekształ-

cenie iOS tak, by bardziej przypominał OSX to jakaś maksymalna pomyłka.

Klawiatura jest opcjonalna
Jak pisałem w mojej książce #iPadOnly oraz na łamach naszego magazynu, klawiatura w iPa-

dzie jest opcjonalna. Jest potrzebna tylko przy pisaniu długich tekstów – takich jak ten fe-

lieton – piszę go na iPadzie Air, wbitym pionowo do klawiatury Logitech Bluetooth od iPada 

mini. Tak, klawiatura od mini do Aira… i do tego pionowo – dużo naturalniej niż poziomy lap-

top lub Microsoft Surface. Właśnie, przy okazji Microsoft Surface – taka hybryda już jest na ryn-

ku i wszyscy wiemy, jak się świetnie sprzedaje…

Właśnie brak klawiatury powoduje, że mamy ten super ekran do dyspozycji i aplikacje, które 

z niego korzystają. Dzięki nim, zamiast używania skrótów klawiszowych w stylu Ctrl+Cmd+Op-

t+Z, dotykamy przycisków, śmigamy w lewo i prawo. Dużo naturalniej. Dużo wygodniej. Z mo-

iPad Pro? Nie potrzeba hybrydy 
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ich własnych doświadczeń widzę, że nie będąc „pisarzem”, do normalnej codziennej pracy wy-

korzystuję klawiaturę przez około 30% dnia.

Klawiatur działających z Bluetooth jest tyle, że jeśli będziemy takowej potrzebować, to może-

my kupić dowolną i nie potrzebujemy funkcji zintegrowanej. Zwłaszcza, że jak wspomniałem, 

głównie używam jej w pionie a nie w poziomie, jak w przypadku laptopa.

iOS powinien być jak OSX, ale inaczej, niż myślimy
I tutaj przechodzimy do sedna sprawy. To, że w iOS widzimy tylko jedną aplikację naraz jest su-

per. To powoduje, że możemy się spokojnie skupić na pracy. Nie mamy 10 okien do pracy, nie 

mamy 100 powiadomień i innych wodotrysków, próbujących nas oderwać od wykonywanej 

właśnie czynności. Mam w tej chwili otwarte Pages for iOS i piszę ten felieton. Nie wiem, co się 

dzieje na moim Twitterze, Fejsie, Mailu… po prostu wiem, że piszę te słowa i muszę je szybko 

dokończyć, bo chcę się z Wami podzielić moimi przemyśleniami. I nie chcę, aby Dominik mnie 

bił za zawalanie terminów!

iOS7 jest świetny, ale to nie znaczy, że nie może być lepiej i bardziej Pro
Pisząc to powyżej, nie twierdzę, że jest idealnie. Jest wiele pól, na których można iOS ulepszyć 

bez robienia z niego kolejnego klona Mac OSX. Oto kilka pomysłów i moja wizja zastosowań 

Pro:

iPad Pro? Nie potrzeba hybrydy 
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Skupmy się na procesach, czyli tzw. „Workflows”
Najbardziej podoba w pracy na iPadzie to, że mam swoje apki i swoje procesy. Aby napisać fe-

lieton, wchodzę do Pages, piszę go, dotykam przycisk Share, wpisuję e-mail Dominika, załą-

czam zdjęcia i ilustracje… i gotowe! Felieton oddany. Jak piszę posty na mojego bloga, od-

palam Editorial, wchodzę do odpowiedniego foldera na Dropboksie, piszę wpis, ustawiam 

datę publikacji i gotowe. Gdy tworzę feedback dla moich programistów, to robię screenshota, 

otwieram Skitch, rysuję na tym zrzucie ekranu co trzeba, tap na Share i wysyłam komu trzeba 

lub automatycznie zapisuję do Evernote, po czym odpalam Nozbe, tap na dodaj komentarz do 

odpowiedniego zadania, wybieram typ komentarza Evernote i wybieram ten właśnie przed 

chwilą stworzony Skitch.

Aplikacje pracujące razem – jeszcze bardziej
W powyższych przykładach widać co się dzieje – aplikacje działają razem. Pages z Email, Edi-

torial z Dropbox, Skitch z Evernote i Nozbe z Evernote. W tym widzę przyszłość pracy i większą 

produktywność. To właśnie powoduje, że nawet jak siedzę przy Macu, to wolę wziąć iPada, bo 

wiem dokładnie, co mam krok po kroku zrobić, aby wykonać zadanie – i na iPadzie mam to tak 

fajnie zaprojektowane, że tych kroków zazwyczaj jest mniej niż na Macu.

Obecnie mamy już przycisk „podziel się”, czyli Share, pozwalający na otworzenie danego 

obiektu w innej aplikacji. Ale można z tym pójść dalej, czyli „przetrawić” obiekt w danej apli-

kacji, np. wysłać tekst do innej aplikacji, która zmieni format, wgra plik na Dropboksa i wró-

ci do nas z plikiem, otwierając na przykład okno do wysłania maila. Ta inna aplikacja coś zrobi 

w tle i nie będziemy musieli przechodzić do innego okna, zostajemy tu, gdzie jesteśmy, a tam 

w tle już się dzieje magia. Takie aplikacje, jeszcze bardziej zintegrowane, to według mnie przy-

szłość iOS – aby umiały ze sobą „gadać” lepiej i nie zmuszały nas do tak częstego przeskakiwa-

nia między apkami.

Dużo lepszy schowek, w stylu megalepszy
Nawet w Mac OSX funkcja schowka kuleje, ale w iOS jest mi od dawna potrzebna. Zastępu-

ję ją aplikacją „Clipboard History”, ale przydałoby się coś zintegrowanego w systemie. Marzy mi 

się możliwość kopiowania elementów do schowka w chmurze, pozwalająca na tradycyjne wsta-

wienie ostatniej wklejki lub wybór z zachowanych obiektów. To by był dopiero schowek Pro.

Dwa okna w stylu Norton Commander – w apkach lub w systemie
Tak jak Norton Commander w systemie DOS, Total Commander na Windowsie lub Forklift na 

Macu, czasami przydałoby się mieć dwa okna otwarte naraz. Przy przepisywaniu tekstu, przy 

iPad Pro? Nie potrzeba hybrydy 
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kopiowaniu z jednego miejsca w drugie, jako odnośnik do tego, co się pisze. Mając duży ekran 

(12 cali) można to albo zrobić systemowo, albo (nie komplikując interfejsu) po prostu nakłonić 

programistów piszących apki, aby na to pozwolili. Editorial na iPadzie ma wbudowaną prze-

glądarkę, można by ją otworzyć obok zamiast nad tekstem, który piszemy. Można by otworzyć 

dwa teksty obok siebie.

Widzę dużą wartość w takim dualizmie. Zamiast zarządzania oknami, jak w Mac OSX. Ale wcale 

nie jestem przekonany, aby musiało być to zrobione systemowo. Myślę, że apki powinny same 

coś takiego wprowadzić, mając do dyspozycji znacznie większy ekran.

Co by zrobiło Apple/Steve Jobs?
Nie mam pojęcia. Czas pokaże, ale ludzie zagłosowali portfelami i już od dawna potwierdzili, 

że tak jak komputery PC/Mac są w miarę łatwe w obsłudze, tak iPady i iPhone’y są dużo prost-

sze, dużo bardziej zrozumiałe i dużo fajniejsze. Dlatego Apple na pewno nie będzie kompli-

kował systemu, który odniósł taki sukces wśród klientów. Czy Apple posłucha moich sugestii? 

Pewnie bezpośrednio nie, ale może myślą podobnie… a Wy jak myślicie? Dajcie znać!

iPad Pro? Nie potrzeba hybrydy 
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W lutym miałem okazję dobrać się do topowej wersji Mac Pro, który tymczasowo rezydował 

w warszawskim iSpace na Nowym Świecie. Po pierwsze, komputer wydaje się znacznie mniej-

szy niż na zdjęciach. Po drugie, jest przepiękny. Nie jest też tak czarny – raczej ma odcień szary, 

szczególnie gdy wokół jest dużo światła. Co ciekawe, 

ame… amlu… aluminium, z jakiego go wykonano, nie 

zbiera odcisków palców. No, ale Was pewnie interesuje, 

jak się sprawował jeśli chodzi o wydajność…

MacMark
Po pierwsze, to ostatni raz, kiedy przeprowadziłem 

pierwszą wersję MacMarka. Benchmark nie był przewi-

dziany na SSD, przez co niektóre testy potrzebują kilku 

sekund zamiast kilkudziesięciu. Niedługo opracuję jego 

drugą wersję, która nie będzie kompatybilna z obecną. 

Przy okazji pracuję również nad FCPXmark, ale o tym 

za chwilę.

Finalnie najnowszy, 
najmocniejszy i najdroższy 
Mac Pro osiągnął wynik 
255 MacMarków, ale zanim 
zaczniecie panikować, 
to należy się krótkie 
wytłumaczenie.

Mac Pro – wyniki MacMark



Wyniki
Do porównania wybrałem najmocniejszego Mini 

z wynikiem 162 MacMarki, mojego iMaca (197), iMa-

ca z 2010 r. (190), rMBP 15" z 2012 roku (239), Maca Pro 

12-core z 2010 (220) oraz Hackintosha bazującego na 

Sandy Bridge’u (251) – wiem, że iStig już pracuje nad 

wersją Haswellową, którą zamierza powalczyć z to-

powym modelem Apple. Finalnie najnowszy, naj-

mocniejszy i najdroższy Mac Pro osiągnął wynik 

255 MacMarków, ale zanim zaczniecie panikować, to 

należy się krótkie wytłumaczenie.

Handbrake
Mac Pro w wersji 12-core ma niższą częstotliwość tak-

towania procesora niż inne wersje. Ta wynosi zaledwie 

2,7 GHz. Większość zadań w MacMarku to typowe za-

dania, które robi się „na co dzień”, więc z definicji nie wykorzystują one jego potencjału. Jeśli jednak 

chcielibyście ją zobaczyć, to polecam przybliżenie sobie wyników w Handbrake’u, który w trakcie 

testu w pełni obciążył 12 rdzeni (pomimo istnienia 24 wirtualnych rdzeni, obciążył ich tylko 12).

Różnica w tym teście jest dramatyczna, ale niespecjalnie duża w stosunku do Maca Pro, który 

miał dwa 6-rdzeniowe Xeony z 2010 roku (miał też sporo wolniejszy SSD). Nowy Mac Pro osią-

gnął wynik 30 sekund przy 32 modelu z 2010. Jednocześnie Hackintosh potrzebował o 100% 

więcej czasu na ten test – 61 sekund. Trzecim najszybszym Makiem jest rMBP 15" z 2012 roku 

z wynikiem 66 sekund.

iMovie – anomalia
Z niewyjaśnionych przyczyn nowy Mac Pro nie potrafił sobie poradzić z testem iMovie – eks-

port do iPhone’a. Przypominam, że w międzyczasie pojawił się nowszy iMovie i nowszy OS X 

– między innymi stąd decyzja o zmianach w formule MacMark. Gdyby jednak dać Macowi Pro 

z końca 2013 roku wynik jak rMBP, MP z 2010 lub Hackintosh, to MacMark idzie do góry do prze-

działu 280-290 punktów, a to już spora różnica.

Pomimo że ten wynik cały czas się powtarzał w moich testach, to jednak pominąłbym go przy 

ocenianiu rzeczywistej prędkości – to ewidentna anomalia programowa, wynikająca prawdo-

podobnie z bugu w starym iMovie.
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Lightroom – import i generowanie podglądów 1:1
Zdziwił mnie fakt, że MP nie radzi sobie lepiej z generowaniem podglądów w Lightroomie. Tak 

zapewne pozostanie dopóki Adobe nie wprowadzi lepszej wielowątkowości w aplikacji. Jedno-

cześnie to pokazuje, jak niewielka jest różnica wydajnościowa pomiędzy Core i7 2.3 GHz, a Xe-

onem 2,7 GHz przy pracach jednowątkowych. Core i7 z Hackintosha pokazuje to jeszcze dobit-

niej. Przy eksporcie do TIFF wygląda to już jednak zgoła inaczej – nowy MP wykonuje zadanie 

w 27 sekund, przy czym MP z 2010 roku potrzebował 44, a Hackintosh 55.

SSD na PCIe
Nowy Mac Pro ma SSD, który zamiast SATA łączy się po PCIe. Jak widać na załączonym obrazku, 

generuje to znacznie lepsze wyniki, które zresztą widać w MacMarku, w imporcie do Lightro-

oma i duplikacji ZIP-a. Pomimo tego spodziewałem się wyższych cyferek na blacie – myślałem, 

że będzie ponad 1 GB/s w obu przypadkach. To i tak bardzo zacny wynik – wkrótce postaram 

się to porównać z dwoma SSD w RAID i na SATA.

12-core dla wąskiej grupy
Xeony E5 v2 w nowych Macach Pro, podobnie zresztą jak procesory serii Core i7, mają fizycznie × 

rdzeni, ale 2× rdzeni wirtualnych, które mogą zostać wykorzystane przez system lub oprogramo-

wanie. Jednocześnie niektóre rdzenie się wyłączają jeśli nie są wykorzystywane, a pozostałe są 

przyspieszane – to technologia Turbo Boost Intela.

Jak widzicie w powyższej tabelce, najlepszym kom-

promisem wydaje się być wersja 8-core. Jeśli jed-

nak jesteśmy pewni, że nie wykorzystamy więcej 

niż 4 rdzenie, to zdecydowanie najszybszy będzie 

4-core. Wszystko zależy od tego, z jakich aplikacji 

korzystamy i jak one potrafią wykorzystać dostęp-
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Mac Pro w wersji 12-core ma 
niższą częstotliwość taktowania 
procesora niż inne wersje. Ta 
wynosi zaledwie 2,7 GHz.

Mac Pro – wyniki MacMark
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ną moc. Co nam po 12-rdzeniach i 24 wątkach jeśli jest tylko garstka aplikacji, która je potrafi 

wykorzystać? Dla większości Mac Pro 12-core będzie najwolniejszym z wszystkich dostępnych 

konfiguracji. Magia dopiero się zacznie dla tych, którzy obciążą je w 100%.

FCPXmark
Z ciekawości przeprowadziłem render w najnowszym FCPX materiału 2,5K z kilkoma efektami 

oraz korektą koloru. Background render był wyłączony. Mój iMac potrzebował na całość 10 mi-

nut i 33 sekund. Mac Pro 12-core już tylko 4 minut i 6 sekund. To jest ponad o 60% mniej czasu 

spędzonego w oczekiwaniu.

Miałem nadzieję, że FCPX będzie potrafił w pełni wykorzystać Xeona nowego. Niestety pod-

czas renderu obciążał jedynie 12 rdzeni z 24 wirtualnych rdzeni i to nie w pełni. Moc oscylowa-

ła w rejonie 60-75% maksimum. Podejrzewam, że część zadań spadło na dwie karty graficzne, 

które są w środku – AMD FirePro D700 – ale nie miałem tego jak sprawdzić.

A wiecie, co mniej najbardziej zszokowało? Starałem się mu dać ostro w kość, a on pozostał 

bezszelestny.

Mac Pro – wyniki MacMark



Jeszcze jakiś czas temu, przenośny głośnik kojarzył się z kiepskimi materiałami, słabą 

jakością i niską ceną. Te czasy jednak już minęły!

NORBERT CAŁA

HARMAN KARDON 
ESQUIRE
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Próżno było szukać czegoś, co zmieści się w każ-

dej walizce czy plecaku i jednocześnie będzie 

dobrze grało. Te czasy jednak już minęły, a prze-

nośne głośniki ma w swojej ofercie Bang & Olu-

fsen, Bose i wielu innych producentów, którzy 

poniżej średniej półki nie schodzą.

Do ich grona dołączył także przeżywający dru-

gą młodość Harman Kardon, prezentując gło-

śnik Esquire. Muszę przyznać, że robi to bardzo 

odważnie. Cena powyżej tysiąca złotych (1100 zł) 

i obudowa wykończona w prawdziwej skórze 

i aluminium automatycznie określa grupę doce-

lową, dla której mniej liczą się pieniądze, a bar-

dziej prestiż i jakość urządzenia. Dla tej grupy 

ważniejsze będzie wyróżnienie, jakie zdobył gło-

śnik w prestiżowym konkursie Red Dot Design 

Awards, niż dwie lub trzy stówki mniej.

Esquire ma dość nietypowy wygląd jak na prze-

nośny głośnik. Wyobraźcie sobie 4 płyty CD 

w opakowaniach położone na sobie. Taki wła-

śnie ma mniej więcej kształt. Bywalcom korpora-

cyjnych sal konferencyjnych od razu skojarzy się 

z systemami do telekonferencji, jakie widujemy 

na długich wypolerowanych stołach. To skojarze-

nie nie jest zresztą bardzo błędne, o czym jesz-

cze wspomnę. O ile kształt jest może dość ba-

nalny, to już wykonanie wcale takie nie jest. Dół 

głośnika to skóra, boczne ramki to aluminium, 

a góra to stalowa siatka maskująca głośniki. Na 

jednej z bocznych ramek umieszczono 7 przyci-

sków sterujących, na drugiej złącze ładowania, 

mini Jack oraz diodowy wskaźnik naładowania 

baterii, który pokocha od razu każdy fan star-

szych laptopów Apple. Kolejną ze ścianek pokry-

Harman Kardon Esquire
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to gumą, aby głośnik można było także postawić, choć jego naturalną orientacją jest jed-

nak pozycja leżąca. Całość możecie wybrać w jednym z trzech kolorów – białym, czarnym 

i brązowym.

Jak wspomniałem, kształt głośnika jest trochę nietypowy, ale codzienne używanie bardzo 

do niego przekonuje. Możemy położyć go na każdej powierzchni bez obaw o to, czy się 

przewróci i jednocześnie zajmuje bardzo mało miejsca w walizce lub w plecaku. Szczegól-

nie ta ostatnia cecha przypadnie do gustu zabierającym go w drogę użytkownikom. Aby 

podróż była bezpieczniejsza, razem z nim dostajemy skórzany pokrowiec w kolorze odpo-

wiadającym kolorowi głośnika. Najs.

Harman Kardon Esquire przeznaczony jest oczy-

wiście do urządzeń mobilnych, z którymi łą-

czy się przez Bluetooth, z ułatwieniem w posta-

ci zbliżeniowego NFC. Oczywiście nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby podobnie połączyć go z kom-

puterem wyposażonym w ten standard. Jeśli 

zaś byście chcieli użyć zwykłego iPoda, to macie 

również wejście mini Jack. Za odpowiednią ja-

kość dźwięku dbają dwa 45-milimetrowe prze-

tworniki posiadające łączną moc 20 W i pasmo 

przenoszenia w zakresie 80 Hz – 22 kHz. Mamy 

też wspomaganie basu za pomocą specjalnego 

systemu ukształtowania toru dźwiękowego.
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Cena powyżej tysiąca złotych 
(1100), obudowa wykończona 
w prawdziwej skórze 
i aluminium automatycznie 
określa grupę docelową, dla 
której mniej liczą się pieniądze, 
a bardziej prestiż i jakość 
urządzenia.

Harman Kardon Esquire



   /   SPRZĘT   /   84

Oczywiście, jak przystało na głośnik przenośny, 

nie zabrakło baterii, która zawstydzi każdego 

smartfona. 4000 mAh i nawet do 10 godzin nie-

przerwanego działania na jednym naładowaniu.

Do tej pory wszystko jest naprawdę nieźle, ale 

czas się przekonać, jak dużo zabiera dźwiękowi 

nasz dzisiejszy bohater. Oczywiście nie spodzie-

wam się cudów, ale cena i marka dość wysoko 

stawiają poprzeczkę. Pierwszym moim zaskocze-

niem było to, że jak na konstrukcję, która z za-

sady nie może grać wybitnie, ten głośnik jest 

strasznie wrażliwy na jakość dostarczanego mu 

materiału. Typowe utwory, pobierane z jakiegoś 

serwisu streamingowego, brzmiały bardzo pła-

sko i nijako. Sytuacja zmienia się na dużo lepszą, 

jeśli pokusimy się o odtworzenie jakiegoś utwo-

ru zapisanego w formacie bezstratnym. Pojawi 

się wtedy wyraźna i czysta góra, mocny środek 

i zalążki prawdziwego basu. Dość zaskakujące 

Oczywiście, jak przystało 
na głośnik przenośny, 
nie zabrakło baterii, 
która zawstydzi każdy 
smartphone. 4000 mAh 
i nawet do 10 godzin 
nieprzerwanego działania 
na jednym naładowaniu.

Harman Kardon Esquire
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jest także to, jak głośno potrafi on grać. Niestety dźwięk 

w znacznym stopniu zależy od tego, czy głośnik leży czy 

stoi oraz w jakim jest miejscu. Tak to już jest w podróży, 

komfort zależy od tego, gdzie i z kim się leży.

Wspomniałem, że kojarzenie głośnika z systemem tele-

konferencyjnym nie jest dużym błędem. To dlatego, że ma 

on specjalnie zaprojektowane mikrofony i technologię re-

dukcji szumu, które umożliwiają prowadzenie rozmów 

konferencyjnych nawet w dość sporym pomieszczeniu. 

To jeden z bonusów tego głośnika. Drugim jest ładowar-

ka, jaką z nim dostajemy. Ma ona aż trzy porty USB do ła-

dowania smartfona, tabletu i samego głośnika. W podróży 

jak znalazł.

Wysoka cena czasem pozytywnie wpływa na sprzedaż 

produktu, który odbierany jest wtedy jako bardziej presti-

żowy. W tym przypadku uważam, że jest jednak trochę za 

wysoka. Gdyby była o 300 zł niższa, to jestem przekona-

ny, że dużo więcej osób zastanowiłoby się nad wyborem 

właśnie tego przenośnego głośnika. Byłoby to z korzy-

ścią i dla samej firmy, i dla użytkowników. Harman Kardon 

Esquire to dobry sprzęt, który może być niezauważony na 

półce cenowej, na której musi konkurować z przeciwnika-

mi z „droższym” logo.

Ocena iMagazine: 4/6
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Dźwięk przestrzenny na życzenie.
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Nigdy w domu nie miałem zestawu kina domowego. Komplikacja systemu, kilka różnych głośni-

ków, plątanina kabli, a to wszystko po to, aby raz w miesiącu lub rzadziej zasiąść wygodnie na ka-

napie i obejrzeć film. To nigdy mi się nie kalkulowało, chociaż przestrzenny dźwięk często mnie 

kusił. Jednak wady takiego rozwiązania przegrywały i ograniczałem się do dobrego zestawu ste-

reo, w końcu to właśnie muzyki najczęściej słucham w salonie. Idealnym rozwiązaniem byłoby 

połączenie zalet systemu stereo z systemem dźwię-

ku przestrzennego, w dodatku bez skomplikowania, 

jakie mamy przy tym drugim systemie. Niestety takie 

rzeczy tylko w Erze, a jako że nie ma już Ery…

Tak myślałem do czasu, kiedy pół roku temu na tar-

gach IFA zobaczyłem głośniki Philips Fidelio E5 z enig-

matycznym systemem „Surround on Demand”. Dość 

długo trwało, aż głośniki trafiły do naszej redakcji do 

testów i to tylko powodowało wzrost oczekiwań. Po-

zytywnie może nastrajać obecność Fidelio w nazwie. 

Sprzęty oznaczone tym logiem chyba nigdy nie spra-

wiły mi zawodu. Zobaczymy, jak będzie z E5.

W bardzo dużym pudełku dostajemy pięć elemen-

tów: subwoofer, dwie kolumny oraz dwa mniej-

Idealnym rozwiązaniem byłoby 
połączenie zalet systemu 
stereo z systemem dźwięku 
przestrzennego, w dodatku 
bez skomplikowania jakie 
mamy przy tym drugim 
systemie. Niestety takie 
rzeczy tylko w ERZE, a jako, 
że nie ma już ERY…
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sze głośniki. Subwoofer oraz kolumny to proste bryły bez specjalnych udziwnień, pokryte mi-

łym w dotyku ciemnoszarym materiałem, przypominającym obicia wygodnych kanap. Kolumny 

nie porażają swoimi rozmiarami, mają około 30 cm wysokości, subwoofer to już sporo większy 

sprzęt wielkości pufy. Jednak dzięki pokryciu wspomnianym materiałem umiejętnie maskuje się 

w mieszkaniu. Na lewej kolumnie ukryto pięć przycisków sterujących najważniejszymi funkcjami. 

Cała reszta sterowania odbywa się z poziomu pilota.

Philips Fidelio E5 to jest zestaw, który przyciągnie wzrok wyszukanym wzornictwem, który za-

chwyci szczegółami wykończenia, o których będzie można godzinami rozmawiać. Jest za to bar-

dzo ascetyczny i właśnie dlatego nie znajdzie się dużo osób, którym E5 zdecydowanie nie będzie 

„leżeć”. Będzie albo się podobać, albo go po prostu nie zauważymy.

Jednak najbardziej zagadkowe są dwa najmniejsze głośniki. W przeciwieństwie do głównych 

kolumn oraz subwoofera, nie pokryto ich materiałem a aluminiową siatką maskującą. Od góry 

zaś wykończono brązowym drewnem oraz skórzanym paskiem z napisem Fidelio. Pasek już na 

pierwszy rzut oka ewidentnie służy do przenoszenia głośników. Tylko po co przenosić głośniki?

Powoli dochodzimy do tego, czym jest „Surround on Demand” lub jak ten system sobie robo-

czo nazwałem – „Surround na piechotę”. Gdy na co dzień korzystamy z E5 podczas oglądania 

wiadomości lub słuchania muzyki, stawiamy te mniejsze głośniki na kolumnach. Bardzo dobrze 
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Gdy skończymy oglądać 
film, po prostu znów 
stawiamy mniejsze głośniki 
na właściwej kolumnie. To 
tak proste i tak funkcjonalne, 
że trudno uwierzyć w to, 
że nikt wcześniej tego nie 
zastosował.

komponują się ze sobą oraz w takiej konfiguracji grają jako dodatkowy przetwornik stereo. Je-

śli jednak raz na jakiś czas chcemy obejrzeć film z dźwiękiem przestrzennym, to po prostu zdej-

mujemy małe głośniki i rozstawiamy je w tyle naszego pomieszczenia. W takiej konfiguracji łączą 

się one bezprzewodowo z jednostką centralną i służą jako tylne głośniki. Jako że mają wbudo-

waną baterię, która ładuje się, gdy stoją na kolumnie, są całkowicie bezprzewodowe i mogą grać 

bez ładowania przez 10 godzin. Gdy skończymy oglądać film, po prostu znów stawiamy mniejsze 

głośniki na właściwej kolumnie. To tak proste i tak funkcjonalne, że trudno uwierzyć w to, że nikt 

wcześniej tego nie zastosował.

Dość szerokie możliwości dźwiękowe niosą zazwyczaj ryzyko dość skomplikowanego syste-

mu podłączeń. Pamiętacie pewnie tylne ścianki amplitunerów kina domowego, które wygląda-

ją na bardziej skomplikowane niż tablice sterujące w wehikule czasu. W Fidelio E5 nic takiego nie 

znajdziecie. Złącza ograniczono do niezbędnego minimum. Mamy więc dość gruby kabel łączą-

cy ze sobą obie kolumny – subwoofer działa bezprzewodowo, dwa wejścia i jedno wyjście HDMI 

z ARC, złącze optyczne oraz wejście mini Jack. Panel połączeń wygląda naprawdę ascetycznie 

i jednocześnie niczego nie brakuje.
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Instalacja w naszym domu będzie ograniczała się 

do wpięcia do kolumny odtwarzacza DVD/BR i np. 

dekodera TV przez HDMI, następnie zaś podpięcia 

kolumny również kablem HDMI do telewizora. To 

w zasadzie wszystko. Dzięki wsparciu HDMI ARC, je-

śli akurat będziemy oglądali obraz na TV pochodzą-

cy z wbudowanego weń tunera, dźwięk również 

popłynie z podłączonych głośników.

Oczywiście nie zabrakło technologii bezprzewo-

dowego przesyłania muzyki. Niestety nie jest to 

nasz ulubiony AirPlay, tylko Bluetooth, ale za to ko-

dekami APT-X oraz AAC i parowaniem za pomocą 

NFC. Na AirPlay też jest zresztą sposób, bo złączem 

optycznym można podłączyć AirPort Express.

Pora się więc przekonać, jak ten model Fidelio gra. 

To jest ten moment, w którym produkt z oceny 

6/6 może nagle zlecieć na 3/6. W specyfikacji tech-

nicznej wszystko się zgadza. Całkowita moc ze-

stawu to 210 W w RMS, z czego 90 przypada na 

subwoofer i 120 na resztę zestawu. W kolumnach za-

stosowano wysokotonowy przetwornik 1" wykona-

ny w technologii Crystal Clear Sound oraz pełno-

zakresowy o rozmiarze 3". W głośnikach dźwięku 

przestrzennego mamy pełnozakresowy przetwor-

nik o rozmiarze 2,5". Jak już wspomniałem, gdy gło-

śniki dźwięku przestrzennego postawione są na 

kolumnach, to grają jako wzmocnienie systemu ste-

reo. W bezprzewodowym subwooferze mamy duży 

6,5-calowy głośnik i system Bass Reflex. PLAY.

Na początek test. Stereo i muzyka w bezstratnym 

formacie wysyłana bezprzewodowo przez Blueto-

oth. Zdecydowanie jest moc! Cały 210-watowy ze-

staw gra naprawdę potężnie, głównie za sprawą 
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wielkiego subwoofera. Moc basu czuć na każdym kawałku 

ciała, przy czym wcale nie maskuje ona reszty dźwięku. Dzię-

ki wsparciu dwóch pełnozakresowych przetworników śro-

dek dźwięku jest naprawdę bardzo wyraźny i pełny. Radę 

dają też niskie tony, są precyzyjne i jednocześnie dość delikat-

ne, bez tak częstego i niemiłego wrażenia metaliczności. Ze-

staw brzmi czysto praktycznie od początku skali do końca, 

na koniec zaś jest już naprawdę głośno. Można się przycze-

pić jedynie do lekkiego braku dynamiki przy cichym i bardzo 

głośnym słuchaniu muzyki. Stereo w wydaniu Fidelio E5 robi 

bardzo dobre wrażenie.

Pora na test dźwięku przestrzennego. Bierzemy głośniki za 

skórzane paski i przenosimy na tył pokoju. System automatycznie wykrywa, że przeszedł w tryb 

dźwięku przestrzennego. Technicznie jest to system 4.1, ale producent zapewnia, że powinni-

śmy mieć wrażenia jak przy dźwięku 5.1. Siadam więc na kanapie i zaczynam odtwarzanie „Trans-

formers 3”. Znów od razu daje się odczuć dużą moc zestawu. Bas jest potężny, a wiadomo, że to 

właśnie tony niskie w ogromnym stopniu odpowiadają za efekt wow w filmach. Jednak w tym 

przypadku najważniejsza jest przestrzenność dźwięku. Jak dla mnie jest ona bardzo dobra, ale 

sporo zależy od właściwego rozstawiania głośników. Warto na ten element poświęcić chwilę 

przy pierwszym uruchomieniu systemu. Potem możemy już działać na pamięć. Dźwięk będzie 

nas przyjemnie otaczał jak w klasycznych rozbudowanych zestawach kina domowego. Oczywi-

ście nie osiągniemy takiego efektu jak przy potężnym systemie 7.1, ale zysk z prostoty tego roz-

wiązania jest dla mnie dużo większy niż strata spowodowana mniej przestrzennym dźwiękiem. 

Strata, której pewnie i tak bym nie usłyszał.

Philips Fidelio E5 to sprzęt prawie idealny, dzięki swojemu dość powściągliwemu wyglądowi bę-

dzie pasować do każdego wnętrza. Dzięki różnorakim możliwościom podłączeń dopasuje się do 

każdego systemu w naszym domu. Zaś dzięki „Surround on Demand” i zdumiewająco dobremu 

dźwiękowi zaspokoi potrzeby większości użytkowników. Wszystko to przy akceptowalnej cenie 

około 2600 zł.

Przez redakcję iMagazine, i jednocześnie mój dom, przewija się tak dużo różnych urządzeń, że 

rzadko miewam ochotę na zakup na stałe jakiegoś sprzętu grającego. Tym razem mam, lepszej 

rekomendacji wystawić nie mogę.

Ocena iMagazine 5,5/6 (-0,5 za brak AirPlay)

Philips Fidelio E5 CSS7235Y

Oczywiście nie 
zabrakło technologii 
bezprzewodowego 
przesyłania muzyki. Niestety 
nie jest to nasz ulubiony 
AirPlay, tylko Bluetooth, ale za 
to z kodekami APT-X oraz AAC



CREATIVE
SŁUCHAWKOWE NOWOŚCI
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Uwaga: Świat się nie kończy na słuchawkach za cenę z trzema zerami, naprawdę! Nawet 

za połowę tej ceny można mieć słuchawki, które nie będą fałszowały jak pijany zespół 

na wiejskim weselu.

JAROSŁAW CAŁA

Creative – Słuchawkowe nowości Aurvana Life! 2, HITZ WP380
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W iMagazine koniec 2013 roku pod względem te-

stów słuchawek był okrutny jak Urząd Skarbowy 

nękający każdego spóźnialskiego. Jeśli tak samo 

jak ja kochasz słuchawki, to wiesz dokładnie, 

o czym mówię. Tyle świetnych modeli słuchawek, 

które miałem okazję przetestować! Niestety nie 

mogłem również zatrzymać ich w domu. Jak tylko 

o tym pomyślę, od razu chce mi się organizować 

napad na bank, jak w GTA V. Oczywiście trzeba 

zejść na ziemię, uświadomić sobie, że GTA to tylko 

gra i trzeźwo popatrzeć na cyfry, które pokazują 

stan naszego konta bankowego. Nie można mieć 

wszystkiego, chociaż najchętniej do każdego al-

bumu, ba – nawet utworu, chciałbym mieć od-

dzielną parę słuchawek. Jest takie przysłowie, któ-

re bardzo lubię: „Jak się nie ma co się lubi, to się 

lubi co się ma”. 

Uwaga: świat się nie kończy na słuchawkach za 

cenę z trzema zerami, naprawdę! Nawet za po-

łowę tej ceny można mieć słuchawki, które nie 

będą fałszowały jak pijany zespół na wiejskim 

weselu. Na dowód tego przedstawię Wam dwa 

modele słuchawek, które idealnie pasują do 

wszystkiego, co wcześniej napisałem. Firma Cre-

ative, która dostarczyła mi te dwa modele, na 

dobre zakorzeniła się w peryferiach kompute-

rowych i każdy kojarzy ją z audio. Kultowe kar-

ty dźwiękowe, odtwarzacze MP3 i słuchawki to 

produkty, dzięki którym wszyscy słyszeli o tym 

producencie. Model Aurvana Life! 2 oraz HITZ 

WP380 to nowości od Creative i nieprzypadkowo 

właśnie te słuchawki wylądowały na mojej gło-

wie. Wybrałem je dlatego, że są od siebie skraj-

nie różne. Aurvana Life! 2 jest konstrukcją dużą, 

nauszną i z klasy premium Creative. Natomiast 
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HITZ WP380 to z kolei małe słuchawki bezprzewodowe, które możemy kupić za bardzo 

rozsądną kwotę.

Aurvana Life! 2
Tą konstrukcją firma Creative chciała pokazać konkurencji, że dobrze wie, co to są przetwor-

niki słuchawkowe i że za stosunkowo niedużą kwotę można stworzyć bardzo przyzwoicie 

grające nauszniki. Opakowanie modelu Aurvana Life! 2 zasługuje na słowo uznania, szcze-

gólnie jak popatrzymy na przedział cenowy, w jakim słuchawki się znajdują. Stworzone jest 

z solidnych materiałów, fajnie zaprojektowane i posiada wyścielony środek. Dodatkowo pro-

ducent dorzuca jeszcze praktyczny woreczek.

Same słuchawki, trzeba przyznać, wizualnie nie rzucają na kolana, ale też na pewno nie od-

straszają. Wersja, którą dostałem z czerwonymi elementami, zdecydowanie bardziej przypa-

dła mi do gustu niż jej czarna odmiana. Właśnie ten czerwony kolor nadaje im wyrazu i dzię-

ki niemu model Aurvana Life! 2 przyciąga uwagę. Ważniejszym aspektem niż sam wygląd 

jest wygoda, jaką te słuchawki prezentują. Po nałożeniu ich na głowę można ulec wrażeniu, 

że ma się na głowie produkt zdecydowanie z innej półki cenowej. Duże i miękkie nauszniki 

mieszczą całe ucho, a izolacja dźwięków z zewnątrz jest niczego sobie, może to nie jest nur-

kowanie głębinowe, ale odpowiednie wyciszenie jak najbardziej. Sporym plusem jest wypi-

nany kabel, który z kolei posiada minusy. Po pierwsze, Creative mógł dać nam wybór, w któ-

ry nausznik podepniemy kabel, a po drugie – jest dosyć krótki, tylko 1,2 m. Trzecim minusem 

jest regulacja głośności na kablu w postaci suwaka! Zło, zło i jeszcze raz zło.

Na koniec o kablu powiem jeszcze jedną 

dobrą rzecz. Jest wykonany w płaskiej, faj-

nej gumie, której zaplątanie jest tak trudne 

jak zasznurowanie traperów dla przedszko-

laka. Jak zwykle najważniejszy jest dźwięk, 

a w tym przypadku to największe zaskocze-

nie in plus dla modelu Aurvana Life! 2.

Te słuchawki grają bardzo fajnie, co muszę 

przyznać trochę zbiło mnie z tropu. Ostatnimi 

czasy przywykłem do testowania raczej droż-

szych konstrukcji i przyznam się, że lekko lek-

ceważąco podszedłem do tematu. Szybko za 

Creative – Słuchawkowe nowości Aurvana Life! 2, HITZ WP380

Duże i miękkie nauszniki 
mieszczą całe ucho, a izolacja 
dźwięków z zewnątrz jest 
niczego sobie, może to nie 
jest nurkowanie głębinowe, 
ale odpowiednie wyciszenie 
jak najbardziej.



to dostałem delikatnego pstryczka w nos. Gdy tylko odpaliłem pierwszy numer do testu, od 

razu poczułem, że nie jest tak źle, a wręcz przeciwnie! Było całkiem sympatycznie, przez co 

dosyć szybko zacząłem przeczesywać moją bibliotekę. Super sprawdzają się przy muzyce 

elektronicznej, gdzie numery mają długie, niskie częstotliwości, bo właśnie tam Aurvana Life! 

2 sprawdza się najlepiej. Czysty, mocny bas megapozytywnie mnie zaskoczył, pojawiał się 

dynamicznie i dokładnie tam, gdzie trzeba. Szczególnie polecam głośno posłuchać tych słu-

chawek, dopiero wtedy słychać dobrą dynamikę i wszystko co najlepsze mają do zaprezen-

towania. Oczywiście nie mają superszerokiej sceny i wyraźnego środka, ale bez przesady, nie 

jest wcale tak z tym źle. Można też doczepić się, że ich budowa to praktycznie sam plastik, 

ale tu znowu trzeba pamiętać o ich cenie. Jak mawiał nasz były Prezydent: „mili Państwo”, te 

słuchawki są 3 razy tańsze niż modele, które testowałem pod koniec 2013 roku. 

Podsumowując, na koniec mogę śmiało i bez wstydu napisać: Polecam, Jarosław Cała.

HITZ WP380
Teraz druga, dużo mniejsza i całkowicie inna konstrukcja. Model HITZ WP380 jest jeszcze 

tańszy, a jego przeznaczenie to głównie podróż i praca. Idealnie sprawdzą się poza do-
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mem, w codziennej podróży do pracy, jak i w czasie samej pracy. Wszystko za sprawą tego, 

że są bezprzewodowe. W tym przypadku pod hasłem bezprzewodowe Creative ujął dużo 

bardzo fajnych rozwiązań. Oczywiście działają na Bluetooth, ale to nie koniec. W tym mo-

delu producent umieścił autorską technologię ShareMe, która pozwala na równoczesne 

połączenie dwóch bezprzewodowych zestawów słuchawkowych Creative do jednego źró-

dła nadawania. Wyobraźcie sobie, jak cudowny jest to wynalazek. Siedzisz sobie z kum-

plem w pracy, zakładacie słuchawki, robicie swoje, a w tym czasie jeden z Was jest „bo-

giem” playlisty. Rzecz jasna, następnego dnia możecie zamienić się rolami, żeby nikt źle się 

z tym nie poczuł. Co więcej, HITZ WP380 posiada też odnogę systemu ShareMe, który na-

zywa się Multipoint. System pozwala na połączenie dwóch osobnych urządzeń bezprze-

wodowych z zestawem słuchawkowym w tym samym czasie. Oznacza to, że możemy pro-

sto wybierać źródła muzyki spośród tych dwóch urządzeń. Czyli możemy wybierać jedno 

źródło, dwa zestawy słuchawkowe albo dwa źródła, jeden zestaw słuchawkowy. Jak dla 

mnie – rewelacyjne systemy.

Oczywiście przy tym wszystkim Creative wyposażyło model HITZ WP380 w standard łączno-

ści NFC, ale to tylko dla tych zielonych robotów. Sama konstrukcja tego modelu jest bardzo 

podobna do Aurvana Life! 2, ale pomniejszona i pozbawiona tych ładnych czerwonych wsta-

wek, ten model jest po prostu czarny. Na lewym nauszniku mamy kontrolkę ładowania oraz 
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złącze USB do ładowania słuchawek, a na prawej 

przyciski do obsługi (głośniej, ciszej oraz przyciski 

przełączania numerów). Jest też przycisk słuchaw-

ki i tutaj kolejny smaczek, czyli ukryty mikrofon, 

ponieważ przez te słuchawki możemy bezprze-

wodowo porozmawiać, a jakość tych rozmów jest 

bardzo poprawna.

Muzycznie ten model sporo ustępuje Aurvana 

Life! 2, ale tak jak pisałem na początku, jest tańszy 

i ma inne zastosowanie. Mniejsze przetworniki 

robią różnicę i niskie partię dźwięku nie są już tak 

mocne, jak u starszego brata. Jednak nadal jest 

to dźwięk nie rażący, a raczej przystępny i stosu-

nek jakości do ceny powinien każdego zadowo-

lić. Duża pochwała należy się dla Creative za ja-

kość dźwięku przy bezprzewodowym używaniu 

HITZ WP380, spadek jakości w porównaniu do ka-

bla jest praktycznie nieodczuwalny. Zdecydo-

wanie największym plusem tych słuchawek jest 

właśnie brak kabla. Już dawno nie używałem słu-

chawek bezprzewodowych i zapomniałem, jaka 

to wygoda. Czułem się trochę jak dziki zwierz po 

ucieczce z zoo i powrocie do puszczy, prawie bie-

gałem po domu z tymi słuchawkami na głowie. 

Nowa linia produktów jest bogatsza niż te dwa 

modele, które przedstawiłem i polecam bliższe 

przyjrzenie się im, bo na to zasługują. Najbar-

dziej zaskoczył mnie model Aurvana Life! 2, a do-

kładniej jego wysoki stosunek jakości muzyki do 

ceny. Creative pięknie udowodnił, że można cał-

kiem dobrze posłuchać muzyki za bardzo przy-

zwoite pieniądze.

Aurvana Life! 2                                  

Konstrukcja: Nauszna zamknięta

Głośnik: Biocelulozowa membrana, magnes 
neodymowy 40 mm

Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 30 kHz

Impedancja: 32 omów

Czułość: 105 dB/mW

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 Hz – 10 kHz

Czułość mikrofonu: -42 dBV/Pa

Waga: 255 g

Przewód: 1,2 m jack 3,5 mm

Cena: 499 zł

HITZ WP380                   
Konstrukcja: Nauszna

Typ: bezprzewodowe, Bluetooth 3.0 (A2DP, AVRCP, 
HSP, HFP) kodeki (aptX, AAC, mSBC), NFC

Przetwornik: magnes neodymowy 34 mm

Pasmo przenoszenia: 18 Hz – 22 kHz

Impedancja: 32 omów

Zasięg działania: 10 m

Czas pracy akumulatora: 12 h odtwarzania muzyki, 
14 h rozmów

Waga: 150 g

Cena 399 zł

Creative – Słuchawkowe nowości Aurvana Life! 2, HITZ WP380



Niektórzy mówią, że śniadanie je bezpośrednio z talerzy Western Digital Red… 

oraz że RAM-a jego łóżka została zaprojektowana przez Kingstona. My wiemy tylko, 

że lubi ogrzewać się przy wiatrakach kart graficznych Asusa i nazywa się iStig.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iSTIG NLESTATION 
2014 SPECIAL
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Budowanie hackintoshy, czyli pecetów, na których jest uruchomiony OS X, jest trochę jak 

tuningowanie samochodów. Nie mówię tutaj o obwieszeniu auta trzydziestoma kilogra-

mami spojlerów, ale poddawaniu ich mechanicznym modyfikacjom, które mają służyć 

czemuś konkretnemu. Podobnie jak w przypadku samochodów, przy budowie kompu-

terów pod OS X są różne metody – mniej lub bardziej etycznie i moralnie akceptowalne. 

Tego tematu jednak nie będziemy tutaj poruszać – iStig robi to wyłącznie hobbystycz-

nie i jego przekonania nie są moją sprawą. Cały projekt miał jednak dwa podstawowe 

założenia:

• iStig nie uznaje piractwa, więc zakupiony został Snow Leopard w wersji „pełnej”, dzięki 

której pobrano OS X Mavericks z Mac App Store;

• OS X nie został w żaden sposób zmodyfikowany – jest identyczny do tego na Macach; 

nie różni się absolutnie niczym.

Prawdopodobnie pierwsza instalacja OS X na architekturze Intela powstała w siedzibie 

firmy i została dokonana przez Johna Kullmanna. Pracował nad tym przez półtora roku 

i jego szef, Joe Sokol, w końcu poprosił, aby uzasadnił on swoją pensję. John włączył pe-

ceta, a ekran przywitał ich wiadomością „Welcome to Macintosh”. Jak tylko Sokol to zo-

baczył, to pobiegł po Bertranda Serleta, który z kolei zapytał, ile czasu potrzebowałby na 

zainstalowanie OS X na Sony Vaio. Odpowiedział, że „nie potrzebuje na to dużo czasu”. 

Bertrand zapytał, czy dwa lub trzy tygodnie wystarczą, a Kullmann rzekł, że owszem i po-

trzebuje… dwie lub trzy, ale godziny. Następnego dnia Steve Jobs poleciał spotkać się 

z prezesem Sony w tej sprawie, ale porozumienie nigdy 

nie doszło do skutku.

Jedyne, co Wam jeszcze mogę zdradzić na temat same-

go iStiga to fakt, że od kilku ładnych lat prywatnie ko-

rzysta z Maców (służbowo niestety z Windows), miał 

bodajże każdy model iPhone’a i większość iPadów, ja-

kie się pojawiły na rynku. To zresztą dzięki niemu mia-

łem okazję pierwszy raz w życiu spędzić dłuższą chwilę 

z iPhone OS 1.0. Komputery i poznawanie tajników OS X 

to jego hobby, którym poświęcił już kilka miesięcy ży-

cia, przemierzając internet wzdłuż i wszerz, w poszu-

kiwaniu wiedzy i informacji. Osobiście podejrzewam, 

Idę to sklepu, kupuję iMaca, 
stawiam go na biurku i po 
pięciu minutach jest włączony 
i prosi mnie o konfigurację. 
Trwa to niestety tak długo, 
bo w tym czasie poszedłem 
sobie zrobić kawę.
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chociaż nigdy tego nie przyznał, że czuje się 

trochę jak Steve Jobs i Woz – piratem (nie my-

lić ze złodziejem!), ale niekoniecznie z Doliny 

Krzemowej. Robi to dlatego, że jest to możliwe 

i dlatego, że nie każdy to potrafi. Na polskiej 

scenie hackintoshowej jest to zdecydowa-

nie jedna z niewielu postaci, która naprawdę 

wie, o czym mówi. Spędziłem z nim zresztą kil-

kanaście godzin na rozmowie o tym wszyst-

kim. Tłumaczył mi, co robi, dlaczego tak, a nie 

inaczej i dlaczego nigdy nie miał problemów 

z uaktualnianiem OS X. To czarna magia, mó-

wię Wam.

Ale wracając do meritum. Kilka tygodni temu, 

w luźnej dyskusji z iStigiem, dowiedziałem się, 

że będzie budował nowy komputer dla siebie, 

przeznaczony do montażu wideo. Nie zastanawiając się długo i całkowicie spontanicznie 

zaczęliśmy ustalać jego specyfikację techniczną. Całość, wraz z monitorem, miała zmieścić 

się w określonym budżecie i jednocześnie być możliwie najszybsza do kilku konkretnych 

zadań. Gdy konfiguracja już została przez niego ustalona do ostatniej śrubki, odezwałem 

się do trzech firm obecnych na rynku, aby wsparły jego projekt swoją wiedzą i doświad-

czeniem – była okazja, by przynajmniej tymczasowo, stworzyć coś wyjątkowego i następ-

nie poddać to testom.

Asus przysłał do oceny swoją najszybszą odmianę karty graficznej opartej o AMD R9 

280X… a potem dosłał drugą. Kingston z kolei pojechał po bandzie i przysłał 32 GB swo-

ich najszybszych RAM-ów, które określone są ksywą „Beast” i przy okazji do paczki wrzu-

cił dwa SSD HyperX 3K o pojemności 480 GB każdy. Western Digital z kolei przysłał dwa 

dyski twarde, które mają być przeznaczone pod archiwum materiałów wideo – dwie 

sztuki WD Black o pojemności 3 TB każda, które będą złączone w RAID 1 dla zwiększenia 

bezpieczeństwa.

Powyższa lista hardware’u jest obecnie w trakcie testów i już dzisiaj mogę Wam zdradzić, 

że ta konfiguracja się nie zmieni. Na obecną chwilę iStig ma jeszcze obiecany dostęp do 

dwóch R9 290X.
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zastanawia się, dlaczego iStig 
zdecydował się na powyższe 
podzespoły. Na rynku 
zapewne jest wiele innych, 
które działałyby prawidłowo, 
ale za wyborem większości 
z powyższego sprzętu stoją 
konkretne powody.
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Czego się tutaj nie dowiecie
Niektórych z Was muszę od razu zmartwić – z tej serii artykułów nie dowiecie się, jak zain-

stalować OS X na pececie. To nie będzie poradnik krok po kroku, a raczej przedstawienie 

Wam ciekawego projektu oraz pokazanie, jaką wydajność taki komputer może osiągnąć. 

iStig przy okazji stara się obalić kilka mitów i już wiem, że w trakcie dwóch ostatnich tygo-

dni pojawiło się kilka pytań, na które na obecną chwilę nie ma jeszcze odpowiedzi.

Dodam jeszcze, że pomimo iż iStig wytłumaczył mi to wszystko krok po kroku, to prawdo-

podobnie nie potrafiłbym tego dokonać samemu. A gdybym to ja miał coś takiego robić, 

to jestem przekonany, iż samo odszukanie informacji potrzebnych do zrozumienia każde-

go etapu instalacji zajęłoby mi przynajmniej dwa tygodnie przy poświęconych ośmiu go-

dzinach dziennie.

Całość jest w każdym razie stosunkowo prosta, dopóki nie ma niestandardowych pro-

blemów. A te ponoć są zawsze, ze względu na mnogość dostępnych konfiguracji i wersji 

sprzętowych oraz programowych hardware’u. Są też dobre i złe sposoby instalowania OS 

X. Takie, które gwarantują w przyszłości niestabilność oraz takie, gdzie rzekomo nie od-

różnia się potem komputera od fabrycznego Maca.

Konfiguracja*

• Monitor: Apple Cinema Display 27" (około 2000 PLN, używany)
• Obudowa: SilverStone FT03 w kolorze tytanowym (ok. 600 PLN)
• Płyta główna: Asus Maximus VI Gene (ok. 685 PLN)
• CPU: Intel Core i7 4770K 3,5 GHz „Haswell” (ok. 1215 PLN)
• Pamięć: Kingston HyperX Beast 4 × 8 GB DDR3 2400 MHz (ok. 1500 PLN za 32 GB kit)
• SSD: Kingston HyperX 3K 480 GB (×2) (ok. 1600 PLN)
• HDD: Western Digital WD Black 3 TB (×2) (ok. 690 PLN)
• GPU: ASUS Radeon R9 280X Direct CU II (×2) (ok. 1520 PLN)
• Chłodzenie CPU: Corsair H80i (ok. 350 PLN)
• Wentylatory: Noctua NF-S12A (×2) i Noctua NF-F12 (×2) (ok. 90 PLN)
• Zasilacz: Seasonic Platinum-760 (ok. 760 PLN)
• Inne: moduł Bluetooth, SuperDrive
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iStig zamówienie złożył w sklepie kompu-

terowym Proline.pl, który akurat na stanie 

miał wszystkie potrzebne mu części i przy 

okazji dostał od nich rabat. Zestaw w takiej 

konfiguracji, z monitorem, ale z jedną kar-

tą graficzną, zamknął się w budżecie mniej-

szym niż 12 tysięcy złotych.

Dlaczego
Wielu z Was prawdopodobnie zastanawia 

się, dlaczego iStig zdecydował się na powyższe podzespoły. Na rynku zapewne jest wie-

le innych, które działałyby prawidłowo, ale za wyborem większości z powyższego sprzętu 

stoją konkretne powody.

Apple Cinemy Display 27" – najprościej dzisiaj podłączyć starszy model ze względu na 

standardowy Mini DisplayPort. Wszystko oczywiście działa, włączając w to głośniki, mikro-

fon i kamerę iSight.

SilverStone FT03 – ta obudowa to jedna z niewielu na rynku, która ma bardzo niety-

powy układ – jest pionowa. Oznacza to, że „śledzie” czy też porty płyty głównej wycho-

dzą na górze obudowy zamiast na jej tyle. Dzięki temu obudowa jest praktycznie w cało-

ści gładka, a przy tym ma stosunkowo nieduży footprint i jednocześnie mieści w środku 

35-centymetrowe karty graficzne. Dwie. Na podłodze zajmuje prostokąt o wymiarach 

235 × 284 milimetry. Dla porównania, Mac mini zajmuje 197 milimetrów na obu bokach. 

Różnica jest oczywiście na wysokość, bo ta wynosi 487 milimetrów. Górny panel, który 

robi za tył komputera, jest dodatkowo przysłonięty zdejmowaną kratką, która maskuje ka-

ble wychodzące z góry. Podobnie kabel zasilający wpina się do spodu obudowy, dzięki 

temu wszystkie cztery ścianki są gładkie, poza logo i wąską szparą na płyty DVD. Obudo-

wa wymaga napędu typu slim i slot-in – idealnie pasuje ten z iMaca lub Maca mini. Można 

też zaszaleć z Blu-rayem. Wadą tej obudowy jest stosunkowo mało miejsca w środku oraz 

konieczność przerobienia jej pod wodne chłodzenie procesora. Teoretycznie ma miejsce 

na trzy dyski, ale bez większych problemów da się w niej zamontować dwa 3,5" HDD oraz 

trzy 2,5" SSD lub HDD. W komplecie są cztery 120-milimetrowe wentylatory, które natych-

miast wylądowały na śmietniku – były za głośne.

Na polskiej scenie hackintoshowej 
jest to zdecydowanie jedna 
z niewielu postaci, która naprawdę 
wie, o czym mówi.

iStig NLEstation 2014 Special



   /   SPRZĘT   /   103

ASUS Maximus VI Gene – to jedna z najlepszych płyt głównych w formacie mATX na 

rynku, która w zasadzie bez problemów współpracuje z OS X. Ma sześć portów SATA 3 

na kontrolerze Intela, dzięki czemu ograniczenie stanowi wyżej wymieniony FT03. Do-

datkowe dwa porty na kontrolerze ASMedia można poprawnie uruchomić, ale przy tylu 

dostępnych portach na kontrolerze Intela wygodniej jest je po prostu wyłączyć. Jako że 

w iStig w tej konfiguracji wykorzystuje Apple Cinema Display, to nie musimy martwić się 

wbudowaną kartą dźwiękową, którą wyłącza się w UEFI (następca BIOS-a) – ACD jest wi-

dziany przez OS X jako osobne wyjście dźwięku. Karta sieciowa wbudowana w płytę 

główną działa z systemem „out of the box” bez konieczności patchowania kextów, a do-

datkowe złącze umożliwia zamontowanie odpowiedniego modułu na mPCIe zapewniają-

cego Bluetooth 4.0 oraz Wi-Fi – oba oczywiście w pełni kompatybilne z fabrycznymi dri-

verami OS X. W tej konfiguracji zabrakło tego modułu, ponieważ iStig nie potrzebował 

Wi-Fi, a moduł do Bluetooth 2.0 już posiadał. Płyta dodatkowo wspiera wiele marek RAM-

-ów na rynku i idealnie integruje się z Kingstonami po profilu XMP – przyjmuje maksymal-

nie 4 kości po 8 GB każda. Na deser pozostaje do dyspozycji 6 portów USB 3.0 oraz tyle 

samo starszych 2.0.

Intel Core i7 4770K – to najszybszy procesor, jaki można wsadzić do płyty Asus Maximus 

VI Gene. Jest to prawie analogiczny model do tego, którego znajdziemy w topowym iMa-

cu. Różnicę stanowi literka K, która umożliwia podkręcanie CPU. W iMacach siedzi model 

i7 4771 taktowany częstotliwością 3,5 GHz. Model, który dotarł, niestety nie jest najwyż-

szych lotów – stabilnie kręci się do 4,1 GHz przy 1,275 V (na wszystkich rdzeniach) i pamię-

ciach ustawionych na 2400 MHz. Jeśli te ostatnie obniżymy do 2133 MHz to CPU „kręci się” 

do 4,4 GHz (również na wszystkich rdzeniach). iStig miał w swoim poprzednim kompu-

terze identyczny procesor, który bezproblemowo wchodził na 4,5 GHz przy RAM-ach na 

2400 MHz. Najlepsze sztuki, które rzekomo stanowią jedynie około 30% całości produkcji, 

potrafią wyciągnąć 4,8 GHz stabilnie.

Kingston HyperX Beast 4×8 GB DDR3 2400 MHz – prawie zawsze korzystałem z RAM-

-ów Kingstona w swoim życiu. iStig zresztą również, a mam na myśli tutaj czasy, które pa-

miętały Intela 386DX/33. Tak na marginesie to 12 GB, które siedzi w moim iMacu również 

jest tej firmy. Przez dwadzieścia lat raz trafiła mi się wadliwa kość – oczywiście została wy-

mieniona na nową od ręki, a nie byłem wtedy jeszcze pełnoletni. Dobre doświadczenia 

spowodowały, że jestem wierny tej marce – długo iStiga nie musiałem namawiać. Pomi-

jam zupełnie fakt, jak zabójczo model Beast wygląda… Z powodu radiatorów zamonto-

wanych na kościach, są one bardzo wysokie; na tyle, że uniemożliwiają montaż dużego 
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radiatora na procesorze. Wybór tych kości podyktował wodne chłodzenie. Alternatywą 

byłby mniejszy radiator z mniejszymi, i tym samym głośniejszymi, wiatrakami.

Kingston HyperX 3K 480 GB – iStig dotychczas korzystał z różnych marek SSD, za każ-

dym razem innych. Był zdecydowany na model HyperX po moich dobrych doświadcze-

niach z jego starszym bratem. Fakt, że Kingston dał mu dostęp do dwóch takich samych 

modeli tylko uradował go jeszcze bardziej – jak tylko się o tym dowiedział, to zaczął knuć 

swój nikczemny plan. Oba SSD mają 480 GB i razem są widoczne jako jeden dysk o po-

jemności 960 GB dzięki skonfigurowaniu ich jako RAID 0 pod OS X. Prędkości nie wzro-

sły dwukrotnie, ale jak iStig przesłał mi pierwszego screenshota ze wstępnych bench-

marków to miałem szczękę na podłodze… wartość blisko 1 GB na sekundę przy odczycie 

daje sporo do myślenia. Jako że RAID 0 nie jest bezpieczny, wymaga on częstych backu-

pów. Jeśli jeden z dysków padnie z jakiegoś powodu, to tracimy dane na obu. Najszybszą 

i jednocześnie najbezpieczniejszą konfiguracją byłby RAID 10, do którego potrzebne są 

przynajmniej cztery dyski – może kiedyś będzie mu dane przetestować taką konfigurację, 

ale tymczasem zastanawia się, jak się dodatkowo zabezpieczyć.

Western Digital WD Black 3 TB – blisko 1 TB powierzchni na SSD to z pozoru bardzo 

dużo, ale w żadnej mierze nie wystarczy na wszystkie materiały wideo i projekty w Final 

Cut Pro X, dla których potrzebne jest miejsce. iStig w tym celu zdecydował się na dwa 3 

TB talerzowe dyski o wysokiej wydajności. Z produktów Western Digital korzysta od wielu 

lat, więc wybrał model Black, który najlepiej pasuje do jego potrzeb. Próbowałem go na-

mówić również na konfigurację w RAID 0, która podwoiłaby ich wyniki, ale wygrał u niego 

rozsądek. Archiwalne materiały wideo muszą być bezpieczne, więc dyski działają w mirro-

rze (RAID 1) – jeśli jeden z nich padnie, to dane nadal będą na drugim.

ASUS Radeon R9 280X Direct CU II – Wybór na kartę Asusa padł z dwóch prostych po-

wodów. Po pierwsze, jest tej samej firmy co płyta główna, więc nie powinno być z nią 

żadnych problemów. Po drugie, większość kart na rynku to modele referencyjne, które są 

bardzo głośne. Asus w wersji Direct CU II ma własną konstrukcję chłodzenia. Za przepływ 

powietrza odpowiadają dwa wiatraki zamiast jednego, co finalnie kończy się jego znacz-

nie cichszą pracą. Ten Radeon wyposażono w 3 GB pamięci oraz cztery porty – dwa DVI, 

jeden HDMI oraz jeden DisplayPort, który idealnie przyjmuje kabel mini DisplayPort od 

Apple Cinema Display po zastosowaniu przejściówki. Widziałem już wstępne wyniki tej 

karty i zdradzę już dzisiaj, że to był bardzo dobry wybór do montażu wideo w Final Cut 

iStig NLEstation 2014 Special



   /   SPRZĘT   /   105

Pro, który wspiera OpenCL. AMD nadają się idealnie do tego zadania i znacząco przewyż-

szają osiągi kart Nvidii. Wspominałem już, że iStig ma dwie 280X?

Corsair H80i – to największa chłodnica, jaka mieści się do wybranej przez iStiga obudo-

wy, a przy okazji jest wysokiej jakości i zbiera dobre opinie. Można ją zamontować na dwa 

sposoby i robi się to w miejscu górnego wentylatora wydmuchującego powietrze, któ-

ry z kolei został zastąpiony niżej wymienioną znacznie cichszą Noctuą. Jako że chłodni-

ca H80i wymaga dwóch wentylatorów w systemie push-pull (czyli wentylator pod nią 

pcha powietrze na nią, a ten nad nią wyciąga je poza obudowę), to całość robi się wysoka 

w pionie i ogranicza wewnętrzną przestrzeń. Rozwiązaniem jest wyprowadzenie górnego 

wentylatora do przestrzeni pomiędzy górą obudowy a jej maskownicą. Niestety to wyma-

ga przycięcia wspornika we wnętrzu obudowy, aby sporych rozmiarów chłodnica mogła 

się oprzeć o górną blachę obudowy.

Noctua NF-S12A i Noctua NF-F12 – to są jedne z najlepszych i najcichszych wentylato-

rów na rynku, wyposażone w podkładki zapobiegające wibracjom. Obudowa SilverSto-

ne FT03 przyjmuje albo cztery 120 milimetrowe wiatraki, albo trzy z tych pierwszych oraz 

dwie osiemdziesiątki na dole. iStig preferuje większe średnice i wolniejsze obroty, więc 

dwa dolne wentylatory zastąpił modele NF-S12A, które osiągają przy normalnej pracy 

około 400-500 rpm – mają zamontowane opcjonalne ograniczniki obrotów. Górne wenty-

latory z serii NF-F12, zamontowane na chłodnicy H80i, również są ograniczone – bez ob-

ciążenia osiągają około 600-700 rpm. UEFI płyty głównej naturalnie je rozkręca, gdy zaj-

dzie taka potrzeba. Przy maksymalnych obrotach są znacząco cichsze niż iMac działający 

przy 6000 rpm. Dopiero rozkręcenie się wentylatorów na karcie graficznej powoduje, że 

komputer się słyszy. Mają jedną wadę – firma Noctua zapomniała zatrudnić osobę odpo-

wiedzialną za ich wygląd. Są brzydsze niż noc.

Seasonic Platinum-760 – to unikalny zasilacz bardzo wysokiej jakości, który przy okazji 

charakteryzuje się wysoką sprawnością. Posiada dwa tryby pracy, przy czym najbardziej 

interesujący jest ten hybrydowy. Wiatrak, w którego wyposażono Seasonic, nie kręci się 

dopóki nie ma takiej potrzeby, dzięki czemu jest idealnie cichy. Dzieje się tak, gdy kompu-

ter nie potrzebuje więcej niż 25-35% maksymalnej mocy zasilacza – to dotyczy pracy kom-

putera bez dużego obciążenia, przykładowo przeglądając www, korzystając z Office’a czy 

poczty. W zakresie 35-55% wiatrak leniwie generuje 16 dBA, a słychać go dopiero podczas 

większego wysiłku. iStig płakał, że nie udało mu się dostać modelu 850-wattowego, któ-

ry powinien jeszcze dłużej działać pasywnie. Chciałbym zwrócić uwagę na istotną rzecz 
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– zasilacz dostarcza tylko tyle prądu, ile komputer w danym momencie potrzebuje, więc 

włożenie 700- czy 1000-wattowego zasilacza nie oznacza, że tyle jest rzeczywiście pobie-

rane non-stop. iStig też zwrócił mi uwagę, że obudowa FT03 mieści jedynie zasilacze nie 

głębsze niż 180 milimetrowe.

Moduł Bluetooth – Bluetooth jest jednym z większych problemów w Hackintoshach. 

Wynika to z faktu, że większość modułów z pozoru działa prawidłowo, ale w 99% przy-

padków usypiają one razem z komputerem. Jeśli więc mamy bezprzewodową klawiaturę 

i myszkę, to nie możemy ich potem wybudzić z uśpienia inaczej niż przyciskiem na obu-

dowie, który działa analogicznie jak ten w Macach. iStig kiedyś zbudował własny moduł 

na USB, który został wyciągnięty z MacBooka Pro. Działa znakomicie, ale wspiera jedynie 

standard 2.1. Na rynku obecnie jest kilka rozwiązań nowszych w postaci „dongle”, ale wy-

magają one importu z zagranicy i tym samym wiążą się z kosztami rzędu 400-500 PLN.

Rynek PC cierpi na jeden ogromny problem – trudno znaleźć ładną obudowę. SilverSto-

ne FT03 to jeden z ciekawszych projektów na rynku, w szczególności dla osób, które mają 

ograniczoną przestrzeń pod biurkiem na komputer. Sam próbowałem iStigowi znaleźć ja-

kąś sensowną alternatywę, bo korzystał już wcześniej z tego case’a, ale poległem – jed-

na jedyna, która się do czegokolwiek nadawała, miała znacznie większe gabaryty. Tym sa-

mym trudno jest stworzyć konstrukcję minimalizmem i urodą przypominającą produkty 

Apple. Jest to wręcz niemożliwe na obecną chwilę. Alternatywą są całkowicie customo-

we projekty na własną rękę, ale te z kolei wymagają dużych pokładów czasu i cierpliwości. 

Zresztą tylko raz widziałem obudowę od Maca Pro przerobioną pod podzespoły peceta, 

która wyglądała jakby była fabryczna.

Towarzyszyłem iStigowi podczas procesu tworzenia jego „NLEstation 2014 Special” i to nie 

jest projekt na jedno popołudnie. W praktyce potrzebne są przynajmniej trzy pełne dni, 

aby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Jak skrytykowałem go za brzydkie poprowadzenie 

kabli, to spędził kilka godzin następnego dnia na ich poprawianiu. Do tego dochodzi jesz-

cze instalacja OS X, która jest prosta, jeśli wie, co się robi i jak się rozwiązuje problemy. Dla 

iStiga to kwestia kilkunastu minut. Dla mnie, jak już wspominałem, prawdopodobnie kil-

kunastu dni.

Hackintosh nie jest alternatywą dla komputera z logo Apple. Nie da się go porównać pod 

względem wygody fizycznego użytkowania. Ujmę to tak – idę to sklepu, kupuję iMaca, 

stawiam go na biurku i po pięciu minutach jest włączony i prosi mnie o założenie konta. 

iStig NLEstation 2014 Special
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Trwa to niestety tak długo, bo w tym czasie poszedłem sobie zrobić kawę. Hackintosh, za-

kładając, że budujemy go sami, wymaga przynajmniej trzech dni na stosunkowo ładne 

złożenie hardware’u (wprawne osoby zrobią to w dzień), licząc konieczność „podpiłowa-

nia” wspornika obudowy. Dla mnie byłby to tydzień wyjęty z życia, a sam projekt na do-

datek wymaga sporej dozy cierpliwości.

Dlaczego ludzie to robią? Budują Hackintoshe? Powodów jest zapewne mnóstwo. iStig 

robi to dlatego, że może. Inni być może chcą oszczędzić trochę pieniędzy, bo ich nie 

stać na Maca Pro, a ich najukochańszym hobby jest obróbka gigapikselowych pano-

ram w Photoshopie. Nie da się ukryć, że Apple oferuje bardzo specyficzne komputery dla 

większości konsumentów, ale zawsze znajdzie się taki, który będzie miał inne potrzeby.

Osobiście pod największym wrażeniem jestem z powodu wiedzy iStiga. Z powodu czasu, 

jaki na to poświęcił. Jest naprawdę niewiarygodna…

W przyszłym miesiącu przedstawię Wam w streszczeniu, jak wygląda konfiguracja części 

programowej takiego komputera oraz postaram się zaprezentować wyniki benchmarków. 

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, o których jeszcze nie wiem, to tradycyjnie zapraszam do 

kontaktu.

Partnerzy technologiczni

Galeria
Zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami iStiga NLEstation 2014 Special, którymi doku-

mentował niektóre etapy budowy komputera. Obudowa FT03, jak się okazało, wymaga kil-

ku sztuczek, aby całość była estetyczniejsza.

iStig NLEstation 2014 Special

http://www.wdc.com/pl/
http://www.asus.com/pl/
http://www.kingston.com/pl/
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Rys. 1. Przez ten otwór należy przepchnąć kabel za-
silający, który prowadzi do zasilacza. To tylko wyda-
je się niemożliwe. Dzięki temu przewód idzie pod 
wentylatorem zamiast przez środek komputera.

Rys. 2. Oto wycięty wspornik górnej części obudo-
wy. Pierwotnie był w kształcie trójkąta.

Rys. 3. Przewód z rys. 1 poprowadzony za wentylatorem wygląda znacznie lepiej.

iStig NLEstation 2014 Special



   /   SPRZĘT   /   109

Rys. 4. Wnętrze komputera z zamontowaną płytą 
główną Asusa. Dolny fabryczny wentylator zostanie 
wymieniony.

Rys. 5. Dzięki wyciętemu wspornikowi z rys. 2 moż-
na chłodnicę przykręcić do obudowy, a jeden 
z wentylatorów wyprowadzić do części górnej. Bez 
tego zabiegu trzeba całość umieścić we wnętrzu 
obudowy – górny wentylator trzeba umieścić po-
między górną blachą a chłodnicą.

iStig NLEstation 2014 Special
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Rys. 6. Wnętrze obudowy z zamontowanym chłodzeniem CPU oraz kościami pamię-
ci Kingston HyperX Beast.

iStig NLEstation 2014 Special
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Rys. 8. Dwa Kingstony HyperX 3K 480 GB zamon-

towane w kieszeni dla dysków 3,5", po obu stro-

nach niebieskiej kieszeni.

iStig NLEstation 2014 Special

Rys. 7. Środkowy i dolny wentylator zostały później 
wymienione na wspomniane Noctuy, które dotarły 
z opóźnieniem.
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Rys. 9. Przód obudowy z logiem firmy SilverStone oraz slotem na płyty DVD.
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Rys. 10. Bok obudowy. Dwie boczne oraz przednie ścianki są ściągane bez potrzeby 
stosowania narzędzi.
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Rys. 11. Górna część obudowy, na której znajdują się 
dwa przyciski oraz dwa porty USB.

Rys. 12. „Tył” obudowy po zdjęciu plastikowej 
maskownicy.
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Kolejny raz otrzymałem różowy gadżet do testów. Tym razem jest to przenośny akumulator, 

tak zwany „power bank”, który ma zapewniać możliwość doładowania telefonu lub innego 

urządzenia na USB, gdy jesteśmy w biegu. Stwierdziłem, że skoro producenci ewidentnie 

prześladują mnie tym znienawidzonym kolorem, to odwdzięczę się im pięknym za nadobne 

– będę robił crash testy.

CALIBRE ULTRA GO 
MINI POWER STATION

Calibre Ultra Go Mini Power Station   /   SPRZĘT   /   
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Żarty żartami, ale prywatnie posiadam konkurencyjny produkt, który często ze sobą noszę. Ma 

pojemność 6000 mAh, dwa porty USB, w tym jeden o natężeniu 2 A, co zapewnia możliwość 

naładowania nawet iPada do około 80%. iPhone’owi teoretycznie zapewnia cztery pełne cykle 

ładowania. Ma jednak jeden problem – jest ciężki, duży i nieporęczny, więc mam go ze sobą 

tylko wtedy, gdy biorę torbę. Nie zawsze jednak chcę ją mieć…

Okazało się, że Calibre Ultra Go Mini Power Station 

znakomicie wypełnia tę lukę swoim minimalistycz-

nym wyglądem, jedną diodą pulsującą podobnie 

jak kiedyś uśpione MacBooki i dobrą jakością wy-

konania. Zaskakująco dobrą! Nie naładuje co praw-

da, jak większość małych power banków, iPada, ale 

ten ma akurat tak dobrą baterię, że nigdy jeszcze 

nie musiałem tego robić.

Calibre Mini Station of Ultra Go Power – tak, ma głu-

pią i za długą nazwę – posiada akumulator o po-

jemności 3500 mAh, więc teoretycznie powinna 

wystarczyć na dwukrotne naładowanie iPhone’a. 

Calibre Mini Station of Ultra Go 
Power – tak, ma głupią i za długą 
nazwę – posiada akumulator 
o pojemności 3500 mAh, więc 
teoretycznie powinna wystarczyć 
na dwukrotne naładowanie 
iPhone’a.

Calibre Ultra Go Mini Power Station
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Osobiście korzystam z tego typu produktów inaczej – podłączam telefon w rejonie 

20% i przestaję ładować po osiągnięciu około 80%. Nie marnuję wtedy niepotrzeb-

nie energii, a żywotność power banku na jednym ładowaniu wydłuża się znacznie. 

W praktyce wystarczyło na cztery takie cykle, przy czym Calibre Station Mini Power 

Go Ultra nie było doładowywane, a całość odbyła się na przestrzeni tygodnia. Fakt, że 

waży on 135 gramów powoduje, że często wrzucam go do kieszeni jeansów lub kurt-

ki. Kobiety nie powinny mieć żadnych problemów ze zmieszczeniem go do torebek.

Calibre Power Mini Go Ultra Station ma jedną ciekawą i unikalną funkcję. Jego 

porty USB (pełnych rozmiarów do podłączenia telefonu i microUSB do nałado-

wania) są ukryte pod plastikową klapką. Jeśli ją uniesiemy, to urządzenie zaczy-

na wibrować. Jeden „bzyk” oznacza, że znajduje się zakresie 0-25%, dwa 25-50%, 

trzy 50-75%, a cztery 75-100%. Inne urządzenia zazwyczaj mają jakiś przycisk oraz 

wspomagają się diodą lub diodami informującymi o tym. Rozwiązanie Calibre 

to cecha bardzo podobna do filozofii Apple, ale ma jedną wadę – aby sprawdzić 

jej stan naładowania, gdy coś jest podłączone do portu, trzeba wyjąć kable, za-

mknąć klapkę i ponownie ją odchylić. Niepotrzebnie uciążliwe, ale przyznam, że 

wybiegając z domu, chwytam go przelotem i nie patrząc na niego sprawdzam, ile 

razy uprzyjemni mi dzień.

Calibre Ultra Go Mini Power Station
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Calibre             
Ultra Go Mini Power Station
Producent: Calibre

Model: ULTRA’GO mini power station

Waga: 135 g

Grubość: 1 cm

Złącza: 1 × USB, 1 × microUSB

Pojemność: 3500 mAh

WWW: Calibre-Style http://www.calibre-style.com/

Design: 4/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: 5/6

Wydajność: 5/6

Ocena końcowa: 5/6

Sam Calibre Go Station Power Mini Ultra wykona-

ny jest z aluminium, które żywo przypomina kom-

putery Apple. To znaczy… nie mój różowy model, 

ale srebrny, bo takowy też jest w ofercie. Do kom-

pletu jest również tytanowo szary i czarny. Jakość 

wykonania jest w zasadzie bez zarzutu. Na począt-

ku obawiałem się, że urwę wspomnianą plastikową 

klapkę, ale po dwóch tygodniach zachowywania 

się jak brutal muszę stwierdzić, że nie jest taka kru-

cha, na jaką wygląda. Cena w tym względzie wy-

daje się być odpowiednia do jakości, jaką otrzymu-

jemy i wynosi 59,99 euro. Nie jest to mało, ale jest 

przynajmniej konkurencyjnie w porównaniu z in-

nymi znanymi markami. Plastikową „chińszczyznę” 

można oczywiście kupić znacznie taniej… Pytanie 

tylko, czy nie lepiej mieć jedną a porządną rzecz 

zamiast stosu śmieci?

Nie jest to urządzenie, które zdobyło moje serce, 

głównie dlatego, że jest w takim kolorze. Ale nie 

wątpię, że srebrny, szary lub czarny model przyjął-

bym znacznie cieplej. Najważniejsze jest jednak to, 

że działa tak jak powinno, nie gubi części, a przy 

okazji świetnie wygląda.

Jestem na tak. Z krwawiącym sercem przez ten 

cholerny róż.

Nie jest to urządzenie, które 
zdobyło moje serce, głównie 
dlatego, że jest w takim kolorze. 
Ale nie wątpię, że srebrny, szary 
lub czarny model przyjąłbym 
znacznie cieplej.
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Akcesoriów do iPhone’ów jest multum. Od pokrowców, po całkiem duże „gadżety”, 

jakimi są np. samochody. Sporą gałąź stanowią również podstawki czy też standy. 

Do naszej redakcji trafił jeden od firmy Luxa2 – 1H Premium Holder.

MACIEJ SKRZYPCZAK

Stand ten wykonany jest głównie z aluminium. Jego podstawa do złudzenia przypomina 

pomniejszoną wersję stopki z iMaców. Jak wiadomo, stopka w tych komputerach, oprócz 

tego, że wygląda bardzo ładnie, daje im również stabilność. Nie inaczej jest w przypadku 

1H. Dzięki zastosowaniu podobnych rozwiązań otrzymujemy stand, który jest bardzo sta-

LUXA2 
1H PREMIUM HOLDER



bilny. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi uży-

ta pod spodem miękka guma, zapobiegająca śli-

zganiu się.

Podstawa to jednak nie wszystko, ważniejsze 

jest co innego. W standach liczy się głównie to, 

jak dobrze przytrzymywane jest nasze urządze-

nie. Nie chcielibyśmy przecież, żeby wypadło 

w najmniej oczekiwanym momencie i uszko-

dziło siebie lub inne powierzchnie, prawda? 

Mocowanie zastosowane w opisywanym pro-

dukcie firmy Luxa2 wygląda dość nietypowo. 

Jego sposób ustawiania przywiodło mi na myśl 

szczęki filmowego Predatora. Zastosowano tu-

taj 6 miękkich „kołeczków”, którymi dociska się 

trzymane urządzenie. Urządzenie, bowiem do 

tego standu włożymy nie tylko iPhone’a, ale 

również inne smartfony z ekranami o przekąt-

nej od 3,2" do 4,8". Wracając do mocowania – za-

pewnia ono dość pewny uchwyt, a dodatkowo 

od strony plecków telefonu znajduje się ścianka, 

również wyłożona miękką gumą. Całość trzyma 
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się tak dobrze, że bez problemu można odwró-

cić stand do góry nogami bez obawy, że iPhone 

wypadnie.

Dużą zaletą 1H Premium Holder jest możliwość 

niemal dowolnego ustawienia zarówno kąta na-

chylenia, jak i obrotu mocowania. Niesie to za 

sobą wiele korzyści i wygody – podczas oglą-

dania filmów, korzystania z aplikacji do pisania, 

a nawet w pewnych sytuacjach jako statyw czy 

też pad do gier. W ostatnim przypadku stand ten 

pomógł mi ustanowić własny rekord (179) w po-

pularnej i kontrowersyjnej grze Flappy Bird…

Niestety, jak zwykło się mówić, nic nie jest do-

skonałe. Również ten produkt nie jest wolny od 

wad. Problemem są głównie wspomniane gu-

mowe kołeczki. Odnosi się to głównie do iPho-

ne’a 5, 5c i 5s. W ich przypadku zasłonięte są gu-

zik od zwiększania poziomu głośności, a także 

gniazdo słuchawkowe. O ile w pierwszym przy-

padku nie jest to może zbyt uciążliwe, bo moż-

na jednak wcisnąć ten guzik, popychając ko-

łeczek lub po prostu zmieniać poziom głosu 

przez Centrum sterowania, o tyle z gniazdem 

słuchawkowym jest już gorzej. Jedynym wyj-

ściem jest odwrócenie mocowania do góry no-

gami, co na dłuższą metę raczej nie sprzyja 

bezpieczeństwu.

Ogólnie rzecz biorąc, stand ten w zupełności 

spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania. Dzię-

ki możliwości regulacji jego położenia sprawdzi 

się w wielu sytuacjach. A jego wygląd bardzo 

ładnie komponuje się z aluminiowymi Macami, 

a już szczególnie dobrze z iMacami.
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Luxa2 1H         
Premium Holder

Design: 4,5

Jakość wykonania: 5,5

Oprogramowanie: nie dotyczy

Wydajność: 4,5

Producent: Luxa2

Dystrybutor: ExtremeMem

Cena (rekomendowana): 199 zł

Sposób ustawiania mocowania 
przywiodło mi na myśl szczęki 
filmowego Predatora.

Luxa2 1H Premium Holder

http://www.luxa2.com/product_showroom.aspx?s=82
http://extrememem.com
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Coraz więcej urządzeń w domu, pracy oraz ogrodzie zastępowanych jest przez 

smartfony i tablety, a właściwie to przez zainstalowane na nich aplikacje. 

W ten sposób wyeliminowany został pilot od telewizora, sterownika temperatury, 

oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego czy sprzętu muzycznego.

MONIKA GUTOWSKA

FLOWER POWER
JAK SIĘ CZUJE TWÓJ KWIATEK?
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Kreatywność inżynierów nie ma końca i tym razem 

postanowili zaopiekować się florą. Zarówno w na-

szych domach, jak i na zewnątrz. Konkretnie za-

jęła się tym firma Parrot, w której to ofercie do tej 

pory znaleźć można było nawigacje, zestawy gło-

śnomówiące, sprzęt hi-fi czy też słynny AR.Dro-

ne. Wspólnie z zespołem naukowców przygotowa-

li urządzenie monitorujące funkcje życiowe roślin 

domowych. Diagnozie podlega nawodnienie gleby, 

nasłonecznienie, temperatura powietrza oraz po-

ziom nawozu. Dla mnie, jako osoby, która zabić po-

trafi nawet kaktusa, urządzenie takie wydaje się być 

bardzo pomocne. Pod warunkiem oczywiście, że 

będzie działało.

W pudełku znajdziemy czujnik w kształcie rozdwo-

jonego patyka, baterie oraz krótką instrukcję ob-

sługi. W doniczce prezentuje się zdecydowanie le-

piej niż słynna karteczka wbita w ziemię z nazwą 

oraz instrukcją obsługi danego gatunku. Flower Po-

wer, bo tak nazywa się ten wynalazek, jest odporny 

na działanie wody oraz nawozów, więc bez obaw 

może być używany nawet w ogrodzie. Występuje 

w trzech kolorach: niebieskim, zielonym oraz brązo-

wym i ma wbudowane cztery czujniki. Dwa z nich, 

odpowiadające za nasłonecznienie oraz tempera-

turę, znajdują się na zewnątrz, a dwa z nich – od na-

wodnienia oraz nawożenia – znajdują się w glebie.

Samo urządzenie nie wystarczy do monitorowa-

nia potrzeb naszych zielonych przyjaciół. Koniecz-

ne jest jeszcze zaopatrzenie się w bezpłatną apli-

kację dostępną w App Store. Po jej zainstalowaniu 

musimy utworzyć konto użytkownika i z bazy 6000 

odmian roślin wybrać tę, która będzie monitoro-

wana. Określamy, czy nasza roślina znajduje się na 

Dla mnie, jako osoby, która zabić 
potrafi nawet kaktusa, urządzenie 
takie wydaje się być bardzo 
pomocne. Pod warunkiem 
oczywiście, że będzie działało.

Flower Power



zewnątrz czy wewnątrz mieszkania, a następnie 

wskazujemy, czy znajduje się w doniczce czy w zie-

mi. I to wszystko, jeżeli chodzi o dane samej rośli-

ny. Program sam będzie wiedział, jakiego rodzaju 

potrzeby ma dany gatunek i na tej podstawie roz-

pocznie jej monitorowanie.

Możemy jeszcze dokonać kilku ustawień działa-

nia samej aplikacji np. w jakich godzinach mamy 

otrzymywać powiadomienia o koniecznych inter-

wencjach. Dane wysyłane są przez Flower Power co 

dwie godziny, poprzez Bluetooth Low Energy. Je-

żeli chcemy sprawdzić samopoczucie kwiatka na 

żądanie, to możemy skorzystać z opcji Live mode. 

Diagnozie możemy poddać kilka roślin o takich sa-

mych potrzebach, umieszczając je wszystkie w jed-

nej doniczce – wtedy wystarczy nam jedno urzą-

dzenie. Chcąc kontrolować roślinność w ogrodzie, 
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każda roślina musi mieć swój nadajnik. I tu pojawia się lekki problem, jakim jest cena. W Apple 

Store jedno urządzenie kosztuje blisko 250 zł, co oznacza, że na mój niewielki ogródek oraz kil-

ka doniczek w domu musiałabym wydać prawie 3000 zł. To dużo, przynajmniej jak dla mnie.

W tej chwili Flower Power współgra tylko z oprogramowaniem iOS i działa z modelem iPhone’a 4s 

lub wyższym i iPada 3 lub wyższym. Powodem jest brak obsługi Bluetooth 4.0 przez starsze 

modele. Trochę mnie dziwi (ale nie martwi) fakt braku działania urządzenia z Androidem, po-

nieważ firma Parrot ma w swojej ofercie już takie sprzęty. Prawdopodobnie spowodowane jest 

to również brakiem obsługi Bluetooth 4.0 przez większość androidowych urządzeń.

Do mojego testu użyłam pierwszego lepszego kwiatka dostępnego w supermarkecie. I na począt-

ku drobne rozczarowanie – w bazie ponad 6000 odmian nie znalazłam tego, jak się domyślam, 

dość popularnego gatunku. Powodem jest pewnie fakt, że ta roślina jest popularna w Polsce a nie 

we Francji, a jak donosi producent, w dalszym ciągu baza odmian będzie rozbudowywana.

Czasu na test miałam niewiele, nie mogłam spokojnie czekać na wskazówki Flower Power, 

więc na początek trochę przepoiłam moją nową roślinkę. Po 24 godzinach z radością mogłam 

stwierdzić, że Flower Power naprawdę działa, otrzymałam komunikat o zbyt wilgotnym podło-

żu mojej rośliny. Podobne alerty otrzymałam jeszcze w przypadku temperatury i nasłonecznie-

nia. Tylko z nawozem jakoś nie mogłam sobie poradzić i pomimo użycia go w zbyt dużej ilości 

nie dostałam informacji, że przesadziłam. Może na to Flower Power potrzebuje po prostu wię-

cej czasu. Niestety mój kwiatek testu nie przeżył, bynajmniej nie z winy Flower Power, a raczej 

dość ekstremalnych warunków testowych. Ale przynajmniej wiem, że Flower Power pomoże mi 

w udekorowaniu mojego mieszkania piękną i bujną roślinnością.
Ocena iMagazine 5/6

Flower Power
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OTTERBOX WALLET 
CASE & DEFENDER

Jeśli wybierasz się na wojnę albo mecz Legii, spakuj swoją elektronikę w OtterBoksa. 

W ten sposób nic się jej nie stanie, a Twoim jedynym zmartwieniem pozostanie 

przetrwanie.

PAWEŁ HAĆ
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Wallet Case dla iPhone’a 5 i 5s
Połączenie obudowy do telefonu z portfelem nie 

jest co prawda nowatorskim rozwiązaniem, jednak 

w znaczący sposób może ułatwić życie. Szczególnie 

jeśli nie możecie zapłacić zbliżeniowo za pomocą 

Waszego smartfona. Wallet Case ma być właśnie ta-

kim środkiem zaradczym – oprócz standardowej już 

dla OtterBoksa ochrony, zapewnia też nieco miejsca 

na karty płatnicze oraz gotówkę. Okupione jest to 

niestety zwiększonymi gabarytami obudowy oraz 

nieszczególnie pięknym wyglądem.

Etui składa się z dwóch części – gumowego wnę-

trza, które przylega do telefonu, oraz plastikowej 

obudowy, wzmacniającej konstrukcję. Zastosowa-

na guma jest bardzo wytrzymała i dość gruba, dzię-

ki czemu dobrze absorbuje uderzenia. Przykrywa 

ona przyciski boczne, posiada też zaślepki na gniaz-

do słuchawek oraz port Lightning – zdarza się im 

jednak samoczynnie otworzyć. Gumowe przyciski 

Hold i regulacji głośności działają całkiem dobrze, 

ale trzeba je trochę mocniej wciskać. Cieszy mnie, 

że suwak wyciszenia telefonu pozostał odsłonięty 

– etui i tak nie jest wodoszczelne, nie było więc sen-

su wprowadzać dodatkowego utrudnienia dla użyt-

kownika. Plastikowa część ma grube, wytrzymałe 

ściany, o chropowatej powierzchni. Nie została jed-

nak najlepiej wykonania, krawędzie są miejscami 

wyraźnie ostrzejsze. W komplecie znajduje się też 

bardzo dobra folia na ekran, która nawet po kilku 

próbach przyklejenia gładko przylega do telefonu. 

Nie obniża też precyzji odczytywania dotyku – to 

zdecydowana przewaga względem obudów z wbu-

dowaną osłoną na ekran.

OtterBox Wallet Case & Defender
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Najważniejszy element etui to oczywiście prze-

strzeń na karty. Aby się do niej dostać, należy dość 

mocno oprzeć palec na tylnej części obudowy, a na-

stępnie przesunąć go w dół. To średnio wygod-

ne rozwiązanie, wolałem używać do tego dwóch 

rąk, by mieć pewność, że telefon nie wypadnie mi 

z dłoni. Kieszeń jest całkiem pojemna – mieści czte-

ry karty, ewentualnie zamiast nich można umieścić 

tam gotówkę (aczkolwiek bilon nie jest mile widzia-

ny). Dostęp do zawartości kieszeni nie stanowi pro-

blemu – niewielkie wcięcie pozwala na podważenie 

karty paznokciem. Jedyną niedogodnością jest ko-

nieczność wyciągania wszystkich kart, by dostać się 

do tej, która znajduje się najgłębiej. Przez pewien 

czas nosiłem etui z samą kartą płatniczą, co okaza-

ło się znacznie wygodniejsze niż wyciąganie port-

fela. Gdy jednak dołożyłem do tego kartę miejską, 

komfort zniknął – czytniki zbliżeniowe nie odczytu-

ją ich jednocześnie, więc musiałem za każdym ra-

zem wyciągać odpowiednią z obudowy. Portfel jest 

tu o wiele szybszy.

Wallet Case nie jest obudową, którą nosi się na co 

dzień, ponieważ znacznie pogrubia telefon i doda-

je mu wagi. Sprawdzi się za to doskonale podczas 

uprawiania sportu. Nie tylko zabezpieczy iPhone-

’a przed upadkiem, ale też pozwoli trzymać najważ-

niejsze dokumenty w jednym miejscu. Gumowe 

elementy zapobiegną wyślizgnięciu się urządze-

nia ze spoconej dłoni, a zaślepki zabezpieczą porty 

urządzenia przed dostaniem się kurzu.

Defender dla iPada Air
iPad ma mnóstwo zastosowań, jednak nie wszędzie 

można z niego równie wygodnie korzystać. Etui Ot-

terBox dla najnowszej wersji tabletu znosi niektó-

Wallet Case                
Design: 4/6

Jakość wykonania: 3/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 4/d

Cena: 139 PLN

OtterBox Wallet Case & Defender
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re z ograniczeń, chroniąc iPada przed kurzem oraz upadkami. Prawdę mówiąc, Defender sprawia 

wrażenie, jakby nie bał się nawet zderzenia z Nokią 3310.

Defender to zdecydowanie najpotężniejsze etui, jakie widziałem. Wnętrze składa się z dwóch 

plastikowych elementów, zamykanych na zatrzaski. Są one oddzielone od tabletu cienką war-

stwą gąbki. Przednia część posiada zintegrowaną osłonę ekranu – nie jest więc konieczne przy-

klejanie do niego folii. Kolejną warstwę stanowi gumowe etui, posiadające zaślepki portów ta-

bletu oraz bocznego przełącznika. Przyciski zasłonięte są gumą, ale mają wyczuwalny skok. 

Głośniki, mikrofony oraz kamery pozostają odsłonięte. Otwory tych elementów są jednak głę-

bokie, więc przy upadku na ziemię nie powinno dojść do żadnych uszkodzeń. Niemniej jednak 

szkoda, że do kompletu nie są dodawane zaślepki zwiększające pyłoszczelność. Ostatnim z ele-

mentów jest gruba, plastikowa osłona na ekran. Zatrzaskiwana jest na krawędziach obudowy, 

posiada też rozkładaną podstawkę, pozwalającą na ustawienie tabletu w dwóch pozycjach.

Ekstremalnemu zabezpieczeniu towarzyszy proporcjonalny wzrost wagi. iPad Air w Defende-

rze jest bardzo ciężki – waży prawie dwukrotnie więcej niż bez obudowy. Jednocześnie całkiem 

dobrze leży w ręce. Powierzchnia gumowej warstwy trzyma się dłoni nawet wtedy, gdy jest 

wilgotna. Pogrubione krawędzie też znacznie poprawiają komfort. Osłona ekranu nie jest jed-

nak najlepsza, odczułem znaczny spadek czułości wyświetlacza. Jest on najbardziej zauważalny 

przy wykonywaniu gestów oraz wybieraniu elementów ekranu umieszczonych przy jego kra-

OtterBox Wallet Case & Defender

http://cardeasy.pl
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wędziach. Problematyczne okazało się również wy-

suwanie centrum sterowania i powiadomień oraz 

wykonywanie gestów cofania i przechodzenia da-

lej w Safari. Grubość kilku warstw wpłynęła nieko-

rzystnie na wygodę dostępu do gniazda mini Jack 

(zmieści się do niego tylko wąska, prosta wtycz-

ka) oraz Lightning (kable z końcówką szerszą niż 

oryginalna odpadają). Znacznie pogorszyło się też 

brzmienie głośników. Ochrona, którą gwarantuje 

Defender, wynagradza jednak w pełni te bolączki. 

Zrzucałem tablet pod różnym kątem z wysokości 

od jednego do półtora metra. Pomimo lądowania 

na krawędziach oraz całkowicie płasko, urządze-

nie wyszło z konfrontacji bez żadnego uszczerb-

ku na zdrowiu. Testy przeprowadzałem bez założo-

nej ostatniej osłony, chroniącej ekran – ten jest tak 

głęboko osadzony, że przy upadku na płaską po-

wierzchnię nic nie może się mu stać. Sama osłona 

z podstawką bardzo dobrze spełnia swoje zadanie. 

Tablet zaczepia się wewnątrz niej o dwa zatrza-

ski, więc podczas pisania nie kołysze się na boki. 

W drugiej pozycji urządzenie ustawione jest pod 

optymalnym kątem, zbliżonym do tego, jaki oferuje 

Smart Cover. Osłona ekranu posiada też cztery gu-

mowe podstawki, dzięki którym tablet nie zsunie 

się z pochyłego blatu.

Podsumowanie
Akcesoria OtterBoksa jak zwykle mnie nie zawiodły. 

Fakt, nie nadają się do noszenia na co dzień, poza 

tym mogłyby być bardziej urodziwe. W pełni wy-

wiązały się jednak ze swojej funkcji, jaką jest ochro-

na urządzenia. Wszystkie dodatki, pokroju miejsca 

na karty czy podstawki do pisania, rozszerzają je-

dynie zakres ich zastosowań w naprawdę trudnych 

warunkach.

Defender dla iPada AiR          
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5,5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5,5/6 

Cena: 379 PLN

Prawdę mówiąc, Defender 
sprawia wrażenie, jakby nie 
bał się nawet zderzenia 
z Nokią 3310.

OtterBox Wallet Case & Defender



Gdy coś jest do wszystkiego to jest… takie sobie. Chyba takie założenia przyświecały firmie 

Magellan w trakcie tworzenia swojego nowego produktu - zegarka dla biegaczy - Echo. 

Nie jest to kolejny smart-zegarek, których ostatnio dużo pojawiło się na rynku. Echo to 

inteligentny zegarek dla sportowców.

DOMINIK ŁADA

MAGELLAN ECHO
INTELIGENTNY ZEGAREK DLA SPORTOWCÓW
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Firma Magellan jest znana na rynku, przede 

wszystkim z produkcji GPSów. Od jakiegoś czasu 

zaczęła też produkować akcesoria dla sportow-

ców, także naturalną koleją rzeczy było stwo-

rzenie zegarka. Magellan poszedł trochę inną 

drogą niż konkurencja. Nie stworzył smartwat-

cha z rozbudowanymi funkcjami dla geeków. 

Nie stworzył też „wypasionego” zegarka z wbu-

dowanym GPSem, pulsometrem itd. Stworzył 

zegarek, który integruje się bezprzewodowo 

z iPhone’em i zbiera dane z naszych aktywności 

fizycznych oraz wyświetla je na cyferblacie - czy-

li de facto jest miniaturowym, zdalnym „moni-

torem”. Część z Was zapewne zada pytanie - po 

co takie „okrojone” rozwiązanie? Dla mnie od-

powiedź jest prosta - dzięki temu, nasz zegarek 

jest w stanie działać na baterii ponad 6 miesięcy, 

podczas gdy cała „sportowa” konkurencja osią-

ga wyniki w okolicy 6-10 godzin. Dla mnie to jest 

najlepszy argument.

Zegarek Magellan Echo dostępny jest w 3 kolo-

rach - czarnym, biało-niebieskim oraz biało-po-

marańczowym. Właśnie ten ostatni trafił do na-

szej redakcji. Warto wspomnieć jeszcze, że Echo 

sprzedawany jest w dwóch zestawach: sam zega-

rek oraz zegarek w komplecie z pulsometrem. Ko-

lejne kolory, biało-szary oraz biało-różowy, pro-

ducent zapowiada na kwiecień.

Echo jest lekki, waży tylko 44 gr - bo jest z pla-

stiku oraz ma gumową bransoletę. Całość wyko-

nana jest bardzo dobrze, z bardzo dobrej jako-

ści materiałów. Ciekawie rozwiązana jest szlufka 

na pasku. Posiada ona od wewnętrznej strony 

specjalne wypustki utrudniające wysunięcie się 

Magellan Echo
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paska, dzięki czemu możemy być spokojni, że podczas biegania lub jazdy na rowerze ze-

garek nie rozepnie się nam i go nie zgubimy.

Zegarek ma cztery przyciski. Możemy je praktycznie dowolnie konfigurować, zależnie od 

swoich preferencji, bezpośrednio ze współpracujących aplikacji - możemy mieć możliwość 

np. sterowania muzyką, czego brakowało mi u konkurencji.

Cyferblat w zegarku Echo to monochromatyczny ekranik o przekątnej jednego cala. Ma 

on rozdzielczość 128x128 pikseli i przy swoich relatywnie niedużych rozmiarach jest w sta-

nie wyświetlać w bardzo czytelny sposób dużo informacji. W zależności od naszych pre-

ferencji możemy go skonfigurować jako „cyfrowy” lub „analogowy” oraz ustawić, aby wy-

świetlał się jako „pozytyw” lub „negatyw” (czarny 

ekran z białymi cyframi/wskazówkami). Sprytne roz-

wiązanie, pozwalające wydłużyć pracę na baterii - 

gdy zegarek leży nieużywany, automatycznie wyga-

sza ekran. Wzięcie go do ręki wybudza go - jest to 

zasługa prostego akcelerometru, który służy, dzięki 

pukaniu w ekran, również do sterowania zegarkiem.

Echo został wyposażony w moduł Smart Bluetooth 

(4.0). Jest to świetne rozwiązanie, bo zużywa mało 

Siłą zegarka Magellan 
Echo jest jego otwarte 
API i rosnąca ilość aplikacji 
sportowych, które go 
wspierają.

Magellan Echo
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prądu w naszym iPhonie. Połączenie następuje tyl-

ko wtedy, gdy faktycznie tego potrzebujemy. Dzięki 

temu też, użyta bateria CR2032 starcza na minimum 

6 miesięcy. Po tym czasie możemy ją wymienić sami 

lub u każdego zegarmistrza za ok 5-10PLN.

Zegarek jest wodoodporny. Nie jest to wodoszczel-

ność, czyli nie możemy w nim pływać, ale spokojnie 

możemy uprawiać sporty nawet w rzęsistym desz-

czu, lub brać w nim kąpiel. Echo ma wodoodporność 

klasy IPX7.

Jak wspominałem, Magellan Echo dzięki Bluetooth 

4.0 łączy się z iPhone’em 4S, 5, 5C, 5S, iPodem touch 

(5-tej generacji), iPadem mini, iPadem (od 3-ciej ge-

neracji wzwyż). Komunikacja z Androidami zapowia-

dana jest na kwiecień tego roku.

Po wyjęciu z pudełka musimy przeprowadzić konfi-

gurację z iPhone’em. Służy do tego specjalna aplika-

cja Echo, do pobrania za darmo z App Store, w któ-

rej mamy możliwość ustawienia czasu i wyglądu 

zegarka. 

Siłą zegarka Magellan Echo jest jednak jego otwar-

te API i rosnąca ilość aplikacji sportowych, które go 

wspierają. Na ten moment jest ich 4 - Strava, Wa-

hoo, MapMyRun oraz iSmoothRun. Liczba ta stale ro-

śnie, ale nawet teraz, jeśli korzystamy z innych usług 

lub programów do monitorowania naszych aktyw-

ności, jest szansa, że będziemy mogli dalej z nich ko-

rzystać w połączeniu z zegarkiem. Dzięki darmowej 

aplikacji Wahoo, mamy możliwość eksportu danych 

do innych serwisów! Jest ich kilkanaście, w tym m.in. 

Nike+, RunKeeper, a także email czy Dropbox.

Magellan Echo
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Magellan Echo                              
Plusy:  - wygląd     
  - bateria     
  - wodoodporność    
  - otwarte API i wsparcie dla    
    wielu aplikacji

Minusy:            - problematyczne pierwsze    
              połączenie     
                 - brak budzika (ale liczę, że szybko   
               się pojawi ze względu na API)

Cena: 599PLN (sam zegarek), 799PLN (zegarek 
z pulsometrem)

Link: http://echo-zegarek.pl/

Otwarte API to też pole do popisu dla programistów, 

którzy będą mogli w przyszłości dodawać do zegar-

ka kolejne funkcje. Nie zdziwiłbym się, jakby w nieda-

lekiej przyszłości Magellan Echo stał się pełnopraw-

nym smartwatchem. Dodanie opcji odczytywania 

komunikatów czy smsów to nie problem dla progra-

mistów, skoro może teraz pokazywać prędkość i czas 

biegu? Czas pokaże.

Zegarek Magellan Echo wydaje mi się dosyć cieka-

wą propozycją dla osób aktywnie uprawiających 

sport - w szczególności bieganie lub rower. Jest ład-

ny i wygodny, dobrze zrobiony i co dla mnie najważ-

niejsze - długo pracuje na baterii. W tym artykule 

skupiłem się na jego budowie i funkcjach podsta-

wowych. W kolejnych tekstach, już na naszej stro-

nie www, przedstawię jak sprawdza się w połączeniu 

z różnymi programami, jak można go w nich konfi-

gurować i synchronizować z popularnymi serwisami 

sportowymi.

Dziękujemy firmie MW System, wyłącznemu dystrybu-

torowi firmy Magellan na rynku polskim za udostęp-

nienie zegarka do testów. Zapraszamy na polską stro-

nę dotyczącą zegarka Echo - http://echo-zegarek.pl/

Zegarek Magellan Echo można kupić w cenie 599PLN 

lub w zestawie z pulsometrem za 799PLN.

Magellan Echo

http://echo-zegarek.pl/
http://echo-zegarek.pl/
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Nie przepadam za obudowami ochronnymi. Powiększają telefon i utrudniają obsługę ekra-

nu dotykowego. Nüüd pozbawione jest tych wad. Obudowa od LifeProof nie wymaga bo-

wiem stosowania żadnej osłony wyświetlacza, by zachować wodoszczelność. Dodatkowo 

Wprowadzenie skanera linii papilarnych do iPhone’a sprawiło, że większość etui 

ochronnych zaczęło utrudniać korzystanie ze smartfona. Nüüd jest jedną z pierwszych 

obudów, które nie blokują dostępu do czytnika, a jednocześnie zapewniają równie 

wysoki poziom bezpieczeństwa, co wcześniej.

PAWEŁ HAĆ

LIFEPROOF NÜÜD 
DLA IPHONE’A 5S
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jest niezwykle smukła, nie przeszkadzała mi, gdy nosiłem ją codziennie. Ponadto 

Nüüd należy do ekosystemu akcesoriów adaptujących urządzenie do stosowania 

w zróżnicowanych warunkach – od pływania, poprzez bieganie, po jazdę na ro-

werze. Najnowsza wersja posiada również obsługę Touch ID, więc bez przeszkód 

można odblokować iPhone’a za pomocą odcisku palca.

Nüüd wykonany został z gumy oraz plastiku. Użyte materiały są bardzo wysokiej 

jakości, o czym świadczy doskonałe przyleganie uszczelek do ekranu oraz wyso-

ka elastyczność tylnego panelu. Wszystkie przyciski są osłonięte, ale mają wyczu-

walne kliknięcie. Przełącznik wyciszenia działa sporo gorzej, wymaga użycia dużej 

siły. Gniazdo słuchawek osłonięte jest za pomocą wkręcanej uszczelki, a Lightning 

znalazło się za klapką. Mikrofon oraz głośnik rozmów przykryte są wodoszczel-

ną membraną. Po zawilgoceniu zniekształca ona delikatnie dźwięk, ale rozmów-

ca pozostaje wyraźnie słyszalny. Czujniki telefonu działają bez zarzutu, podczas 

rozmowy ekran jest wygaszany. Praca kamer również pozostaje niezmieniona i to 

pomimo osłonięcia ich warstwą plastiku.

Założenie obudowy na telefon jest banalnie proste. Producent umieścił w ze-

stawie folię na ekran, pomimo tego, że nie jest wymagana. Uszczelka wokół 

wyświetlacza zapobiega dostawaniu się wody do środka, folia stanowi jedynie 

ochronę przed zarysowaniami. Po dokładnym wyczyszczeniu ekranu i włoże-

niu smartfona do środka pozostaje tylko zatrzaśnięcie tyłu obudowy i zamknię-

cie zaślepek gniazd. Nüüd jest doskonale spasowany, a dzięki gumowym bo-

kom i chropowatemu plastikowi na krawędziach, doskonale leży w dłoni. Ma 

LifeProof nüüd dla iPhone’a 5s
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też niewielką grubość, więc z powodzeniem mieści 

się w kieszeni spodni. Zdjęcie go z telefonu wymaga 

jednak wprawy – elementy obudowy bardzo mocno 

przylegają do siebie. Sam do otwierania wykorzysta-

łem monetę, wsuniętą w jeden z narożników Nüüd.

Obudowa jest całkowicie wodoszczelna – nie strasz-

ny jej deszcz, utopienie w wannie czy upadek do ka-

łuży. Producent deklaruje, że posiada stopień ochro-

ny IP 68 – wytrzyma więc zanurzenie na głębokość 

dwóch metrów przez godzinę, uderzenie strugi 

wody o ciśnieniu do 100 barów, jest też pyłoszczel-

na. To doskonały wynik jak na tak lekkie i małe etui. 

Dzięki adapterowi mini Jack, wkręcanemu w gniaz-

do, możliwe jest też wygodne korzystanie ze słucha-

wek. Najważniejszą nowością względem poprzedniej 

wersji jest współpraca z Touch ID. Skaner osłonięty 

został folią, ponadto znajduje się we wgłębieniu, któ-

re znacznie utrudnia odblokowywanie iPhone’a. Aby 

czytnik zadziałał, musiałem mocno wcisnąć palec, 

podczas gdy nieosłonięty skaner wymaga jedynie 

delikatnego przyłożenia opuszka. Na dziesięć prób 

tylko cztery kończyły się powodzeniem – to zdecy-

dowanie nie jest najlepszy wynik. Niemniej jednak 

stosowanie Touch ID jest nadal wygodniejsze i bez-

pieczniejsze niż wpisywanie kodu blokady (zwłasz-

cza gdy ma więcej niż cztery znaki).

Nowy Nüüd nie rozczarowuje – to wspaniale wy-

konane, lekkie i ładne etui, które jedynie w niewiel-

kim stopniu wpływa na komfort korzystania z tele-

fonu. Touch ID nie działa co prawda najlepiej, jednak 

ważne, że w ogóle dostajemy taką możliwość. I to 

bez pójścia na kompromis – najwyższa odporność 

na wodę i pył to nadal jedna z największych zalet tej 

obudowy.

Nüüd należy do ekosystemu 
akcesoriów adaptujących 
urządzenie do stosowania 
w zróżnicowanych 
warunkach – od pływania, 
poprzez bieganie, po jazdę 
na rowerze.

LifeProof nüüd                    
 dla iPhone’a 5s
Design: 5,5/6

Jakość wykonania: 5,5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5/6

Cena: 379 PLN

LifeProof nüüd dla iPhone’a 5s
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POKROWCE 
KENSINGTON

JAROSŁAW CAŁA

Ile ludzi, tyle opinii na temat pokrowca na iPho-

ne’a. Te opinie podzielone są tak, jak podzielone 

jest zdanie na temat gender. Z jednej strony: jak 

można psuć tak perfekcyjny i piękny dizajn iPho-

ne’a, ale z drugiej strony, czarny iPhone 5 rysuje 

się od wydychanego powietrza. Sprawa więc jest 

ciężka i muszę przyznać, że ja od zawsze trzy-

małem stronę: dizajn Apple ponad wszystko. Nie 

uznaję pokrowców, chociaż jak najbardziej rozu-

miem wszystkich, którzy używają jakiejkolwiek 

formy zabezpieczenia swojego „dziecka”.

Gdybym jednak miał zamiar skorzystać z po-

krowca na iPhone’a, to na pewno na mojej liście 

potencjalnych producentów znalazłby się Ken-

sington. Trafiły do mnie 3 modele pokrowców na 

iPhone’a 5 tego brytyjskiego producenta. Ken-

sington kojarzy się z solidnymi rzeczami, zrobio-

nymi z dobrych materiałów i dokładnie tak jest 

z tymi pokrowcami. Modele: Aluminium Case, 

Soft Case i Gel Case konstrukcyjnie są do siebie 

bardzo podobne, Różnicą między nimi, tak jak 

same nazwy wskazują, są materiały, z jakich zo-

stały wykonane. Do wyboru mamy bardzo ładny 
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i najlepiej wykonany pokrowiec aluminiowy oraz 

dwie odmiany gumowe.

Soft Case wykonany jest z miękkiej, czarnej 

gumy i pokrywa cały tył, z wyłączeniem oczka 

na obiektyw aparatu. Natomiast Gel Case to 

twardsza odmiana, która jest przezroczysta. Naj-

bardziej eleganckim i w moim mniemaniu naj-

ładniejszym pokrowcem jest ten aluminiowy, 

który w dotyku najbliżej przypomina iPhone-

’a. Wszystkie pokrowce wykonane są tak, żeby 

w żaden sposób nie utrudniały użytkowania te-

lefonu, dlatego bez problemu mamy dostęp do 

wszystkich złączy. Wspólnym mianownikiem, 

oprócz konstrukcji, jest ich minimalizm, czyli coś, 

co wiele osób bardzo sobie ceni. Pokrowce firmy 

Kensington w małym stopniu zmieniają naszego 

iPhone’a i to chyba jeden z największych plusów, 

jakie może mieć case. Stonowane kolory i proste 

wykonanie – to droga do sukcesu.

Oprócz wyglądu ważne jest jeszcze bezpieczeń-

stwo, jakie daje nam pokrowiec. W przypadku 

tych trzech modeli głównym czynnikiem skła-

dającym się na bezpieczeństwo będzie materiał, 

z jakiego case został wykonany. Ze względu na 

doświadczenie serwisowe, jakie posiadam, czy-

li 130231 sztuk rozbitych iPhone’ow, które mia-

łem okazję zrobić, muszę mieć swojego faworyta 

spośród tych trzech modeli. Najbezpieczniej-

szym pokrowcem jest model Soft Case, który 

wykonany jest z miękkiej gumy i co najważniej-

sze – posiada największy rant na przednim ekra-

nie. Właśnie ten rant w największym stopniu za-

bezpieczy Waszego iPhone’a.

Pokrowce Kensington
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Przecieranie szlaków nie jest rzeczą łatwą – rynek kontrolerów gier do urządzeń z iOS dopiero 

się kształtuje, producenci nie potrafią jeszcze ocenić, jakie rozwiązania spodobają się klientom 

najbardziej. Jasne, przenośne konsole nie są nowością, jednak sprzęt Nintendo czy też Sony 

tworzony jest z gotowym schematem sterowania, pod który projektowane są gry. Z platfor-

mami mobilnymi jest zupełnie inaczej – wszelkie treści trafiające do App Store są dostosowa-

ne do obsługi za pomocą ekranu dotykowego, optymalizacja do współpracy z zewnętrznymi 

kontrolerami jest jedynie opcjonalna i, na razie, dość rzadko spotykana. Urządzenia sterujące 

muszą więc przejmować funkcje, które dotąd spełniał interfejs dotykowy, co stawia producen-

tów przed trudnym zadaniem. Nie znając rynku (bo ten dopiero powstaje), określają bowiem, 

iPhone już od dawna przestał służyć mi do grania. Winnym tego był brak fizycznych 

przycisków i niewystarczająco mocna bateria. W iOS 7 wprowadzono obsługę 

dedykowanych kontrolerów, które mają ułatwić granie na smartfonie – Logitech 

PowerShell jest jednym z pierwszych, jakie pojawiły się na rynku.

PAWEŁ HAĆ

LOGITECH 
POWERSHELL
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jaki kontroler najlepiej sprawdzi się przy zróżnicowanych grach, posiadających kompletnie 

inne schematy sterowania. Dlatego właśnie PowerShell, pomimo tego, że daleko mu do ide-

ału, jest według mnie godnym uwagi urządzeniem.

Na pierwszy rzut oka PowerShell przypomina PlayStation Portable połączone z padem do 

Xboxa. Na środku znajduje się wgłębienie na iPhone’a lub iPoda touch, natomiast po bokach 

umieszczone zostały przyciski sterujące. Znalazły się one również na górnych krawędziach 

kontrolera. PowerShell wykonany został z błyszczącego plastiku oraz gumy pokrywającej tył. 

Nie należy ona do najlepszych – jest twarda i kiepsko wyprofilowana, co przekłada się na je-

dynie niewielkie zwiększenie komfortu trzymania kontrolera. Górne przyciski również są nie-

przyjemne w dotyku, mają ostre krawędzie 

i pokryto je równie kiepską gumą, co tylny pa-

nel. Pozostałe elementy sprawiają już dużo 

lepsze wrażenie, ponadto wszystko jest bar-

dzo dobrze spasowane. PowerShell łączy się 

z telefonem lub odtwarzaczem za pomocą 

złącza Lightning. Ładowanie odbywa się przez 

port micro USB, umieszczony na dolnej kra-

wędzi. Obok niego znalazł się najbardziej za-

skakujący element urządzenia, czyli uchwyt 

na smycz (nie mam pojęcia, do czego może 

się w tym sprzęcie przydać). Jeszcze wyżej 

Urządzenia sterujące muszą 
więc przejmować funkcje, 
które dotąd spełniał interfejs 
dotykowy, co stawia 
producentów przed trudnym 
zadaniem.

Logitech PowerShell



   /   SPRZĘT   /   143

widnieje przełącznik, który uruchamia ładowanie smartfona z baterii PowerShella. Dolna kra-

wędź telefonu zasłonięta jest całkowicie przez obudowę, ale podłączenie słuchawek jest moż-

liwe za pomocą adaptera, podłączanego po prawej stronie. Wyprowadza on gniazdo słucha-

wek w dół, więc podczas grania w ogóle ono nie przeszkadza. Na tylnym panelu umieszczono 

podświetlane logo serii G (czyli produktów Logitecha przeznaczonych dla graczy), które sy-

gnalizuje poziom naładowania akumulatora. Z tyłu znalazło się również wycięcie na aparat.

PowerShell jest zadziwiająco lekki. Pomimo tego, że posiada baterię o pojemności 1500 mAh 

oraz ma całkiem duże wymiary, waży zaledwie 120 gramów. Podczas dłuższego 

grania ma to niebagatelne znaczenie. Gdy korzystam z PS Vity, po godzi-

nie mam jej dosyć właśnie z powodu ciężaru – PowerShell nie stwa-

rza takich problemów. Konsola Sony nieszczególnie nadaje się 

też do przenoszenia w kieszeni spodni, natomiast kon-

troler Logitecha z podłączonym telefonem jakoś się 

w niej mieści (i to nawet wtedy, gdy nie są to 

dresy!). Wąskie ramki PowerShella pozwa-

lają na całkiem wygodne używanie 

telefonu w pionie, wliczając 

w to pisanie na ekrano-

wej klawiaturze, 

Wąskie ramki 
PowerShella pozwalają 
na całkiem wygodne 
używanie telefonu w pionie, 
wliczając w to pisanie na 
ekranowej klawiaturze, przewijanie 
i korzystanie z gestów.

Logitech PowerShell
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przewijanie i korzystanie z gestów. Prowadzenie rozmów również nie jest utrudnione – dol-

na krawędź smartfona jest co prawda zasłonięta, jednak obudowa posiada tunele, które od-

bijają dźwięk. Moi rozmówcy nie zauważyli żadnej różnicy pomiędzy konwersacjami z założo-

nym oraz zdjętym PowerShellem. Jedyną poważną wadą kontrolera jest fatalnie rozwiązany 

mechanizm obsługi przycisku Hold. Aby go wcisnąć, należy z dużą siłą przesunąć niewielki su-

wak. Na dziesięć prób udaje się mi to średnio raz. Nie rozumiem, dlaczego nie zastosowano tu 

prostszego mechanizmu, który wymagałby wciśnięcia przycisku.

Jestem graczem od bardzo dawna. Moją pierwszą konsolą była Nokia N-Gage QD, która co 

prawda nie odniosła sukcesu, jednak dała mi naprawdę ogrom frajdy. To właśnie na niej de-

biutowały dwie pierwsze części Asphalta, czyli najlepsze gry, jakie kiedykolwiek stworzył Ga-

meloft. Pomimo tego, że mocy obliczeniowej było niewiele, a ekran miał rozdzielczość dzi-

siejszych smartwatchy, trudno dotąd znaleźć równie rozbudowaną i dopracowaną grę na 

urządzenia mobilne. Nic w tym dziwnego – N-Gage miał przyciski, był dostosowany do gier. 

PowerShell otwiera podobną furtkę przed deweloperami, co jest odczuwalne już po chwi-

li grania. Pierwszym tytułem, jaki postanowiłem sprawdzić, był właśnie Asphalt, tyle że w swo-

jej najnowszej, ósmej już odsłonie. Na tablecie nieszczególnie mnie wciągnął, jednak z pod-

piętym do iPhone’a kontrolerem stał się kompletnie inną grą. Automatyczne wciskanie gazu 

przestało być koniecznością – wybrałem schemat sterowania, który przypisuje je do prawego 

przycisku, a pod lewym umieszcza hamulec. Pozostałe funkcje trafiły pod przyciski po prawej 

stronie, natomiast za skręcanie nadal odpowiadał żyroskop. Efekt? Usiadłem do gry na chwi-

lę, skończyłem po kilkunastu wyścigach. Wrażenia były 

porównywalne do tych, których dostarczył mi N-Ga-

ge niemal dziesięć lat temu. Przestałem mieć wrażenie, 

że gra prowadzi mnie za rękę i ogranicza sposób, w jaki 

chcę się bawić. Tak, dokładnie tak to działa. Przynaj-

mniej w Asphalcie.

Niestety kolejne tytuły obnażyły słabości PowerShel-

la. Krzyżak sterujący to zdecydowanie zbyt mało, by 

Przestałem mieć wrażenie, że 
gra prowadzi mnie za rękę 
i ogranicza sposób, w jaki 
chcę się bawić.

Logitech PowerShell
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wygodnie celować w FPS-ach albo poruszać posta-

cią w zręcznościówkach. Drążek analogowy sprawdził-

by się o niebo lepiej. Zastosowany krzyżak przypomina 

mi działaniem ten z pada do Xboxa 360 – jest okropny. 

Brakuje mu precyzji i ma śliską, twardą powierzchnię, 

a jego krawędzie wrzynają się w kciuk. Minigore oraz 

Ice Rage, dwie zręcznościówki, które wymagają szyb-

kiego manipulowania kierunkiem ruchu, były kompletnie niegrywalne na PowerShellu. Wyjąt-

kiem jest tutaj… Pac-Man. Sterowanie ogranicza się jedynie do czterech kierunków, więc krzy-

żak spisuje się jeszcze całkiem nieźle. Przyciski sterujące po prawej stronie są sporo lepsze, 

mają jednak zbyt duży skok, mogłyby też mieć bardziej płaską powierzchnię. Umieszczony 

pod nimi przycisk pauzy jest natomiast idealny – ani razu nie wcisnąłem go przypadkowo. Je-

śli jesteśmy już przy przyciskach – te na górnej krawędzi nie reagują na stopień wciśnięcia tak, 

jak ma to miejsce w padach do dużych konsol. To kolejny brak, którego nie można tłumaczyć 

ograniczeniami API – urządzenia innych firm wyposażone są bowiem w pełnoprawne spusty.

Dawno nie miałem takiej trudności z wystawieniem oceny. PowerShell to jedno z pierwszych 

urządzeń w kształtującym się segmencie rynku akcesoriów, trudno więc wymagać od niego, 

by natychmiast spełniało wszystkie, nawet te bardzo wybujałe oczekiwania. Po podłączeniu 

kontrolera do iPhone’a niektóre gry stały się nagle niesamowicie dobre. Większość serwowa-

ła mi jednak dokładnie odwrotne doświadczenia, czemu winny był mało precyzyjny krzyżak. 

Mam wrażenie, że PowerShell powstał w pośpiechu, dlatego też uproszczono jego konstruk-

cję, dodano całkiem mocną baterię i zamknięto wszystko w obudowie, która mogłaby być 

trochę porządniejsza. W obecnej postaci PowerShell spodoba się wyłącznie osobom ogry-

wającym tytuły, które nie wymagają do sterowania krzyżaka. Pozostali będą zawiedzeni. Sam 

czekam na kolejną wersję kontrolera – wierzę, że Logitech wyciągnie wnioski i zaprezentuje 

następcę, który pozbawiony będzie wad obecnego modelu.

Logitech PowerShell                    
Design: 4/6 

Jakość wykonania: 3/6 

Oprogramowanie: n/d 

Wydajność: 2/6

Cena: 439 PLN

Logitech PowerShell
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MAGAZYN CONNECTED

Kwartalnik Connected to pierwszy w Polsce ma-

gazyn poświęcony komunikacji – nie tylko tej 

między urządzeniami elektronicznymi, ale rów-

nież między ludźmi, bo to przecież właśnie tam 

rodzą się nowe pomysły i technologie. Pierwszy 

tego typu magazyn wydawany przez firmę bran-

ży sieciowej – TP-LINK.

Dzięki Connected odnalezienie się w świecie, któ-

ry jest coraz bardziej „połączony”, stanie się dużo 

prostsze. W świecie w którym do internetu pod-

łączone jest już wszystko, telewizory, sprzęt hi-fi, 

pralki, lodówki i wiele innych domowych urzą-

dzeń. Będziemy pisać o oprogramowaniu, któ-

re usprawnia komunikację, o aspektach prawnych 

Internetu i możliwościach, jakie oferują techno-

logie sieciowe. Zaprezentujemy gry, wyszukamy 

i opiszemy najlepsze filmy, muzykę i książki - nie 

tylko te związane z technologiami, ale także te, 

które budzą nasze zainteresowanie. Connected 

to nasze spojrzenie na rzeczywistość. Spojrzenie, 

którym chcemy się podzielić.

PS. Znajdziecie tam autorów, których lubicie.

Cena: za darmo    Pobierz

GRY I PROGRAMY
Z APP STORENORBERT CAŁA

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8
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IMAGAZINE DLA iPHONE'A

Długo to trwało, ale tak skutecznie nas do tego 

przekonywaliście, że nie mieliśmy wyjścia. Kil-

ka dni temu pojawiła się aktualizacja, dzię-

ki której możecie czytać iMagazine na mniej-

szych ekranach Waszych iPhonów. Zatem jeśli 

nie macie lub nie lubicie używać iPada na przy-

kład w komunikacji miejskiej to teraz macie taką 

możliwość.

Oficjalna lista zmian wygląda następująco.

Otóż miło nam poinformować, że Piekło Zamar-

zło. Tak jest, przez duże P i Z. PZ. Nie, nie cho-

dzi o rapera. Od dnia dzisiejszego aplikacja staje 

się uniwersalna, dzięki czemu iMagazine bę-

dzie również dostępny na iPhone’ach i iPodach 

touch.

Jak zapewne się domyślacie, iPhone nie jest ide-

alną platformą do czytania magazynów, dla-

tego polecamy gorąco obrócić telefon do po-

ziomu, aby jedna strona wypełniała ekran na 

szerokość. Dzięki temu tekst powinien być na 

tyle duży, aby względnie wygodnie czytać wy-

dania. Działa to oczywiście tylko po otwarciu 

wybranego numeru – półka z numerami do-

stępna jest tylko w pionie.

Cena:  za darmo   Pobierz

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

Peek to zupełnie nowe podejście do kwestii ob-

sługi kalendarza. Do tej pory wszystkie programy 

mogły różnić się trochę wyglądem ale co do zasa-

dy działały tak samo. Za sprawą tego programu to 

się zmienia. Przy pierwszym uruchomieniu może-

cie mieć wrażenie, że gdzieś już ten program wi-

dzieliście. Oczywiście macie rację, jest bardzo po-

dobny do programu zarządzającego zadaniami 

Clear. Na głównym ekranie mamy widok najbliż-

szych czterech dni z widoczną informacją o tym 

czy są zaplanowane jakieś zadania. Klikniecie na 

dzień rozsuwa dni i umieszcza między nimi szcze-

gółowe informacje. Aby dodać zadanie wystar-

czy przytrzymać palec na danym dniu. Dostanie-

my się wtedy do opcji związanych z dodawanym 

wydarzeniem. Tym co przyciąga do aplikacji jest 

możliwość bardzo szybkiego dodania nowego 

wydarzenia, okraszona świetnie dobranym mini-

malistycznym interfejsem.

Jeśli uważacie, że nie potrzebujecie kalendarza 

to pobierzcie Peek i potrząśnijcie telefonem, pro-

gram zaproponuje Wam coś fajnego, co może-

cie zrobić. Na przykład zadzwonić do starego 

przyjaciela.

Cena: 1,79 Euro    Pobierz

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/peek-calendar/id776314791?mt=8
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THE ROOM TWO

The Room Two jest kontynuacją jednej z najlepszych, moim zdaniem, gier lo-

gicznych jakie znajdziemy w AppStore. Gra z zasady jest bardzo prosta. Znaj-

dujemy się w pokoju, w którym są tym razem dwa stoliki, a na nich dziwne 

urządzenia utrzymane w steampunkowym klimacie. Naszym zadaniem jest 

otworzyć pudełko i dobrać się do skarbu. W tym celu musimy klikać w różnych 

miejscach, ustawiać pokrętła w odpowiedniej kolejności i używać różnych 

przedmiotów, które znajdziemy na stoliku. Jak wspomniałem, na pierwszy rzut 

oka to bardzo proste, ale zaręczam Wam, wcale takie nie jest. Gra wymaga 

bardzo dużo skupienia i jeśli ją przerwiemy w jakimś momencie, musimy po-

tem poświęcić chwilę aby wrócić do zabawy. Steampunkowym klimat i dość 

przejmująca oprawa muzyczna potrafią sprawić, że na rękach pojawi się nam 

gęsia skórka, a ciało przebiegnie dreszcz. To wszystko w grze logicznej, która 

wciągnie Was na długie godziny.

Cena: 2,69 Euro             Pobierz

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/the-room-two/id667362389?mt=8


Każdy produkt 3.7.6. jest niepowtarzalny,  
zaprojektowany i wyprodukowany ręcznie 
z dbałością o najdrobniejsze szczegóły 
i funkcjonalność. Marka dla 
wymagających indywidualistów.
Zapraszamy do zakupów w sklepie firmowym 3.7.6. & dbramante1928, 
Wiejska 17/1, Warszawa, tel 22 21 99 376;
lub w sklepie internetowym www.376west.com

www.376west.com
www.facebook.com/376style

Niepowtarzalnie

http://376west.com/katalog/5_376
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Od przynajmniej dwóch lub trzech lat Facebook źle mi się kojarzy. Był moment, w którym 

miałem nadzieję, że w końcu zobaczymy nowe – Facebook Home zapowiadał się całkiem 

nieźle. Niestety okazało się, że aby wszystko było tak dobrze jak na reklamie, potrzebna jest 

głębsza modyfikacja Androida.

W tym czasie otrzymaliśmy również (a przynajmniej większość z nas) przedsmak tego, o ile 

ładniej strona może się prezentować w postaci Facebook News Feed i Facebook Home. 

Niestety ten pierwszy został rzekomo zabity z powodów, które nie są dla mnie jasne. Za-

pewne chodziło jak zwykle o kasę. Nie do końca łapię też, w jaki sposób Facebook chce 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

FACEBOOK PAPER
Facebook Paper



   /   PROGRAMY   /   153

na mnie zarabiać, skoro przez ten beznadziej-

ny UI w ogóle z niego nie korzystam. Reklam nie 

oglądam. Nie kupuję ich też i nie planuję tego 

robić, tym bardziej po ostatnich aferach Na-

czelnego (i nie tylko), gdzie widać czarno na bia-

łym, że pieniądze poszły nie na to, na co zostały 

przeznaczone.

Niedawno pojawiło się jednak światełko w tu-

nelu. Na tyle mocne, że Facebooka przeglądam 

wyłącznie na ekranie swojego iPhone’a. Na tyle 

jasne, że skasowałem aplikację Facebooka, któ-

rą miałem zainstalowaną od jej premiery wiele 

lat temu.

Pojawił się Facebook Paper.
Zbudowany został od podstaw, dzięki ciekawej 

technologii nazwanej Origami, która nota bene 

została upubliczniona, więc każdy będzie mógł 

tworzyć własne mockupy programów. Nie to 

jest jednak istotne. Facebook Paper to całkowi-

cie inne spojrzenie na Facebooka. Sam program 

przy okazji otrzymał również szczyptę Flipboar-

da i właśnie dlatego w tej chwili jest dostępny 

tylko w USA – wprowadzili moderowane działy 

z interesującymi artykułami. Te działy, obejmują-

ce tematykę kuchni, fotografii, technologii i wie-

lu innych, skupiają się właśnie na USA. Nadal 

uważam, że śmiało mogli udostępnić ją na cały 

świat, pomimo że przykładowo Polacy nie otrzy-

maliby lokalnych treści – jest wystarczająco dużo 

ludzi, którzy korzystaliby z tego aktywnie.

Paper, wraz ze wspomnianymi wiadomościa-

mi dodatkowymi, z pozoru niezwiązanymi z do-

tychczasową działalnością firmy, spełnia swój 

Nie do końca łapię też, w jaki 
sposób Facebook chce na 
mnie zarabiać, skoro przez 
ten beznadziejny UI w ogóle 
z niego nie korzystam.

Facebook Paper
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cel – zatrzymuje nas w programie często nawet 

wtedy, gdy już wyczerpiemy wypociny, koty i lin-

ki rodziny, koleżanek i kolegów. Najciekawsza 

jest jednak fizyka aplikacji, która praktycznie każ-

dy element sprowadza do karty, a nawigacja po-

między nimi odbywa się niemal w całości za po-

mocą gestów. Wisienką na torcie są natomiast 

linki, ukryte na złożonej kartce papieru, które 

musimy rozłożyć gestem skierowanym do góry. 

Po cichu przyznam się, że uczyniłem z tego grę 

– „otwieram” linka, nie puszczając jednak pal-

ca i bawię się „kartką” z widoczną na niej stroną 

www. To wszystko jest po prostu bardzo wygod-

ne, intuicyjne, a cała zabawa polega właśnie na 

machaniu pomiędzy sekcjami i kartami. Przynaj-

mniej dla mnie.

Facebooka, jako miejsca, mam już serdecz-

nie dość. Znudził mi się jego wygląd. Denerwu-

je mnie fakt, że działa tak wolno i to niezależnie 

od tego, jak szybki mam internet. Wygląda jak 

sprzed dekady i nie potrafię się w nim odnaleźć. 

Natomiast z Paper korzystam od ponad dwóch 

tygodni i do dziś nie znudziło mi się w nim nic. 

Ma oczywiście kilka błędów i bugów, ale nie jest 

to nic wielkiego; najważniejsze, że nie wpływa 

na UX. Fakt – próba umieszczenia tak wielu in-

formacji na tak małym ekranie nie jest najszczę-

śliwszym rozwiązaniem, ale z niecierpliwością 

czekam na wersję iPadową, która powinna to 

rozwiązać.

A tymczasem Facebook Paper zabił dla mnie 

Facebooka.

Facebook Paper przy okazji 
otrzymał również szczyptę 
Flipboarda i właśnie dlatego 
w tej chwili jest dostępny 
tylko w USA.

Facebook Paper
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Jakiś czas temu, na łamach iMagazine testowałem dla Was klawiaturę firmy Kanex. Jedną 

z jej zalet była możliwość współpracy aż z czterema urządzeniami. Taką klawiaturę 

trzeba jednak dodatkowo zakupić. A gdyby tak można było wykorzystać klawiaturę, 

którą już posiadamy, np. tę wbudowaną w MacBooka albo Apple Keyboard w wersji 

bezprzewodowej lub przewodowej?

Takie rozwiązanie możliwe jest nie dzięki dodatkowemu urządzeniu, ale dzięki aplikacji 

– 1Keyboard stworzonej przez Eyala Wienera. Program dostępny jest do pobrania za dar-

mo, ale w tej wersji pozwala na połączenie tylko z jednym dodatkowym urządzeniem oraz 

MACIEJ SKRZYPCZAK

1KEYBOARD
1Keyboard

https://itunes.apple.com/pl/app/1keyboard/id766939888?mt=12&affId=2225950&ign-mpt=uo%3D4
http://www.eyalw.com
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ograniczoną liczbę wpisywanych znaków. Natomiast 

wykupując wersję Pro, która kosztuje 5,99 euro, zdej-

mujemy wszystkie te ograniczenia.

Zacznijmy jednak od początku. 1Keyboard pozwa-

la na udostępnienie klawiatury naszego własnego 

Maca. Za jego pomocą możemy współdzielić klawia-

turę nie tylko z innymi Macami (z którymi współdzie-

lić można też mysz), ale również z iPhone’ami, iPada-

mi, Apple TV czy również urządzeniami pod kontrolą 

systemu Android. Całość odbywa się z wykorzysta-

niem transmisji Bluetooth.

Aplikacja 1Keyboard rezyduje w pasku menu i umoż-

liwia przypisanie każdemu urządzeniu specjalnego 

skrótu klawiszowego, dzięki czemu przełączanie się 

jest błyskawiczne. Dodatkowo, gdy będziemy podłą-

czeni do jakiegoś urządzenia, na ekranie komputera 

głównego (tam, gdzie zainstalowana jest 1Keyboard) 

pojawi się ikonka reprezentująca podłączone urzą-

dzenie i jego nazwę.

Najlepsze jest jednak to, że w przypadku połącze-

nia z innym Makiem, będziemy mogli korzystać ze 

współdzielonej klawiatury nie tylko na ekranie logo-

wania, ale także w czasie uruchamiania komputera 

lub do jego wybudzania.

Jeśli zatem posiadacie kilka komputerów firmy Apple, 

a dodatkowo również iUrządzenia i chcecie uniknąć 

konieczności dokupowania dodatkowej klawiatury, 

to 1Keyboard będzie doskonałym rozwiązaniem. Jego 

prostota obsługi, a także brak konieczności instalo-

wania dodatkowego oprogramowania na pozosta-

łych urządzeniach, również przemawia za tą aplikacją.

1Keyboard                       
Design: 4

Jakość wykonania: 5

Oprogramowanie: 5

Wydajność: 6

Producent: Eyal Wiener

Cena: za darmo (wersja Pro: 5,99 euro)

W przypadku połączenia 
z innym Makiem, będziemy 
mogli korzystać ze 
współdzielonej klawiatury 
nie tylko na ekranie 
logowania, ale także w czasie 
uruchamiania komputera lub 
do jego wybudzania.

1Keyboard

http://www.eyalw.com/1keyboard
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Czy zastanawiało Cię kiedyś, jak by to było choć raz stanąć po drugiej stronie? 

Dołożyć wszelkich starań, aby pomóc wygrać „tym złym”? Cóż, dzięki Dungeon 

Keeperowi możesz na własnej skórze przekonać się, jak to jest być władcą lochów, 

rządzącym twardą ręką swoimi podwładnymi.
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Zostań panem piekieł
Coraz częściej na naszych urządzeniach mobilnych widzimy odświeżone tytuły z dawnych lat. 

Nie inaczej jest w przypadku Dungeon Keeper, hitu z lat 90., który niedawno zadebiutował na 

iOS dzięki zespołowi z EA.

W grze (podobnie jak w oryginale) wcielamy się w rolę pana piekieł, a naszym głównym celem 

jest rozbudowa i dbanie o nasze podziemne królestwo. Musimy nie tylko dbać o własne bezpie-

czeństwo, ale też organizować napady na innych graczy, wykonując przeróżne misje.

Muszę przyznać, że Dungeon Keeper oferuje całkiem ciekawe połączenie strategii ekonomicznej 

i tower defense, dodatkowo okraszone sporą dozą czarnego humoru. Wszystko to podane jest 

KRZYSZTOF MORAWSKI
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w przyjemnej, nowoczesnej grafice i aż chciałby się powiedzieć, że mamy kolejnego pretenden-

ta do miana hitu gdyby nie… mikropłatności. 

No właśnie i tu pojawiają się problemy. Bardzo łatwo jest bowiem skupić się na tym, jak złym 

modelem dla graczy jest model free-to-play. Przenieść całą swoją krytykę na to, że system teore-

tycznie „darmowej rozgrywki” w zasadzie ma na celu jej uniemożliwienie bez wydawania coraz 

to większych ilości pieniędzy (zwłaszcza w późniejszym stadium rozgrywki). Ale czy ta krytyka 

będzie dotyczyła modelu biznesowego, na którym oparta została gra czy samej gry?

I czy to dalej jest system free-to-play czy może raczej pay-to-win? Gra skonstruowana jest bo-

wiem tak, że im dłużej grasz, tym bardziej będą Ci potrzebne surowce (i to dużo). Te oczywiście 

możesz łatwo dokupić… za prawdziwe pieniądze. To samo tyczy się czasu budowy. Im lepszy 

budynek, tym dłuższy czas oczekiwania na jego budowę. Czasami mogą to być nawet całe go-

dziny (nie żartuję) czekania na wybudowanie danej rzeczy czy wykopanie tunelu. No ale prze-

cież po co czekać? Wystarczy zapłacić i budynek powstanie w kilka sekund.

Dungeon Keeper oferuje uzależniające połączenie strategii ekonomicznej  
i tower defense. Szkoda tylko, że grę skutecznie utrudniają mikropłatności.

Wszystko to skonstruowane jest tak, że im bardziej się rozwijasz, tym bardziej będziesz potrze-

bować „wsparcia”. Do tego czasu raczej zdążysz się wciągnąć, a ceny kolejnych budowli zdążą 

mocno wzrosnąć. Całkiem prawdopodobne jest więc, że zaczniesz wydawać pieniądze i to nie-

małe, bo pierwszy sensowny pakiet kamieni szlachetnych (oficjalna waluta w grze) na tym pozio-

mie będzie kosztował od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. 

Sam model rozgrywki ma spory wpływ na jeszcze jeden aspekt gry. Widzisz, w oryginale kwe-

stia obrony swojego terytorium była sprawą życia lub śmierci. Jeśli przegrasz, zobaczysz jak-

że znienawidzony przez graczy ekran z napisem „GAME OVER”. Ale przecież w modelu free-to-

-play nie ma czegoś takiego jak koniec gry, bowiem dla twórców oznacza on koniec płatności. 

Dlatego jeśli zdarzy Ci się przegrać bitwę o obronę swojego imperium, to zamiast końca gry zo-

baczysz radosny komunikat o tym, że straciłeś trochę surowców, ale budynki które zostały znisz-

czone w trakcie bitwy, z czasem same się naprawią… no, chyba że nie chcesz czekać i wolisz za-

płacić drobną opłatę.

Dla mnie, jako recenzenta, pojawia się jeszcze jeden problem. Jak podejść do kwestii różnic mię-

dzy oryginałem i obecną wersją gry? Z jednej strony grafika oraz model rozgrywki zostały tak 

Dungeon Keeper



zmienione, że trudno jest te tytuły porównywać, 

z drugiej jednak strony remake oryginału w nie-

zmienionej formie raczej nie przetrwałby próby cza-

su i znalazłby nabywców jedynie wśród garstki star-

szych graczy, którzy kupiliby ją raczej z sentymentu 

niż z powodu jej walorów.

No i jeszcze te cholerne problemy z oprogramowa-

niem. Dlaczego muszę brać iPada żony, aby móc po-

grać w tę grę? Czy mój iPad mini pierwszej genera-

cji jest naprawdę tak infantylnym urządzeniem, że 

średnio wymagająca gra nie jest w stanie się na nim 

nawet uruchomić? Zresztą poczytawszy kilka opi-

nii w internecie, dowiedziałem się, że nie tylko ja 

mam takie problemy. Choć patrząc na to z tej stro-

ny… w sumie dobrze, że grę można pobrać za dar-

mo i zobaczyć, czy w ogóle się nam uruchomi…

Najbardziej frustrujący jest jednak fakt, że DK to na-

prawdę całkiem fajna i wciągająca gra. Tak, wiem, 

nie jest to klasyczny remake, tylko gra bazująca na 

popularnym tytule sprzed lat, dodatkowo mocno 

czerpiąca inspiracje z popularnego Clash of Clans. 

Mikropłatności zdążyły już odchudzić nieco moją 

kartę kredytową, a problem z kompatybilnością 

choć frustrujący, właściwie okazał się dobrym pre-

tekstem do podkradnięcia iPada żony i pogrania na 

większym ekranie.

Jak już wspomniałem, DK jest trudną grą do recenzji. 

Jest ona daleka od ideału. Co do tego nie ma wątpli-

wości. Ma jednak wiele plusów i tak szczerze powie-

dziawszy to jedna z lepszych strategii, w jakie ostat-

nio grałem. Na nieszczęście dla niej została oparta 

o system mikropłatności, który skutecznie ogranicza 

możliwość wydobycia z niej jej pełnego potencjału.
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Dungeon Keeper                    
- design 4/6

- jakość wykonania 4/6

- oprogramowanie 3/6

- wydajność 4/6

Plusy + jedna z lepszych strategii, w jakie  
     ostatnio grałem    
 + ciekawe połączenie strategii   
     ekonomicznej i tower defense   
 + spora doza czarnego humoru

Minusy - mikropłatności    
 - spore problemy z kompatybilnością  
    na różnych urządzeniach 

Cena: za darmo

https://itunes.apple.com/ca/app/
dungeon-keeper/id659212032?mt=8

Dungeon Keeper

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/ca/app/dungeon-keeper/id659212032?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/ca/app/dungeon-keeper/id659212032?mt=8
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SPRAWDZENIE I NAPRAWA 
DYSKU Z POZIOMU TERMINALA

MACIEJ SKRZYPCZAK

OS X w wielu kwestiach daje użytkownikom dwo-

jaki wybór – pewne czynności można wykonać 

albo za pomocą aplikacji „okienkowych”, albo z po-

ziomu Terminala. Jednym z przykładów jest Na-
rzędzie dyskowe. Dla zwykłego użytkownika 

dostępne jest jako aplikacja z GUI w folderze /Ap-

plications/Utilities. Bardziej zaawansowani użyt-

kownicy mogą je również znaleźć jako polecenie 

diskutility w Terminalu. Za jego pomocą można 

zrobić wiele rzeczy. Ja chciałbym Wam pokazać, jak 

sprawdzić dysk i potem ewentualnie go naprawić.

Aby dokonać sprawdzenia dysku, używamy 

polecenia:

diskutil verifyVolume [ścieżka dysku]

Dla dysku głównego będzie to wyglądać następująco:

diskutil verifyVolume /

Natomiast dla dysku zewnętrznego polecenie 

wygląda tak:

diskutil verifyVolume /Volumes/[nazwa dysku]

Przykładowo dla dysku, który nazywa się Dane, 

podamy poniższą komendę:

diskutil verifyVolume /Volumes/Dane

Jeśli wszystko będzie dobrze, okno Terminala 

powinno wyglądać podobnie jak to:

Gdybyśmy jednak zauważyli jakieś komunikaty 

wskazujące na błędy, możemy przystąpić do na-

prawy dysku. Tę wywołujemy poleceniem:

diskutil repairvolume [ścieżka dysku]

Odwołanie się do konkretnych dysków działa na 

identycznej zasadzie jak podana przy sprawdza-

niu nośników.

Uwaga: Jeśli w czasie sprawdzania dysku głów-

nego pokażą się błędy, nie będzie możliwe ich na-

prawienie podczas działania systemu. W takim 

przypadku musimy uruchomić Maca w trybie przy-

wracania. W tym celu, podczas uruchamiania kom-

putera należy przytrzymać klawisze Cmd+R. Kie-

dy już tryb przywracania się uruchomi, następnym 

krokiem będzie włączenie aplikacji Narzędzie dys-
kowe i weryfikacja, a następnie naprawa dysku 

z tamtego miejsca.

Źródło: Cult of Mac

Tips&Tricks 

http://www.cultofmac.com/264991/repair-verify-hard-drive-command-line-os-x-tips/
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Command Line Tools (CLT) to zestaw dodatkowych narzędzi działających w Terminalu. 

Wśród nich znajdują się takie jak: make, perl, git i wiele innych. Do tej pory, aby zainstalo-

wać CLT, musieliśmy mieć dodatkowo zainstalowany Xcode. Jednak od wersji OS X 10.9 Ma-

vericks nie ma już takiego wymagania.

Aby zainstalować na swoim komputerze paczkę Command Line Tools, musimy w terminalu 

uruchomić jedną komendę:

xcode-select --install

Następnie pojawi się poniższy komunikat:

Po kliknięciu Instaluj będziemy musieli zaakceptować umowę licencyjną, a następnie roz-

pocznie się proces pobierania CLT i jego instalacji.

Command Line Tools zostaną zainstalowane do katalogu /Library/Developer/Comman-

dLineTools/, a wszystkie dostępne narzędzia będzie można podejrzeć w folderze /Library/

Developer/CommandLineTools/usr/bin/.

Źródło: OS X Daily

INSTALACJA COMMAND LINE 
TOOLS BEZ XCODE

MACIEJ SKRZYPCZAK

http://osxdaily.com/2014/02/12/install-command-line-tools-mac-os-x/
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Centrum sterowania jest jednym z najlepszych na-

rzędzi wprowadzonych w iOS 7. Korzystanie z róż-

nych przełączników jest teraz znacznie wygodniej-

sze. Tam również znajduje się mini-odtwarzacz. 

Pozwala on na włączenie i wyłączenie muzyki czy 

wybranie poprzedniego lub następnego utwo-

ru. Ale czy wiecie, że ten mini-odtwarzacz pozwala 

również na przejście do aplikacji Muzyka (pod wa-

runkiem, że coś już leci właśnie w tle)? Wystarczy, że 

dotkniecie tytułu grającego właśnie utworu.

Źródło: OS X Daily

SZYBKIE PRZEJŚCIE DO APLIKACJI 
MUZYKA Z CENTRUM STEROWANIA

MACIEJ SKRZYPCZAK

http://nozbe.com
http://osxdaily.com/2014/02/01/launch-music-app-control-center-ios/
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ONA
JAN URBANOWICZ

Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Spike Jonze, który wcześniej stworzył między innymi 

„Być jak John Malkovich” czy „Gdzie mieszkają dzikie stwory”. Na swój najnowszy obraz „Ona” 

kazał nam czekać 5 lat. Poza nazwiskiem reżysera zachęcają nas przede wszystkim aktorzy: Jo-

aquin Phoenix, Amy Adams, Olivia Wilde, Rooney Mara czy Scarlett Johansson. Jednak nie są to 

jedyne zalety tego filmu.

W zeszłym roku wielkie wrażenie emocjonalne wywarł na mnie najnowszy film Woody’ego Al-

lena „Blue Jasmine”, który pod pewnymi względami dotknął mnie osobiście. W tym roku był 

Jeśli miałbym wymienić 5 filmów, na które czekałem najbardziej przed tegorocznymi 

Oscarami, ten na pewno by się tam znalazł. Wraz z datą polskiej premiery oczekiwania 

sięgały zenitu, a moment, gdy usiądę w fotelu kinowym był niczym wyczekiwana w święta 

pierwsza gwiazdka. Tym bardziej ucieszyło mnie to, że się na filmie nie zawiodłem.

          

Ona

http://www.youtube.com/watch?v=ne6p6MfLBxc
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Bardzo trudno jest 
mi napisać cokolwiek 
o „Niej”.

„Zniewolony” i po raz kolejny dostałem zmiażdżo-

ny emocjonalnie. Nie sądziłem, że tak szybko otrzy-

mam kolejną pozycję, która tak na mnie podzia-

ła. Okazało się jednak inaczej i niezwykle mnie to 

cieszy.

Zapowiedź
Od pierwszego momentu, w którym zobaczyłem 

zwiastun filmu „Ona” wiedziałem, że to dla mnie 

pozycja obowiązkowa. Jest to opowieść o niedale-

kiej przyszłości, w której pewien człowiek zakochu-

je się w systemie operacyjnym swojego komputera 

i telefonu (nazwanym w filmie OS1), który na po-

czątku przypomina Siri, jednak potrafi myśleć i roz-

wijać się, niczym ludzka świadomość. To bardzo 

uproszczony opis fabuły i może się on wydawać za-

bawny. Nic bardziej mylnego.

Tak naprawdę to nic nie zapowiadało tego, co zo-

baczymy w kinie. Pod względem fabuły nie wie-

działem do końca, czego mogę spodziewać. Zwia-

stuny dawały nam jedynie zarys i nie ukazywały, co 

nas czeka. Jedynie podsycały ciekawość. I tak po-

winno być ze wszystkimi zapowiedziami.

Wszystko
Bardzo trudno jest mi napisać cokolwiek o „Niej”. 

Jest to na pewno spowodowane tym, iż widziałem 

ten film zaledwie wczoraj i jeszcze się do końca po 

nim nie otrząsnąłem. W związku z tym tekst ten bę-

dzie pozbawiony większych oraz głębszych analiz, 

a także będzie bardzo subiektywny.

Emocje to najlepsze słowo, jakie mogłoby opisać 

ten film. I na tym mógłbym nawet zakończyć, ale 

postaram się wytłumaczyć, o jakie emocje mi cho-



dzi. Wydaje mi się, że wiele osób spodziewało 

się komedii romantycznej lub innego roman-

sidła. Niestety. To nie to. Oczywiście, jest to 

film o miłości, ale oglądany nieco spod innego 

kąta. Króluje tu przede wszystkim samotność. 

Główny bohater jest samotny po rozwodzie. 

Każdy jego dzień wygląda tak samo, w jego ży-

cie wkradła się rutyna; siedzi w pracy, wraca 

z niej, gra w rozmaite gry, a przed snem zabawia się w sekstelefon (inaczej tego nazwać nie po-

trafię). Aż w końcu pojawia się Samantha, czyli wspomniany wcześniej OS1. Nasz bohater powoli 

przestaje być samotny, a wręcz na nowo się zakochuje.

Samotność to takie coś, czego doświadczył każdy z nas. Jedni w mniejszym, inni w większym 

stopniu. Ci drudzy ten film odbiorą nieco bardziej osobiście i na pewno im się spodoba. Jednak 

to nie tylko samotność jest tu kluczowa. Główny bohater chce być sam. Niedawno zakończył 

bardzo poważny związek i nie chce pchać się w następny. Jednak nie chce być samotny. Brzmi 

znajomo? Dla większości z nas raczej tak. Film „Ona” napakowany jest zabiegami, które mogą 

wydobyć z nas wspomnienia, których nie chcemy, uczucia, o których zapomnieliśmy oraz wra-

żenie, że widzimy siebie na ekranie. Jednak przede wszystkim jest to film o miłości. Nie takiej, 

jaką znamy z komedii, gdzie wszystko jest zawsze piękne, cudowne i wspaniałe. Pokazuje nam, 

że miłość jest trudna. Związki to praca, bardzo ciężka. Nie zawsze wszystko układa się tak jak-

byśmy chcieli i nawet coś na pozór idealnego może się popsuć. To są prawdy oczywiste, jednak 

biją nas z ekranu bardzo mocno. Tak mocno, że chcemy się zasłaniać rękami, by więcej nas nie 

bolało. Jeśli twórcom i ekipie chodziło o to, że ma mnie zaboleć, to udało im się to w 100%.

Joaquin Phoenix znów pokazał, że jest rewelacyjnym aktorem. On nie gra. On pokazuje mi 

prawdę i dlatego jest wielki. Rola na pozór prosta, nieskomplikowana, a jednak stworzona tak 

niezwykle i wyjątkowo, że nie sposób oderwać od niej wzroku. Wraz ze Scarlett Johansson 

stworzyli wspaniały duet, co było o tyle trudne, że Johansson gra tutaj wyłącznie swoim gło-

sem – nie pojawia się w filmie fizycznie. Wszystko jest niezwykle autentyczne (oczywiście nie 

zakochanie się w komputerze) i piękne.

Otoczka
Na wrażenia z filmu jeszcze lepiej wpływa opra-

wa audio-wizualna. Zdjęcia są tutaj cudowne, prze-

pełnione pięknymi, pastelowymi kolorami, a mu-

zyka niesamowicie oddaje klimat tego, co widzimy. 
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W niektórych momentach 
można się tu poczuć jak 
w reklamie Apple.

W końcu, najważniejsza jest 
miłość.
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Szkoda, że nie jest jeszcze dostępna w iTunes, bo to była pierwsza rzecz, jaką sprawdziłem po 

napisach końcowych. Niezwykle spodobała mi się wizja przyszłości przedstawiona w filmie. 

Przyszłość nie tak odległa i bardzo prawdopodobna. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o związki 

z systemami operacyjnymi, ale o to, jakie widzimy tutaj sprzęty i jak bohaterowie ich używają. 

W niektórych momentach można się tu poczuć jak w reklamie Apple. Wszystko po prostu dzia-

ła i nie zastanawiamy się nad tym jak. Magia.

Podsumowanie
Nie jest to film dla każdego. Nawet nie wiem, czy spodoba się większości czy mniejszości. Jed-

nak bardzo bym chciał, by każdy, kto pójdzie na seans, wyszedł z niego zadowolony. Pomimo 

tego, że może wyjść bardzo smutny. Niemniej uważam, że takie kino jest potrzebne. Kino, które 

wyzwala w nas emocje, skłania do myślenia i pokazuje pewne rzeczy. Myślę, że każdy może tu 

znaleźć coś dla siebie. „Ona” to nie tylko wspaniały scenariusz, który zachwyca oryginalnością, 

a jednocześnie prostotą. To rewelacyjna gra aktorska, cudowna muzyka i niezwykłe zdjęcia. 

„Ona” to film, który chwyta nas za serce, pomaga nam zajrzeć w głąb nas samych i zastanowić 

się, co jest w życiu ważne oraz jak powinniśmy to osiągnąć. W końcu, najważniejsza jest miłość.
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ROBOCOP
JAN URBANOWICZ

Moda na nowe wersje starych przebojów trwa w Hollywood w najlepsze. Niedłu-

go będzie tak, że wszystko, co osiągnęło niegdyś jakikolwiek sukces, otrzyma swo-

ją nowszą, współczesną wersję. Ciekawe, czy twórcom aż tak brakuje świeżych po-

mysłów? Oczywiście, niekiedy nowość okazuje się bardzo dobra, sporadycznie nawet 

lepsza od oryginału, jednak są to przypadki odosobnione. Dlatego nie przyjąłem 

z entuzjazmem informacji, że ma powstać remake „RoboCopa”, filmu z 1987 roku, któ-

ry darzę sporym sentymentem. Ale z drugiej strony byłem ciekaw. Wszak w dzisiej-

Kiedy wyścig oscarowy powoli dobiega końca, dobrze jest obejrzeć 

coś bardziej odprężającego, co zapewni nam czystą rozrywkę. 

Aktualnie w kinach grany jest „RoboCop”. Czy jest dobrym 

wyborem na wieczór po ciężkim dniu? Jednym z lepszych.

     

http://www.youtube.com/watch?v=INmtQXUXez8


szych czasach możliwości techniczne są o wiele większe, za-

równo w kinie, jak i w otaczającym nas świecie, więc wizja 

pokazana w filmie mogła okazać się naprawdę interesująca. 

Zwiastuny mnie zachęciły, choć nie na tyle, bym bardzo cze-

kał na ten film. Uznałem, że obejrzę, choć nie będzie to moim 

priorytetem. Jednak wyszedłem z kina całkiem usatysfakcjo-

nowany, chociaż nie obyło się bez narzekania.

Pierwowzór
Twórcą pierwotnego filmu był Paul Verhoeven, dzięki które-

mu mogliśmy zobaczyć również „Nagi instynkt”, „Pamięć ab-

solutną” czy uwielbianych przeze mnie „Żołnierzy kosmosu”. 

Jakby tak spojrzeć wstecz, to nazwisko nie byle jakie. „Robo-

Cop” z 1987 roku to film bardzo brutalny jak na tamte czasy, 

pokazujący dość brudną wizję przyszłości, gdzie chaos, prze-

moc i anarchia były na porządku dziennym. To chyba sprawiło, 

że w wielu kręgach film stał się niemal kultowy. Jest taki rów-
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Moda na nowe wersje 
starych przebojów 
trwa w Hollywood 
w najlepsze. Niedługo 
będzie tak, że 
wszystko, co osiągnęło 
niegdyś jakikolwiek 
sukces, otrzyma swoją 
nowszą, współczesną 
wersję.

RoboCop
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nież i w moim mniemaniu. W głównej roli wy-

stąpił Peter Weller i wypadł w niej znakomicie. 

Ten film w idealny sposób pokazywał, w jakim 

kierunku mógł podążyć świat, rządzony przez 

potężne korporacje, telewizję i pieniądz. Za-

raz, zaraz, myślicie sobie pewnie teraz, że prze-

cież właśnie tak jest w czasach współczesnych. 

Może i tak, ale na pewno nie jest to tak jak po-

kazano w filmie. Na szczęście.

2014
Miałem pewne obawy, jak świat zostanie pokazany w nowej wersji. Czy będzie tak samo brutal-

ny, brudny i pozbawiony skrupułów? Kategoria PG-13, jaką otrzymał film, wskazywała, że będzie 

to wszystko wyglądać nieco łagodniej. Na pewno będzie mniej krwi i przemocy. Niestety faktycz-

nie tak jest. Niestety, bo nie lubię jak filmy, które nie bały się pewnych rzeczy pokazywać wprost, 

są ugrzecznione tylko dlatego, by móc ściągnąć do kin więcej osób (w tym młodszych), przez co 

zarobić więcej pieniędzy.

Reżyserią zajął się José Padilha, brazylijski twórca, który wcześniej stworzył dwie części rewela-

cyjnych „Elitarnych”. Bardzo sobie te filmy cenię, dlatego też wiedziałem, że producenci nie wy-

brali przypadkowego człowieka do tego zadania. W roli głównej wystąpił Joel Kinnaman, znany 

z serialu „The Killing”, a partnerują mu (choć momentami jest odwrotnie) Gary Oldman, Michael 

Keaton czy Samuel L. Jackson.

Detroit, rok 2028. Policjant Alex Murphy zostaje bardzo 

poważnie ranny i jedyną jego szansą na przeżycie jest se-

ria specjalnych zabiegów, w wyniku których staje się czło-

wiekiem o ciele maszyny. Prawie jak Darth Vader.

Stare vs nowe
Bardzo spodobał mi się fakt, iż nie jest to remake 1:1. Twór-

cy postanowili zmienić nieco fabułę i podejście do tema-

tu, przez co film nabrał świeżości. W pierwowzorze mie-

liśmy maszynę, która z czasem przypominała sobie, że 

kiedyś była człowiekiem. Jednocześnie mniej było ukaza-

nego człowieczeństwa w tamtej wersji. Narzędzie do wal-

Reżyserią zajął się José 
Padilha, brazylijski twórca, 
który wcześniej stworzył 
dwie części rewelacyjnych 
„Elitarnych”.

„RoboCop” momentami 
jest nieco przegadany i za 
bardzo wszystko skupia się 
na dramacie, co niektórych 
może razić, ale w gruncie 
rzeczy wypadło to dość 
ciekawie.

RoboCop
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ki z przestępczością znakomicie wywiązywało się ze swojego zadania. W tym filmie 

mamy człowieka, który musi odnaleźć się w całkowicie nowej sytuacji i jakoś sobie 

z tym poradzić. Już teraz można sobie wyobrazić, jak trudne to było. Pozostał motyw 

zemsty na ludziach odpowiedzialnych za jego wypadek, co w pewnym momencie sta-

je się główną machiną napędową.

Człowieczeństwo. Na to postawiono szczególny nacisk. Film zadaje ważne pytania 

– w jakim kierunku idzie współczesna technologia i czy może ona nam pomóc. Ale 

również jakie wynikają z niej zagrożenia. Jest to na pewno wielką zaletą, bo nie otrzy-

mujemy filmu, który jest wyłącznie akcją i strzelaniną, choć tego po nim oczekiwałem.

Podsumowanie
W ogólnej ocenie film jest dobry. Nie nazwałbym go świetnym czy rewelacyjnym, 

ale wiem, że dla wielu osób taki może być. Dla mnie osobiście było nieco za mało ak-

cji i brutalności. Gdyby podnieść ich poziom o oczko wyżej, wtedy byłbym usatysfak-

cjonowany. Ciekawym elementem jest postać grana przez Samuela L. Jacksona, który 

wciela się w prezentera telewizyjnego. Jest to bardzo przerysowana wizja współcze-

snych mediów, które kładą nacisk przede wszystkim na słupki oglądalności, a nie na 

jakość. Ważny jest temat i by go dobrze sprzedać. Muszę przyznać, że wypadło to do-

brze i nawet zabawnie, jednak nie rozumiem, dlaczego teraz w każdym filmie, jaki 

RoboCop
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powstaje, musi się pojawić Jackson. Czy jutro wyskoczy z mojej lodówki? Jednak jest 

to aktor, którego bardzo lubię i cenię, więc nie zaliczam go do minusów.

„RoboCop” momentami jest nieco przegadany i za bardzo wszystko skupia się 

na dramacie, co niektórych może razić, ale w gruncie rzeczy wypadło to dość 

ciekawie. Ciekawa jest również wizja przyszłości, która wcale nie wydaje się od-

legła od tego, co może nas za te 15 lat czekać. Twórcy odrobili swoje lekcje i po-

kazali nam wszystko w dość prawdopodobny sposób.

Jeśli jesteście fanami pierwowzoru, to zauważycie tu również wiele uśmieszków do 

widza, jak choćby pojawiający się znany motyw muzyczny, mechy znane ze star-

szej wersji czy onelinery. Pewniakiem jest, że powstanie kontynuacja, a ten film był 

jedynie wprowadzeniem do historii. Możliwe, że to w następnej części otrzymamy 

właśnie więcej akcji i dostaniemy coś naprawdę mocnego pod względem rozryw-

kowym. Jednak już teraz otrzymujemy całkiem porządne kino, które nie podcho-

dzi do wszystkiego stereotypowo i wyróżnia się na tle innych produkcji tego typu.

RoboCop

http://imagazine.pl
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PREMIERY DVD I BLURAY 
MARZEC 2014

JAN URBANOWICZ

THOR: MROCZNY ŚWIAT

Kolejna część opowieści o nordyckim 

bogu, osadzona w świecie Marvela. Jest 

znacznie lepiej niż w przypadku czę-

ści poprzedniej. Więcej akcji, humoru, 

efektów specjalnych i co najważniejsze 

- więcej Natalie Portman oraz postaci 

Lokiego. Dla miłośników filmów z uni-

wersum Avengers pozycja obowiązkowa 

i przynosząca wiele radości i zabawy.

ŚLEPY TRAF

Ben Affleck i Justin Timberlake w jednym 

filmie. Miało być bardzo dobrze, wyszło led-

wie dobrze. Jednak jest to dobry film na so-

botnie popołudnie, który może znakomicie 

odprężyć. Niewymagająca historia osadzona 

w ciekawych sceneriach i wielkich pienią-

dzach w tle. Miłośniczkom obu panów się 

spodoba, a męskiej widowni przypadnie do 

gustu Gemma Arterton.
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TURBO

Piękna animacja opowiadająca o ślimaku, 

który na skutek wypadku zostaje „turbo-

ślimakiem”, przez co może spełnić swoje 

marzenie o wzięciu udziału w wyścigach 

samochodowych. Jeśli komuś podobały się 

„Auta” od Pixara, to tu otrzyma podobny kli-

mat i film powinien mu się spodobać. Wi-

zualnie na najwyższym poziomie, historia 

ciekawa i bardzo dobry humor. Nie tylko dla 

najmłodszych.

KAPITAN PHILLIPS

Jeden z najlepszych filmów ubiegłego 

roku. Tom Hanks potwierdza, że wciąż 

jest w formie w opowieści opartej na fak-

tach. Kontenerowiec zaatakowany przez 

somalijskich piratów, którym dowodzi 

debiutujący na ekranie Barkhad Abdi – 

momentami wypadający lepiej od sa-

mego Hanksa. Rewelacyjne, trzymające 

w napięciu widowisko w reżyserii Paula 

Greengrassa, współczesnego mistrza po-

rządnych i emocjonujących filmów akcji.



 

S E R I E S

Dostępne w wybranych sklepach sieci MediaMarkt, Sferis,
Euro RTV oraz sklepie internetowym www.376west.com

 

Podłączenie przez USB
lub złącze jack 3,5 mm

Przetworniki FullSpectrum
reprodukują mocny i czysty dźwięk

Mikrofon z systemem
redukcji szumów

Możliwość składania -
łatwe przechowywanie

SOUND BLASTER EVO USB

Przewodowy zestaw słuchawkowy Sound 

Blaster Evo USB przeznaczony jest dla graczy, 

ale nie tylko! Można go podłączyć

do komputera, smartfonu, tabletu oraz każdego 

innego odtwarzacza multimedialnego.

Sound Blaster Evo USB idealnie nadaje się

do szeroko pojętej komunikacji: rozmów 

telefonicznych, wideokonferencji, 

porozumiewania się podczas rozgrywek 

sieciowych. Posiada wbudowany dwukanałowy 

mikrofon niwelujący zakłócenia, w tym również 

niepożądane odgłosy otoczenia. 

Czerwono-czarna kolorystyka

oraz zestawienie matowych

i połyskliwych akcentów sprawiają, 

że produkt ten ma wyjątkowo 

wyrafinowany design. Możliwość 

składania zaś, pozwala zmiejszyć 

jego wielkość na czas 

przechowywania.

Sound Blaster Evo USB jest rozwiązaniem 

dla wszystkich, którym zależy na wysokiej 

jakości dźwięku połączonej z funkcjonalnością.

Works with ANDROIDiPhone

http://376west.com/pl/suchawki-dla-graczy/49-creative-sound-blaster-evo-539066018109.html
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LEFTO & SIMBAD 
WORLDWIDE FAMILY VOL. 1

Nocnych wędrówek internetowych ciąg dalszy. W ostatnim 

numerze pisałem o tym, jak to nocą trafiłem na mało zna-

ny zespół Phoenix, ale oni w porównaniu z tym, co prezentu-

ję w tym numerze, są większymi celebrytami niż Kim Karda-

shian. Szukanie takich perełek zawsze zaczyna się tak samo, 

czyli klikaniem od artysty do artysty, aż tu nagle słyszę nu-

mer, który kompletnie zmiata mnie z powierzchni ziemi. 

Tak było i tym razem, a tym numerem był „Blend”, nagrany 

na żywo w studio Brussel przez Uphigh Collective ft. Delvis. Zawsze brakowało mi 

świetnych męskich głosów i pewnie między innymi dlatego ten numer tak bardzo 

mnie zniszczył. Musicie to zobaczyć koniecznie, wiecie gdzie – #yt.

Po tym numerze trafiłem na postać Dj Lefto, który prowadzi program w belgij-

skim studio Brussel. Lefto & Simbad wydali składankę numerów „Worldwide Family 

Vol. 1”, która zaczyna się właśnie wspomnianym wcześniej Uphigh Collective ft. De-

lvis – „Blend”. Znalazłem ją w programie WiMP i pochłonąłem w całości już kilkana-

ście razy. 27 idealnie dobranych numerów to głównie instrumentalne popisy pro-

ducentów z całego świata. Niektórzy z tych producentów są tak znani, jak każdy 

z nas, czyli kilka osób o nas słyszało i tyle. Album składa się też z bardziej znanych 

postaci, takich jak Cooly G, którą podobno w Brixton – dzielnicy Londynu – zna-

ją wszyscy. Seksowna, czarnoskóra nastolatka staje za gramofonami i gra mroczny, 

namiętny house. Ten album składa się właśnie z takich klimatycznych, elektronicz-

nych brzmień. Dużo angielskiej sceny klubowej, która obfituje w mroczny, ciężki bas 

i trzeba przyznać, że miejscami jest właśnie ciężko. Jednak „Worldwide Family Vol. 1” 

ma swoje piękne momenty, takie jak utwór 74 Miles Away, Ahu, Miles Bonny – „Same 

Dream Again”. Dlatego często znalezienie nawet trzech tak dobrych numerów na 

jednej płycie, zwraca z nawiązką całą zerwaną noc poświęconą na poszukiwania. Na 

koniec przypominam Uphigh Collective ft. Delvis – „Blend”.
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RASMENTALISM
ZA MŁODZI NA HERODA

Mało polskich albumów hip-hopowych gościło na łamach 

iMaga, chociaż często byłem bardzo bliski opisania kil-

ku z nich. Jednak zazwyczaj finalnie wybierałem coś inne-

go, a powodem takich wyborów był jeden prosty fakt. Polski 

hip-hop znudził mi się tak jak niedzielny rosół i poniedziałko-

wa pomidorowa. Przy okazji słuchania kolejnych i kolejnych 

polskich albumów szukałem już czegoś bardziej wyszukane-

go, jak stek z krokodyla z figami w sosie jarzębinowym. Ra-

smetalism znam od dawna i zawsze mi „smakował”, ale dopiero przy okazji swojego 

legalnego debiutu w szeregach Asfalt Records chłopaki stworzyli menu zasługują-

ce na trzy gwiazdki Michelina. „Za Młodzi na Heroda” zaczyna się numerem „Dobra 

Muzyka” i nie wyobrażam sobie lepszej nazwy na początek. 46 minut i 58 sekund 

dobrej muzyki i świetnych tekstów, to na polskiej scenie znajdziecie chyba tylko na 

składankach.

„Ładne życie”, utwór kończący album również umieszczony idealnie, bo po przesłu-

chaniu całości poczułem, że moje życie jest ładniejsze. Wszystko za sprawą dwóch 

osób – Rasa, odpowiedzialnego za rap i Menta, odpowiedzialnego za muzykę. 

W tym przypadku, co raczej jest rzadkością, szefem kuchni jest Ment, który stronę 

muzyczną albumu wniósł na Pałac Kultury i z jego czubka patrzy spokojnie na resztę 

konkurencji z Polski. Niesamowicie dobrze dobrane soulowe sample pociął jak sko-

śnooki mistrz sushi i umieścił w pięknych liniach basu. Ras nie jest gorszy i w żad-

nym wypadku nie nazwałbym go pomocą w kuchni. Jego teksty to idealne sformu-

łowania i porównania, które szybko łapiesz i później chcesz powtórzyć na imprezie, 

żeby być fajny. Cięty język i techniczne umiejętności słychać dokładnie w każdej li-

nijce, którą często kończy cudownie puentujący hashtag. Dopełnieniem szczęścia 

jest pomoc kuchenna, czyli zaproszeni na wspólne gotowanie goście: VNM, Eldo, 

Małpa, DJ Panda, Spinache, DJ Ike i Janek jedynak z Flirtni (duet z Mentem).

Piętnaście potraw, a każda z nich równie smakowita i interesująca. Po podaniu takiej 

kolacji, Ras i Ment, jak najlepsi szefowie kuchni, powinni wyjść do odbiorców i ocze-

kiwać na porządne oklaski.



http://www.odniessukceswsieci.pl
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KSIĄŻKI TYLKO E-BOOKI

Niebanalna opowieść o kobiecie, która staje przed koniecznością zbudowa-

nia swego życia na nowo. Laureatka nagrody internautów w kategorii ro-

manse w plebiscycie Najlepsza książka na lato 2013.

Pewien e-mail znaleziony przypadkowo w komputerze męża wywraca świat 

Anny do góry nogami. Kobieta zabiera dzieci i próbuje ułożyć sobie życie na 

nowo u boku innego mężczyzny. Podczas rozprawy rozwodowej wychodzą 

na jaw zaskakujące fakty z przeszłości bohaterów, które gwałtownie zmienią 

bieg wydarzeń…

Cena: 13,41 zł
Do pobrania: PUBLIO.PL

Ewa Bauer
 Kruchość jutra

Antologia opowiadań sarmackich pod redakcją Dawida Juraszka. Szablą 

i wąsem, ogniem i mieczem, kontuszem i dworkiem.

Prawdziwych Sarmatów już nie ma. Co się nam ostało? Ognie i miecze, poto-

py, Wołodyjowskie pany… Wilcze gniazda, diabły łańcuckie, samozwańce… 

Charakterniki, szubieniczniki i licho wie, co jeszcze… No i fajnie, ale czy fik-

cyjni Sarmaci muszą być wszyscy na jedno kopyto?

„Szablą i wąsem” to zbiór opowiadań polskich autorek i autorów, którzy Sar-

macji nadmierną rewerencją nie darzą i opowiedzieć chcą o niej inne, śwież-

sze historie. A opowiadać jest przecież o czym. Czasy I Rzeczypospolitej to 

sensacje, thrillery i komedie pisane historią, której niestety albo się wstydzi-

my, albo którą się chełpimy, zamiast po prostu się nią interesować. Zebrane 

w tym tomie opowiadania gromko jednak krzyczą „Veto!” i na spuściznę po 

Sarmacji patrzą z nowego punktu widzenia, czasem trzeźwo, czasem krzy-

wo, a czasem zezem.

Opracowanie zbiorowe
Szablą i wąsem

Cena: 9zł
Do pobrania: RW2010

http://www.publio.pl/kruchosc-jutra-ewa-bauer,p86639.html
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMTAwMA%3D%3D/szabla-i-wasem-antologia-opowiadan-sarmackich.html
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Kiedy wciąż czujesz przeszłość za plecami, kiedy całymi latami skrada się 

ona za tobą jak zamaskowany zabójca – nigdy nie odnajdziesz spokoju. Mo-

żesz tylko uparcie szukać odpowiedzi, by cię ostatecznie nie dopadła… One 

tak właśnie zrobiły. Ale czy wygrały z przeznaczeniem? Kto odzyska, a kto 

straci swoje życie? Dwie kobiety, matka i córka. Kilka pokoleń, jedna zaginio-

na w Powstaniu łączniczka. Rodzinna legenda i obsesja. Trudno uporać się 

z traumą przegranego Powstania, trudno przejść do porządku dziennego 

nad tajemnicą zaginięcia młodej kobiety. Szczególnie jeśli los od czasu do 

czasu skutecznie o niej przypomina. 

Ta powieść to panorama epoki – od czasu Powstania, przez okres Polski Lu-

dowej, transformację, aż po czasy współczesne. Historia, która każe stawić 

czoło najbardziej nawet niewygodnym prawdom. Fascynująca powieść o ta-

jemnicach z przeszłości i desperackim poszukiwaniu prawdy, pomimo że 

rozwiązanie zagadki wydaje się przekleństwem.

Cena: 21,19 zł
Do pobrania: EMPIK.COM

Anna Klejzerowicz
List z powstania

Natalia to przykładna żona i matka, która spełnia się, dbając o dom i rodzinę. 

Nie ma pojęcia, że czegoś jej brakuje, że za czymś tęskni. Nie musi lękać się 

swoich marzeń, bo… ich nie ma. Czy raczej zepchnęła je głęboko do pod-

świadomości. Odzywają się, gdy przypadkiem nawiązuje internetową, a po-

tem telefoniczną znajomość z Williamem Barlowem, angielskim muzykiem 

rockowym, idolem swojej własnej córki. Will jest mężczyzną utalentowanym, 

pewnym siebie, aroganckim, nieobliczalnym i fascynującym. Nie pisze mu 

o sobie prawdy, nie przyznaje się do wieku i czwórki dzieci… A gdy dostaje 

zaproszenie na koncert w Londynie – postanawia pojechać.

Patronat nad powieścią objęły portale: Duże Ka, Imperium Kobiet, Książka 

zamiast Kwiatka, Papierowe myśli, Sztukater.

Cena: 9 zł
Do pobrania: RW2010

Anna Rybkowska
Nell

http://www.empik.com/list-z-powstania-klejzerowicz-anna,p1091082913,ebooki-i-mp3-p
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMTAxMQ%3D%3D/nell-tom-1.html?title=NELL,%20tom%201
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JABŁKA 
W CIEŚCIE

Jabłka w cieście



MAŁGORZATA ŁADA

• 1 kg twardych, nierozpadają-

cych się jabłek

• 1 kieliszek czystej wódki lub 

Calvadosu

• czubata szklanka mąki (ok. 20 

dag)

• 1 jajko

• 1 łyżeczka cynamonu

• szczypta soli

• 2 łyżki oleju

• olej do smażenia (w zależno-

ści od wielkości garnka – jabł-

ka muszą swobodnie pływać 

w czasie smażenia)

• 1 łyżka mąki do posypania

• 1 łyżka cukru

• cukier puder do posypania

Jabłka obrać, wydrążyć gniazda nasienne i pokroić w plastry. Rozłożyć na talerzu, posypać 

cukrem i cynamonem, a następnie skropić wódką. Przykryć folią i odstawić na ok. godzinę.

Jajko rozbić i oddzielić białko od żółtka. Żółtko utrzeć z mąką, 2 łyżkami oleju, szczyptą soli 

i taką ilością wody, żeby ciasto miało konsystencję dość gęstej śmietany (gęstsze niż na na-

leśniki). Białko ubić na sztywno i delikatnie wymieszać z ciastem. Ciasto przykryć i odstawić 

na 30 minut.

Jabłka odsączyć i posypać lekko mąką.

Olej rozgrzać w rondlu. Plastry jabłek zanurzać w cieście i wkładać do gorącego tłuszczu. Gdy się 

ładnie zrumienią, wyjmować na ręcznik papierowy. Jeszcze gorące posypać cukrem pudrem.

Smacznego!
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https://itunes.apple.com/app/oldbooth-for-ipad/id529828678?mt=8
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