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Maciej Skrzypczak: 

OS X Yosemite zapowiada się więc wy-
śmienicie, szczególnie dzięki jeszcze 
lepszej współpracy z iOS (oczywiście 
dla osób, które taki sprzęt posiadają).

Norbert Cała: 

Oczekiwania przed WWDC były duże, 
wiele osób spodziewało się nowego 
iPhone’a lub zegarka i powiem szcze-
rze - było to jak spodziewanie się kar-
pia na śniadaniu wielkanocnym.

Kinga Ochendowska:

Z niecierpliwością czekamy na premie-
rę iOS 8 i Yosemite. Dla wielu z nas po-
jawienie się nowych systemów będzie 
jednak oznaczało konieczność wymia-
ny sprzętu i − co za tym idzie – podję-
cie decyzji: co, kiedy i za ile.

Wojtek Pietrusiewicz:

Pozostaje teraz cierpliwie czekać aż 

pokażą te nowe kategorie produk-

tów, o których Tim Cook wspominał 

oraz jak rozwinie się temat Beats.
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No i jesteśmy po WWDC 2014. Konferencja Apple tradycyjnie 

przyniosła nam dużo nowości – oczywiście software’owych. 

Wiemy, jak będzie wyglądał nowy OS X i jak będzie się nazywał. 

Wiemy, jak będzie wyglądał nowy iOS 8. Czy jesteście zadowo-

leni z tego, co pokazało Apple? Czy wiecie, czego na serio mo-

żemy się spodziewać? Jeśli nie, to przeczytajcie najnowsze wy-

danie iMaga – znajdziecie w nim szczegółowe podsumowanie 

wszystkich nowości, a także pierwsze wrażenia z użytkowania 

ich przez naszych redaktorów.

Ponadto w numerze dużo ciekawych gadżetów i akcesoriów, 

które weźmiemy ze sobą na wakacje – m.in. iPhone jako port-

fel, mocowanie do samochodu OSO, ładowarka Kensington, 

tuner Elgato, folia na iPada JCPAL, zewnętrzna bateria Luxa2. 

Poza tym ciekawy głośnik Yamahy, zastosowanie Philips Fidelio 

E5 w kinie domowym, a na deser – opis jedynego w swoim ro-

dzaju iPoda.

Wakacje czas zacząć. Miłej lektury! facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl


http://www.catalystlifestyle.com/
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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?



http://www.imad.pl/catalogsearch/result/?q=luxa2
http://ispace.pl/?do_search=true&search_query=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
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Dosyć długo zastanawialiśmy się, jak będzie działał Handoff. Po wczorajszym wydaniu no-

wych bet zarówno iOS, jak i OS X udało się ustalić, że funkcja będzie wymagać Bluetooth 

4.0 w obu sprzętach. Po raz pierwszy Bluetooth w wersji 4.0 pojawił się w MacBookach Air 

i Macach Mini z połowy 2011, a zaraz potem pokazano pierwszego iPhone’a, który wspierał 

tę technologię – 4s. Poniżej tabelka pokazująca, które komputery posiadają BT 4.0.

Jeśli nie wiesz, z jakiego komputera korzystasz, wystarczy kliknąć w  > O tym Macinto-

shu… i w okienku odczytać model. W przypadku urządzeń z iOS jedynie iPad 2 nie wspie-

ra tej technologii. Na czerwono natomiast zaznaczono wszystkie komputery, na których 

będzie można zainstalować Yosemite.

Nie jest jeszcze jasne, czy dokupienie modułu Bluetooth 4.0 na USB umożliwi Handoff na 

starszych Macach. Takie rozwiązanie szczególnie mogłoby przypaść do gustu użytkowni-

kom komputerów stacjonarnych.

Jedną z najciekawszych 

funkcji nadchodzących 

systemów od Apple jest 

Handoff, czyli możliwość 

kontynuowania pracy  

z iOS na OS X i na odwrót. 

Okazuje się jednak, że nie 

każdy będzie mógł z niej 

korzystać.

HANDOFF W YOSEMITE BĘDZIE OGRANI-
CZONY DO WYBRANYCH KOMPUTERÓW 
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TP-Link Archer D7
Pierwszym urządzeniem wspierającym technologię 802.11ac jest Archer D7, który wyróżnia 

się szeroką funkcjonalnością oraz dużymi osiągami. Router ten wyposażony jest w modem 

ADSL2+, dwa moduły pracujące w zakresie 2,4 GHz i 5 GHz, cztery gigabitowe porty LAN, trzy 

dwupasmowe anteny oraz dwa porty USB. Konfiguracja taka pozwala na zestawienie sieci, 

w której sumaryczna prędkość może osiągnąć do 1750 Mb/s.

Ponadto Archer D7 wyposażony jest w uniwersalny port LAN/WAN, dzięki czemu możli-

we będzie podłączenie różnych łącz internetowych: ADSL, modemu kablowego, modemu 

światłowodowego. Wspomniane wcześniej dwa porty USB 2.0 umożliwiają podłączenie do 

routera zewnętrznego dysku i drukarki, co sprawia, że router ten będzie świetnym narzę-

dziem w domu lub małej firmie.

Software pozwala również na wykrywanie prawidłowego typu połączenia, tworzenie sieci 

bezprzewodowej dla gości, stworzenie serwera FTP oraz serwera druku. Sugerowana cena 

to 599 zł.

NOWE URZĄDZENIA 802.11AC W OFER-
CIE TP-LINK

Firma TP-Link zaprezentowała właśnie 

trzy nowe modele urządzeń sieciowych 

działających w najnowszym standardzie ac.



TP-Link Archer C2
Drugi router – Archer C2 – jest nieco uboższy, dalej jednak oferuje atrakcyjne rozwiązania. Tak 

jak poprzednik umożliwia zestawienie dwóch sieci w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Dzięki stan-

dardowi 802.11ac łączna przepustowość tego routera to 733 Mb/s.

Wyposażony jest w pięć gigabitowych portów Ethernet (4 LAN i 1 WAN). Router ten posia-

da również gniazdo USB 2.0, dzięki czemu możliwe będzie udostępnienie zewnętrznego 

dysku lub drukarki. Także i to urządzenie pozwala na utworzenie sieci typu Guest Network. 

Sugerowana cena to 269 zł.

TP-Link Archer T4U
Bardzo ciekawe jest ostatnie urządzenie sieciowe – Archer T4U. To bezprzewodowa karta siecio-

wa z interfejsem USB 3.0 działająca w standardzie 802.11ac.

Podobnie jak w przypadku Archer D7 i C2 również to urządzenie umożliwia przesyłanie da-

nych w dwóch pasmach – 2,4 GHz oraz 5 GHz. W zestawie znajduje 

się również metrowy kabel USB 3.0. Pozwala to na umieszczenie 

karty w pewnej odległości od komputera w celu ewentu-

alnej poprawy jakości połączenia. Archer T4U wyda-

je się być doskonałym rozwiązaniem dla star-

szych komputerów, które nie są wyposażone 

w odbiorniki współpracujące w stan-

dardzie 802.11ac. Sugerowana cena 

to 199 zł.
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Wszystkie cztery modele zostały w sprzedaży. Nie zmieniły się ich podzespoły, w przeci-

wieństwie do ceny, która spadła o 600 złotych. Wyjątkiem jest tutaj podstawowy model 

21,5'', za którego przyjdzie nam zapłacić teraz 500 złotych mniej niż dotychczas.

Nowością natomiast jest najtańszy obecnie model. Posiada 21,5-calowy ekran Full HD, 

dwurdzeniowy procesor i5 o taktowaniu 1,4 GHz wraz z grafiką Intel HD 5000, 8 GB pamię-

ci RAM oraz dysk HDD 500 GB. W zestawie dostajemy bezprzewodową klawiaturę Apple 

Wireless oraz urządzenie wskazujące do wyboru: Magic Trackpad, Magic Mouse lub Apple 

Mouse. Całość kosztuje 4699 złotych, a czas wysyłki to 1-3 dni roboczych.

Komputer można rozbudować o dysk 1 TB (za 210 złotych), Fusion Drive 1 TB, czyli kombina-

cja SSD i HDD (1050 złotych) lub dysk SSD o pojemności 256 GB (1050 złotych).

Oferta może spodobać się wielu osobom, szczególnie tym, którzy nie wymagają od kom-

putera kosmicznych pokładów mocy. Z drugiej strony warto zaczekać na pierwsze testy, 

żeby przekonać się, co naprawdę będzie potrafił ten iMac.
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Zgodnie z przypuszczeniami Apple zamieszało trochę 

swoimi komputerami all-in-one. Spadły ceny i pojawił się 

model w specyfikacji wcześniej niedostępnej.

TAŃSZE IMAKI JUŻ W APPLE STORE



Ogólnie beta 2 ma na celu usprawnienie działania systemu. Pierwsza była naprawdę w po-

rządku, jeśli chodzi o stabilność. Jednak na drugiej telefon śmiga. Co prawda dalej nie jest 

to system, który warto instalować, jeśli zależy Wam na stuprocentowej niezawodności, ale 

po krótkich testach wygląda na to, że przez większość czasu zapomnimy o dopisku „beta” 

przy nazwie systemu.

Mamy natomiast dwie świetne wiadomości. Po pierwsze, wróciło duże zdjęcie kontak-

tu podczas prowadzenia rozmowy. Jest to coś, co zniknęło w iOS 7.1 i nad czym wiele osób 

ubolewało. Po drugie, iOS 8 beta 2 pozwala na korzystanie z funkcji LTE klientom sieci Plus.

Poza tym w opcjach Prywatności dodano opcję Dane domu, a także pojawiła się domyśl-

nie instalowana aplikacja Podcasty. Niestety, tej ostatniej nie można usunąć, więc dla wielu 

będzie to bezużyteczna ikona. Ukrywanie niepotrzebnych aplikacji zdaje się być ważniej-

sze niż kiedykolwiek przy ósmej iteracji iOS.

   /   AKTUALNOŚCI   /   16

IOS 8 BETA 2 DOSTĘPNA. JAKIE ZMIANY? 

Podczas WWDC 2014 

poznaliśmy iOS 8. 

Tradycyjnie już 

prezentacja systemu 

zakończyła się 

udostępnieniem wersji 

beta dla deweloperów. 

Teraz Apple wypuściło 

betę 2 iOS 8. Pojawiło 

się kilka istotnych zmian.
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Jakiś czas temu Twitter wprowadził 

funkcję wrzucania większej ilości zdjęć 

do jednego tweeta. Ta funkcja niestety 

była dostępna tylko dla interfejsu we-

bowego oraz natywnych aplikacji Twit-

tera – nawet nie wszystkich; niektó-

re do dziś nie zostały uaktualnione o tę 

funkcję. Pomijając bagno, jakim są na-

tywne aplikacje Twittera, wspomniane 

API uległo niedawno zmianie i uaktu-

alnienie o nią utrzymał Tweetbot 3 dla 

iPhone’a.

Tweetbot 3 w wersji 3.4 umożliwia te-

raz tworzenie tweetów jak powyższe, 

TWEETBOT 3 W WERSJI 3.4 WSPIERA 
NOWE FUNKCJE TWITTERA
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wraz z ich przeglądaniem na timelinie. Dotychczas jeśli ktoś wrzucił kilka zdjęć do tweeta, 

to w klientach trzecich widoczny było tylko pierwsze z nich. Niestety nie zadziała to wszę-

dzie – API Twittera nadal nie pozwala na wyświetlanie wielu zdjęć w wynikach wyszukiwa-

nia oraz streamowanych timeline’ach.

W takiej sytuacji, gdy na streamowanym timelinie pojawi się wpis z kilkoma zdjęcia-

mi (lewy screen), to nie zobaczymy ich większej liczby. Po wykonaniu gestu w lewo, aby 

przejść do samego tweeta, już widzimy kropki sygnalizujące, że jest więcej niż jedno zdję-

cie (środkowy screen). Następnie jak wrócimy do timeline’a, to będą już widoczne wszyst-

kie (prawy screen). Możemy je wtedy dotknąć i przełączać się pomiędzy ich powiększony-

mi wersjami gestami lewo/prawo. Implementacja tego w API Twittera jest straszna, ale co 

zrobić – deweloperzy zewnętrzni są na ich łasce.

Z pozostałych nowości jest ikona określająca, czy linki instagramowe prowadzą do filmu 

oraz istnieje możliwość przejścia do tweeta powiązanego ze zdjęciem, w którym było opu-

blikowane (na przykład jeśli przełączymy nasz timeline, żeby wyświetlał tylko zdjęcia).

Wprowadzone poprawki czynią go przy okazji w pełni kompatybilnym z iOS 8 beta 1, dzię-

ki czemu system stał się użyteczny – to nie sekret, że uważam, iż to najlepszy klienta na 

iOS-a i OS X. Bo takowym jest.

Tweetbot 3 dla iPhone     Tweetbot 2 dla iPad   Tweetbot dla Mac

https://itunes.apple.com/pl/app/tweetbot-for-twitter-ipad/id498801050?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/tweetbot-for-twitter/id557168941?mt=12&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/tweetbot%E2%80%933-for-twitter-iphone/id722294701?mt=8&at=11lHMT


Akcja dotyczy ładowarek oznaczonych symbolem A1300, rozpoznać je również można po 

logo CE wypełnionym szarym tłem. Jeśli kupowaliście w Europie iPhone’a 3GS, 4 lub 4S 

między październikiem 2009 a wrześniem 2012, to z całą pewnością posiadacie ładowarkę, 

którą należałoby wymienić.

W tym celu należy udać się do autoryzowanego serwisu Apple albo, po 18 czerwca, do sa-

lonu operatora komórkowego T-Mobile, Play lub Orange. Procedura jest bezpłatna, jednak 

nikt nie gwarantuje, że dostaniecie nową ładowarkę od ręki.

Modele A1300 wymieniane są na nowsze, A1400, które mają być pozbawione wad. Listę au-

toryzowanych serwisów Apple znajdziecie na stronie producenta. Jeśli macie ładowarkę 

A1300, to zalecamy udanie się z nią do serwisu. Pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą iPhone’a, 

do którego ładowarka była dołączona.

Więcej informacji na stronie Apple. 
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Apple znane jest ze swojej dbałości o zadowolenie i, przede wszystkim, bezpieczeństwo 

wszystkich swoich klientów, nieważne, jak dawno kupowali oni swój sprzęt. Dlatego po 

wykryciu problemu z ładowarkami do iPhone’ów pojawił się program wymiany.

APPLE WYMIENIA EUROPEJSKIE 
ŁADOWARKI DO STARSZYCH IPHONE’ÓW

http://www.apple.com/pl/support/usbadapter-european/


Beats to firma zajmująca się produkcją szalenie popularnych słuchawek oraz obsługą ser-

wisu streamingowego Beats Music. Te pierwsze od dawna są dostępne w Apple Store 

i zdają się być odpowiednikiem Apple na swoim rynku. Beats Music to z kolei konkuren-

cja dla Spotify czy WiMP, jednak, na razie, nie powtórzyła sukcesu słuchawek z tym samym 

logo.

Oficjalnie Tim Cook nie zdradził powodu zakupu firmy. Wcześniej mówiono o pomocy 

przy projektowaniu iWatcha, dodawaniu słuchawek Beats do iPhone’ów czy wchłonięciu 

Jimmiego Iovine’a do zespołu szefów Apple. W swoim liście do pracowników Cook przy-

pomina, że muzyka była od dawna w DNA Apple, a produkty Beats pozwolą pokazać to 

przywiązanie w portfolio firmy. Wspomniał również o współpracy przy rozszerzaniu eko-

systemu Apple.

Zarówno Beats Electronics, jak i Beats Music pozostaną osobnymi markami, ale jej pracow-

nicy będą odpowiadać przed osobistościami z Cupertino, odpowiednio Philem Schillerem 

oraz Eddie’em Cue. Jimmy Iovine oraz Dr. Dre dołączą do zespołu Apple, podobno na sta-

nowiskach stworzonych specjalnie dla siebie – Jimmy i Dre.
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28 maja Apple 

potwierdziło zakup 

Beats Music oraz Beats 

Electronics za łączną 

kwotę 3 miliardów 

dolarów. Przejęcie 

było spekulowane 

od jakiegoś czasu, 

a finalizacja odbędzie 

się z czwartym kwartale 

finansowym 2014 roku.

APPLE KUPIŁO BEATS ZA 3 MLD DOLARÓW



Według nowej specyfikacji producenci będą mogli oferować słuchawki ze złączem… Light-

ning. Po co? Ano po to, aby można było w pełni wykorzystać dobrodziejstwo bezstratnej ja-

kości muzyki. Będzie działało to zarówno do odtwarzania, jak i nagrywania audio. Nowe słu-

chawki z kablem Lightning będą mogły wykorzystywać też więcej przycisków – np. będą 

mogły być dodawane przyciski dedykowane do uruchamiania konkretnych aplikacji – np. 

iTunes Radio? Na razie specyfikacja Lightning nie zawiera możliwości takiego wykorzystania 

go do słuchawek, ale można się spodziewać, że aktualizacja oprogramowania iOS prosto to 

rozwiąże. Przypadek, że kupili Beats? Nie sądzę…

Szukam dewelopera, który byłby zainteresowany 

współtworzeniem nieskomplikowanej aplikacji. Na 

pokładzie jest grafik i osoba odpowiedzialna za UX, UI 

i marketing. Jest wsparcie agencji reklamowej zajmu-

jącej się digital/mobile marketingiem. Nie ma na ten 

projekt finansowania, więc wiem, że sprawa jest pra-

wie stracona. Apka oferuje jednak ciekawą perspekty-

wę rozwoju dla mniej doświadczonych deweloperów, 

zawiera np. moduł OCR.
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BĘDĄ SŁUCHAWKI Z KABLAMI LIGHTNING? 

POSZUKIWANY DEWELOPER IOS 

Okazuje się, że Apple, po cichu, wprowadził nową specyfikację dla producentów biorących 

udział w programie „Made for iPod/iPhone/iPad”. Zmiana dotyczy słuchawek.

Odezwał się do nas jeden z Czytelników 

z prośbą – poszukują dewelopera iOS, 

który dołączy do dynamicznego 

teamu. W sprawie kontaktu prosimy 

o maila na adres naszej redakcji lub 

przez Facebooka.

https://www.facebook.com/m.j.wojciechowski


http://kensington.com
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WSZYSTKO O IOS 8

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Mimo że to „niewielki” update, liczba nowości i API jest doprawdy zdumiewająca.

Hardware
iOS 8 będzie wymagało następującego hardware’u:

• iPhone 4S lub nowszego

• iPoda touch 5G

• iPada 2 lub nowszego

• iPada mini lub nowszego

Niestety nie każda platforma otrzyma pełną funkcjonalność – szczegółów w tym zakresie do-

wiemy się zapewne bliżej premiery iOS-a 8 na jesieni.

Rok 2013 był rebootem iOS-a. Rozłożyli go na czynniki pierwsze i złożyli całość z powrotem 

z przezroczystości i łez jednorożców. W tym roku chodzi o dopracowanie tego, co pozostało 

niedopracowane oraz jeszcze ściślejszą integrację całości z ekosystemem Apple, wraz 

z jednoczesnym rozszerzeniem o nowe funkcje. Zapowiada się naprawdę bardzo interesująco,  

a jednocześnie mam nadzieję, że kontrowersji będzie mniej.
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Pozycjonowanie wewnątrz budynków
iOS 8 wprowadza zmiany w Core Location, dzięki którym deweloperzy będą mogli korzy-

stać z dodatkowych danych przy pozycjonowaniu telefonu wewnątrz budynków. To wszyst-

ko jest możliwe dzięki Apple M7 w iPhonie 5s oraz Wi-Fi – obie te technologie potrafią stworzyć 

szczegółową mapę budynku, w którym jesteśmy, w tym numer piętra. Obecnie ta technolo-

gia wspiera iBeacons w trzech miejscach: California Academy of Sciences w San Francisco, West-

field San Francisco Center oraz Mineta San Jose International Airport.

W przyszłości ta technologia może być użyta na przykład w muzeach, gdzie iBeacons będą do-

starczały informacji o oglądanym dziele sztuki, a nowe Core Location będzie potrafiło szcze-

gółowo umiejscowić nas w budynku, na przykład na mapie obiektu i prowadzić zalecaną lub 

wcześniej zaprogramowaną trasą.

Notification Center
Centrum Powiadomień zyskało funkcję, która bodaj-

że pierwszy raz zagościła u cukierników w Andro-

idzie – możliwość odpowiadania na powiadomienie 

bezpośrednio z Centrum, czyli tak zwane „interak-

tywne powiadomienia”. Może to być SMS, iMessa-

ge, e-mail i tak dalej. Bardzo rzadko zdarza mi się 

z tego korzystać pod Androidem i nie przepadam 

za tą implementacją – mam nadzieję, że Apple zro-

bi to lepiej. Istotna dla mnie jest możliwość podej-

rzenia całości SMS-a – jak mam inaczej na niego 

odpowiedzieć?

Znacznie lepiej zapowiadają się jednak interak-

cje z innymi aplikacjami, na przykład Kalendarzem, 

gdzie będziemy mogli akceptować lub odrzucać za-

proszenia prosto z powiadomienia, reagować na 

Przypomnienia, lajkować powiadomienia z Face-

booka i wiele więcej. Deweloperzy będą mogli też 

wprowadzić tę funkcję do swoich programów.

Centrum Powiadomień zyska również interaktywne 

widżety, które były obecne w prostszej formie w iOS 

Wszystko o iOS 8



6, a nie załapały się na zeszłoroczny reboot. Tym razem wygląda na to, że deweloperzy będą 

mogli dodawać własne, na podobnej zasadzie jak działa to pod OS X Yosemite.

Multitasking
Niewiele się zmieni pod tym względem poza wy-

korzystaniem dodatkowej przestrzeni nad kartami 

symbolizującymi aplikacje – zostanie ona wypełnio-

na osobami, z którymi ostatnio się kontaktowaliśmy 

oraz osobami z listy ulubionych.

Share sheets
Po kliknięciu w ikonę współdzielenia się – to pudeł-

ko z pionową strzałką – pojawia się tak zwany share 

sheet. Otóż od teraz można na nim przesuwać ikony 

i ustawiać je zgodnie z własnymi potrzebami, dokład-

nie tak samo jak na ekranie domowym – wystarczy 

przytrzymać chwilę na nich palec, a zaczną się poru-

szać, możemy je przesunąć na nowe miejsce.

Z boku jest również przycisk More/Więcej, gdzie 

można wyłączyć serwisy, z których nie korzystamy.

Safari
Przeglądarka systemowa zyska funkcjonalność side-

bara z OS X Yosemite, wraz z możliwością wyświetla-

nia Shared Links, RSS-ów, Ulubionych Zakładek oraz 

Reading List.

Przeniesiono również nowy Tab View z OS X Yose-

mite – korzystam z niego przy każdej możliwej oka-

zji i w tej chwili mam jeszcze mieszane uczucia. 

Przyznaję, że preferuję obsługę aplikacji za pomo-

cą klawiatury, więc może to jest tego powodem. 

Niemniej jednak powinno to poprawić czytelność 

otwartych okien w Safari, szczególnie na iPhonie 

– nie jestem zagorzałym fanem obecnego rozwiąza-

25Wszystko o iOS 8   /   WWDC 2014   /   



   /   WWDC 2014   /   26

nia. Spójność pomiędzy platformami w takich kwestiach akurat cenię – przyzwyczajenia zwięk-

szają wydajność.

Do kompletu dojdzie jeszcze możliwość otwierania pojedynczych zakładek w trybie prywat-

nym – drobna, acz miła zmiana.

Apple dodało też możliwość wysłania prośby do strony internetowej, aby wyświetliła się w try-

bie desktopowym. Aby ją uruchomić, trzeba otworzyć stronę, pacnąć w pasek adresu i przewi-

nąć zawartość głównego okna w dół – pojawi się tam opcja Request Desktop Site. Tam też jest 

ukryty przycisk dodawania strony do ulubionych.

Safari otrzymało również nową wyszukiwarkę – DuckDuckGo – która nie śledzi nas, dba o naszą 

prywatność, a przy okazji ma kilka bardzo sprytnych tricków. DDG jest całkowicie odrębnym 

tworem, niezależnym od Binga, Yahoo, Apple i Google’a. Don Melton, twórca Safari, prosił o do-

danie DDG już trzy i pół roku temu – sam na to czekałem od ponad dwóch lat. Twórcy wyszuki-

warki DDG na swoim blogu napisali:

Yesterday at WWDC, Apple announced that DuckDuckGo will be included as a built-in search option 

in future versions of Safari on iOS and OS X. We are thrilled to be included in Safari and it’s great that 

Apple is making it easy for people to access our anonymous search option. This makes DuckDuckGo 

the first privacy-focused search engine to be added to one of the top four browsers and is a huge mi-

lestone for both us and privacy supporters.

Świetna rzecz!
Nowością w Safari będzie też możliwość skanowania numeru karty kredytowej za pomocą apa-

ratu w iPhonie lub iPadzie. Już dzisiaj można przechowywać nasze karty bezpośrednio w iClo-

ud Keychain, ale nie każdy chce to robić. W iOS 8 wystarczy wyciągnąć kartę, zrobić jej zdjęcie 

iUrządzeniem w Safari, gdy pojawi się odpowiednie okno dialogowe, a zostanie odczytany jej 

numer i wklejony do odpowiednich pól w sklepie lub innym serwisie. Safari wspiera też skano-

wanie w ten sposób kart bezpośrednio do iCloud Keychain, zamiast je ręcznie wprowadzać.

Ustawienia
iOS 8 wprowadzi ciekawą możliwość wyświetlania zużycia prądu z podziałem na aplikacje, po-

dobnie jak iOS 7 obecnie pokazuje zużycie danych przez poszczególne programy. Dzięki temu 

będzie łatwiej nam zdiagnozować, co wciąga elektrony jak koń dropsy.

Wszystko o iOS 8

https://duck.co/blog/safari
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Lokalizacja
To bardzo ważna nowość dla iOS-a, ponieważ pozwala nam na bardziej szczegółową kontro-

lę, kiedy i które aplikacje mają dostęp do GPS-a. Obecnie można pozwolić im na to albo nie. 

iOS 8 wprowadza ciekawą opcję pośrednią – dostęp do danych lokalizacyjnych mają tylko wte-

dy, kiedy są uruchomione. To może być szczególnie przydatne dla programów, które korzystają 

z Background App Refresh, a niekoniecznie potrzebują dostępu do naszej pozycji cały czas.

FaceTime – połączenia oczekujące
Obecnie jeśli dzwonimy za pomocą FaceTime do kogoś, kto prowadzi już rozmowę, to połącze-

nie zostaje odrzucone. FaceTime w iOS 8 i OS X Yosemite otrzyma połączenia oczekujące, które 

mają działać analogicznie jak przy połączeniach komórkowych – na ekranie zobaczymy, że ktoś 

próbuje się do nas dodzwonić.

Połączenia przez Wi-Fi
Ta funkcja (na przykład gdy jesteśmy na granicy zasięgu, ale mamy szybki internet) umożliwi 

prowadzenie rozmów przez Wi-Fi. Wprowadzenie tej funkcji zależy od operatora. W tej chwili 

swoje chęci potwierdził amerykański T-Mobile.

Notes.app
Natywna aplikacja do prowadzenia notatek otrzyma możliwość formatowania tekstu – pogru-

bianie, kursywa i podkreślanie będzie wspierane.

Kalendarz
Kalendarz w iOS 8 otrzyma funkcję wyliczania, ile czasu potrzebujemy na dojazd do celu 

podczas wprowadzania nowych wydarzeń z adresem – ta funkcja istnieje obecnie w Kalen-

darzu OS X Mavericks.

Mail.app
Nowy Mail.app dla iOS 

8 wprowadza jedną ge-

nialną funkcję, której 

wielu osobom brakowa-

ło – możliwość „schowa-

nia” aktualnie tworzonej 

wiadomości, aby móc 

w tym czasie przejrzeć 

Wszystko o iOS 8
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inne maile. „Kartka” z nowym mailem chowa się na dole ekranu i możemy w każdej 

chwili do niej wrócić.

Pro tip dla iOS 7 – Jeśli piszemy maila, a chcemy przejrzeć skrzynkę odbiorczą, to 

anulujemy aktualnie tworzoną wiadomość i zapisujemy ją jako Draft. Aby do niej 

szybko wrócić, wystarczy przytrzymać ikonę tworzenia nowej wiadomości przez ja-

kieś dwie sekundy – ostatnio edytowany email wskoczy nam na ekran. To samo mo-

żemy zresztą zrobić w Tweetbocie 2 dla iPada i 3 dla iOS.

Mail zyskał również większą integrację z Kalendarzem. Można dodawać do tego 

ostatniego wydarzenia bezpośrednio z aplikacji, bez konieczności przełączania się 

pomiędzy nimi.

Bodajże najciekawszą funkcją Mail.app będą gesty (lewo/prawo), które możemy wy-

konywać na wiadomościach. To rozwiązanie znane chociażby z Mailboksa i jest prze-

genialne. Przesunięcie wiadomości w prawo oznaczy ją jako przeczytaną, a gestem 

w lewo wywołamy możliwość skasowania lub oflagowania jej.

Mam tylko nadzieję, że wszystko będzie działało tak jak obecnie pod iOS 7 i jego 

wcześniejszymi wersjami – jeśli powtórzy się wpadka z Mail.app pod OS X Mave-

ricks, to chyba strzelę sobie w łeb.

Spotlight
To narzędzie zyskało moje uznanie dopiero w iOS 7 – wcze-

śniej w ogóle z niego nie korzystałem. iOS 8 wniesie kil-

ka nowości z OS X Yosemite, czyli między innymi możliwość 

przeszukiwania App Store, iTunes Store i iBookstore bez uru-

chamiania odpowiedniej aplikacji. Ponadto wprowadzono 

również przeglądanie POI, przeszukiwanie e-maili, wyszuki-

wania restauracji oraz filmów z iTunes oraz tego, co jest aktu-

alnie grane w kinach. Spotlight takie wyniki osiąga dzięki temu, że polega na naszej 

lokalizacji oraz możliwości dobrania kontekstu do zapytania. Będzie też wsparcie dla 

Wikipedii, popularnych w danej chwili wiadomości ze świata i sportu oraz podpo-

wiedź stron internetowych, które mogą nas zainteresować.

Wybrane funkcje Spotlighta będą również działały w pasku adresu w Safari.app.

Wszystko o iOS 8



Klawiatura – QuickType
Najbardziej zaskakujące dla mnie zmiany dotyczą klawiatur w iOS 8. Nie dość, że 

Apple wprowadził pasek z podpowiedziami znanymi z innych systemów opera-

cyjnych, w tym z Windows Phone i Androida, to również umożliwił deweloperom 

tworzenie własnych. Między innymi Fleksy i SwiftKey już zapowiedzieli prace nad 

swoimi wersjami.

QuickType, czyli implementacja podpowiedzi bezpośrednio od Apple zapowiada 

się genialnie, ponieważ bierze pod uwagę kontekst. Przykładowo, jeśli otrzymamy 

SMS-a o treści „Idziemy na obiad?”, to klawiatura automatycznie podpowie (przy-

kładowo): tak, nie, jeszcze nie wiem. Niestety QuickType nie będzie w tym roku do-

stępny dla języka polskiego. Plusem natomiast jest to, że uczy się też naszego stylu 

pisania – jeśli często używamy słowa „owszem” zamiast “tak”, to z czasem takie bę-

dzie podsuwał podpowiedzi.

Domyślnie do klawiatury trzeciej dostępu nie będzie miała żadna aplikacja ani pro-

ces zewnętrzny, ale użytkownik będzie mógł taką opcję uruchomić. SwiftKey w ten 

sposób umożliwia synchronizację słowników użytkownika pomiędzy różnymi urzą-

dzeniami. Liczę na to, że Apple będzie pilnował deweloperów, aby przypadkiem nie 

stało się to furtką dla keyloggerów i tym podobnych.
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W dokumentacji dla deweloperów można znaleźć następujące i co najmniej dziwne 

rzeczy, które muszą zostać w pełni zaimplementowane przez firmy trzecie:

• stworzenie własnego layoutu oraz funkcji na podstawie typu zastosowanej 

klawiatury,

• autokorekta i podpowiedzi,

• automatyczne wstawianie dużych liter na początku zdania,

• automatyczne wstawianie kropki po dwukrotnym wciśnięciu Spacji,

• wsparcie dla blokady Caps Lock,

• dyktowanie,

• grafika klawiszy,

• wprowadzanie wielostopniowe dla języków korzystających ze znaków 

rysowanych,

• sprawdzanie pisowni.

Zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało…

Continuity – Handoff
Funkcja również znana z OS X Yosemite, która zbliża oba te systemy do siebie. To 

jedna z genialniejszych rzeczy, jakie widziałem. Przykładowo, jeśli pracujemy nad 

prezentacją w Keynote.app na OS X i podniesiemy iPada, to w rogu ekranu poja-

wi się ikona Keynote dla iOS. Po otworzeniu aplikacji będziemy mogli kontynuować 

edycję dokumentu na iPadzie lub iPhonie. To samo dotyczy wiadomości e-mail 

i wielu innych funkcji. Po cichu liczę na to, że iA wprowadzi tę funkcję dla Writera Pro 

– już ją im zgłosiłem zresztą.

Wszystko o iOS 8



Handoff będzie ponadto wspierało podpowiedzi aplikacji na podstawie naszej loka-

lizacji. Jeśli znajdziemy się w pobliżu Apple Store, to w rogu lockscreena pojawi się 

ikona ich aplikacji; analogicznie w przypadku Starbucksa. Postaram się, aby aplikacja 

iMagazine pojawiała się na terenie całej Polski… na pewno będziecie się z tego bar-

dzo, ale to bardzo cieszyli. Oh wait…

AirDrop kompatybilny z iOS-em
Jak wiemy z przecieków różnych, AirDrop dla iOS w ostatniej chwili przed premierą 

w iOS 7 został całkowicie przepisany od nowa, aby był prostszy i bardziej intuicyjny. 

Niestety nie zdążyli tego zrobić dla OS X i stąd był brak kompatybilności pomiędzy 

tymi dwiema platformami. Jedynym rozwiązaniem była całkowita rezygnacja z tej 

funkcji przy premierze iOS-a w zeszłym roku.

Dzisiaj są już kompatybilne.

Dzwonienie i SMS
OS X Yosemite umożliwia SMS-owanie i dzwonienie prosto z desktopu, z wykorzy-

staniem naszego iPhone’a, który musi być w tej samej sieci Wi-Fi. Analogicznie spra-

wa wygląda z iPadem lub iPodem touch – jeśli iPhone jest w zasięgu sieci, to na in-

nym iUrządzeniu będziemy mogli SMS-ować i dzwonić.

Mistrzostwo świata… które jeszcze nie działa w pierwszej becie. Pojawi się dopiero 

w późniejszych.
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Do Not Disturb
Ta funkcja, genialna zresztą, zostanie dodatkowo rozszerzona na pojedyncze wątki w Messages.

app. Będzie też możliwość wypisania się z rozmów grupowych. Nie mogę się tego doczekać.

Tap to Talk
To ciekawa funkcja, które umożliwia przesyłanie krótkich plików audio lub wideo zamiast wia-

domości tekstowej. Wystarczy przytrzymać odpowiednią ikonę w aplikacji Messages/Wiado-

mości i nagrać to, co chcemy. Potem wystarczy wykonać jeden gest i nagranie zostanie dostar-

czone do adresata. Najpiękniejsze w tym jest to, że osoba odbierająca nie musi nawet niczego 

dotykać – wystarczy, że podniesie telefon do ucha (w przypadku wiadomości audio), a wiado-

mość zostanie odtworzona.

Automagicznie.
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Współdzielenie się lokalizacją
Messages.app, podobnie jak na przykład Facebook Messenger, umożliwi włączenie 

lokalizacji na określony z góry czas – godzinę, do końca dnia lub na zawsze. Dzięki 

temu jeśli, przykładowo, próbuję się z kimś gdzieś umówić na mieście, to nie muszę 

pytać, kiedy ta osoba dotrze – wystarczy, że podejrzę mapę w naszym wątku.

Niezalecane dla osób mających kochanków lub kochanki.

Find My iPhone / iPad
iOS 8 wprowadza też jedną funkcję, która może zwiększyć szanse odzyskania sprzę-

tu w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Otóż jeśli bateria jest już na granicy 

wyczerpania, a urządzenie zaraz się wyłączy, to wysyła swoją lokalizację do serwe-

rów Apple. Jest ona tam przetrzymywana przez 24 godziny. Dzięki temu przynaj-

mniej poznamy ostatnie miejsce spoczynku naszego iUrządzenia.

To samo powinno zostać wywoływane przy próbie wyłączenia urządzenia – mam 

nadzieję, że zaimplementują to jakoś sprytnie.

Dodatkowe nowości w Messages.app
Wiadomości zyskają również możliwość podejrzenia wszystkich zdjęć z danego wąt-

ku – ich miniaturki będą ułożone tak, aby jak najwięcej widzieć za jednym razem. 

Ponadto pojawi się możliwość wysyłania wielu zdjęć lub filmów w jednej wiadomo-

ści, bez konieczności rozdzielania ich na pojedyncze iMessages.

W Ustawieniach jest również opcja automatycznego kasowania starych wiadomo-

ści. Dostępne opcje: na zawsze (domyślnie), 30 dni lub rok. Wbrew pozorom takie 

gromadzenie wszystkich SMS-ów negatywnie wpływa na wydajność iUrządzeń, ze 

względu na duże bazy danych.

iCloud Drive
Steve Jobs miał wizję systemu plików, w któ-

rym nie byłoby babrania się w samych plikach. 

Nie byłoby widocznej struktury (poza folderami, 

à la iOS), a zarządzanie całością byłoby banalnie 

proste. Apple wczoraj jednak, w końcu, wpro-

wadził iCloud Drive, dzięki któremu mamy do-

stęp do wszystkich plików ze wszystkich aplika-

cji, które zapisały nasze pliki w iCloudzie. Nawet 

Wszystko o iOS 8



jeśli nie mamy tych aplikacji zainstalowanych. To rozwiązanie podobne do trady-

cyjnego systemu plików, ale podejrzewam, że tylko ambitniejsi userzy tak go będą 

używali. Dla zwykłego użytkowni-

ka pozostanie miejscem, które auto-

magicznie przenosi dokumenty po-

między urządzeniami. Wrodzony we 

mnie geek jednak się z tego cieszy 

– możemy tam umieszczać co tyl-

ko chcemy, w jakiejkolwiek struktu-

rze chcemy. Jeśli jeszcze wprowadzą 

możliwość współdzielenia się plika-

mi jak w Dropboksie, to prawdopo-

dobnie zrezygnuję z tego ostatnie-

go. Co ciekawe – wsparcie iCloud 

Drive będzie również dla Windows.

iCloud Drive będzie wspierał rów-

nież m.in. Box.net i OneDrive.

Enterprise
Wprowadzono wiele udogodnień dla korporacji, w tym automatyczną konfigura-

cję przy pierwszym uruchomieniu, bez konieczności interakcji z administratorem. 

Tym samym pracownik firmy będzie miał możliwość samodzielnego rozpakowania 

nowego iUrządzenia, bez konieczności rozstawania się z nim na bliżej nieokreślony 

czas celem konfiguracji. To akurat bardziej doceni dział IT.

Wprowadzono również dodatkowe zabezpieczenia danych, gdzie każda aplikacja 

i jej dane mogą być zabezpieczone niezależnymi hasłami lub PIN-ami.

Health
HealthKit wprowadza API dla deweloperów, dzięki 

czemu będą mogli wymieniać się informacjami z in-

nymi urządzeniami przez Health.app, który będzie 

agregował wszystkie dane z wszelkich czujników. 

Przykładowo, gdy rano stanę na swojej wadze Wi-

things, to dostarczy ona odpowiednie dane do te-

34   /   WWDC 2014   /   Wszystko o iOS 8



lefonu przez Bluetooth lub internet. Nie muszę jej łączyć w żaden sposób z innym systemem. 

Powiedzmy, że właśnie zainstalowałem RunKeepera z App Store – może mnie on poprosić o do-

stęp do mojej wagi, ciśnienia krwi lub tętna bezpośrednio z Health.app.

Wymiana informacji agregowanych w jednym centralnym punkcie to genialny krok, o którym 

od dawna mówię – nie ma sensu inwestowania w ekosystemy fitnessowe, które nie są otwar-

te. Dzięki temu nie będą musiały być, a deweloperom będzie łatwiej – wystarczy, że dodadzą 

wsparcie dla HealthKit w swoich produktach.

Health wprowadza również kartę Emergency, w której będą zawarte najważniejsze informacje 

o naszym zdrowiu dla służb ratowniczych, włączając w to alergie, choroby, grupę krwi i tym po-

dobne istotne rzeczy. Te dane będą jakoś dostępne na lockscreenie.

Ta aplikacja ma też ogromny potencjał dla lekarzy i szpitali, którzy teoretycznie będą mogli 

zdalnie monitorować swoich pacjentów i zawczasu dostrzegać anomalie lub problemy.

Bardzo dobrym krokiem Apple jest wprowadzenie natywnego wsparcia dla wybranych urzą-

dzeń w HealthKit, na podstawie standardów Bluetooth. To oznacza, iż niektóre firmy nie będą 

musiały tworzyć własnych aplikacji, ponieważ ich produkty będą komunikowały się bezpośred-

nio z HealthKit. Alternatywnie użytkownicy będą mieli wybór – albo korzystać z natywnego 

app oraz HealthKit, albo tylko tego drugiego.

iBooks
Dotychczas, z niezrozumiałych powodów, 

iBooks.app była dostępna osobno i trzeba 

było ją ręcznie pobrać z App Store. W iOS 8 

będzie już natywną aplikacją i wprowadzi kil-

ka udogodnień, między innymi grupowanie 

książek z jednej serii, na przykład „Gry o tron” 

czy „Koła czasu”.

iBooks otrzymają również możliwość auto-

matycznego przełączania motywu w tryb 

nocny, aby oszczędzić trochę nasze oczy, 

zwiększyć komfort czytania i jednocześnie 

aby nie budzić innych domowników.

35   /   WWDC 2014   /   Wszystko o iOS 8



   /   WWDC 2014   /   36

Family Sharing
To jedna z lepszych nowości w ramach iOS 8, szczególnie dla rodzin. Zobrazuję to na przykła-

dzie typowej polskiej rodziny: mama, tata i dwójka dzieci. Każdy członek rodziny ma własne 

konto w iTunes (własne Apple ID), a rodzice mają do swoich podłączone swoje karty kredyto-

we – mama swoją, a tata swoją. Teraz tata uruchamia Family Sharing pomiędzy tymi wszystkimi 

iUrządzeniami i mogą oni nie tylko współdzielić się zakupami pomiędzy sobą, ale dzieci mogą 

poprosić (prawdopodobnie tylko właściciela głównego konta w Family Sharing) o zatwierdze-

nie zakupu nowej gry czy aplikacji. U taty na telefonie pojawi się powiadomienie, że córka chce 

kupić nową płytę Coldplaya – wystarczy wtedy je odrzucić lub zatwierdzić. Koniec z niekontro-

lowanymi in-app purchases.

Tak, wiem – na stronie Apple wspominają, że konta są podpięte pod jedną kartę płatniczą. Ob-

stawiam, że jednak to nie będzie bezwzględnym warunkiem. Ponadto od lat istnieje Home 

Sharing, więc wymiana muzyką czy apps i książkami z iTunes Store, App Store i iBookstore jest 

bezproblemowa.

Rodzina też automatycznie będzie 

„ufała” sobie w Find My Friends, więc 

rodzice w każdej chwili będą mogli 

sprawdzić, gdzie dzieci się szwenda-

ją, a tata zobaczy, kiedy mama wyj-

dzie z pracy, aby przygotować jej ro-

mantyczną kolację. Funkcję można 

naturalnie wyłączyć tymczasowo lub 

permanentnie.

Family Sharing wprowadzi również 

rodzinny strumień zdjęć przez iClo-

ud, dzięki czemu będą mogli two-

rzyć albumy z rodzinnych wyjazdów 

bez potrzeby zgrywania zdjęć z każ-

dego iUrządzenia na komputer. Ro-

dzina otrzyma też własny kalendarz, 

współdzielony pomiędzy nimi, więc 

dodawanie rodzinnych zobowiązań, 

imprez czy urodzin stanie się jeszcze 

prostsze.
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Aparat, Photos i iCloud Photo Library
Wygląda na to, że Apple usunęło dotychczasowe ograniczenia dla zdjęć w iCloud 

– będą teraz przetrzymywane tam wszystkie nasze zdjęcia i będziemy mieli do nich 

dostęp z wszystkich naszych urządzeń, w tym z nowego Photos.app dla OS X Yose-

mite. Będziemy mogli je również edytować bezpośrednio z aplikacji Photos na iOS 

i OS X bez niszczenia oryginału – zmiany dokonane na jednym urządzeniu będą też 

odwracalne na drugim. Samo to jest niesamowite, a to nie wszystko.

Zdjęcia iCloud Photo Library przetrzymywane są w oryginalnych formatach, w tym 

również w RAW, dzięki czemu mamy do nich dostęp zawsze i wszędzie. Ciekawy je-

stem, jak będzie wyglądał proces importu zdjęć do iCloud Photo Library, jeśli bę-

dziemy je wykonywali z aparatów innych niż te w iUrządzeniach.

Apple wprowadziło również mechanizm przeszukiwania zdjęć w iCloud Photo Libra-

ry, zarówno po datach, danych lokalizacyjnych czy nazwach. Będzie też opcja ozna-

czania ulubionych zdjęć serduszkiem, abyśmy zawsze mogli do nich wrócić.

Edycja zdjęć ma być mocno rozbudowana, bez konieczności stosowania narzędzi ze-

wnętrznych. Jeśli jednak będziemy mieli taką potrzebę, to będziemy mogli robić za 

pomocą Extensibility – na przykład zastosować filtry z VSCOcam bez wychodzenia 

z Photos.app. Więcej na ten temat znajdziecie w odpowiednim rozdziale poniżej.

Do Camera.app wprowadzono również nowe funkcje. Będzie możliwość robienia ti-

melapse’ów, czyli filmów poklatkowych. Będzie też możliwość tworzenia panoram 
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na iPadzie – tej funkcji niektórym brakowało, a iPad zdobywa coraz większą popu-

larność jako narzędzie do robienia zdjęć. Do aplikacji ma też trafić możliwość opóź-

nienia migawki o określony przez nas czas – idealne dla rodzinnych zdjęć ze staty-

wu, aby nawet operator zdążył dobiec i ustawić się w kadrze.

Starsze iUrządzenia mają również otrzymać szybszy tryb burst, znany z iPhone’a 5s 

– chodzi o możliwość robienia wielu zdjęć, jedno po drugim, przez przytrzymanie 

spustu migawki. Dzięki nowym optymalizacjom tryb burst będzie teraz znacznie 

wydajniejszy niż dotychczasowy.

Ciekawostką jest też fakt, że Apple udostępnił deweloperom szczegółowe dane na 

temat ekspozycji i punktów ostrości. Dzięki temu powinni móc niezależnie od iOS-

-a sterować ostrością oraz pomiarem światła sceny, być może wprowadzając własne 

i lepsze algorytmy. Po cichu też liczę na pliki RAW.

Photos.app dodał również możliwość ukrywania zdjęć z Momentów, Zbiorów i Lat 

– tak potraktowane zdjęcie pozostanie widoczne w albumach, a jednocześnie nie 

będzie zaśmiecało nam zdjęciowej linii czasu. W iOS 8 pojawił się również nowy fol-

der „Ostatnio usunięte” – możliwe, że będzie zachowywał się podobnie jak kosz 

w klientach pocztowych, z którego poczta jest usuwana dopiero po z góry określo-

nym czasie.
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Siri
Apple dodało 22 nowe języki do obsługi dyktowania do iOS 8. Siri niestety jeszcze 

nie otrzyma naszego ojczystego języka (a przynajmniej nic o tym dzisiaj nie wiado-

mo), ale możemy już korzystać z przycisku mikrofonu na klawiaturze i dyktować to, 

co chcemy napisać. W praktyce iOS niewiele potrafił zrozumieć z moich prób – być 

może to kwestia mojej wymowy.

Z pozostałych nowości to już wiadomo, że Siri dostała wsparcie w postaci Shazama, 

który pomoże jej rozpoznawać piosenki. Będzie też potrafiła dokonywać zakupów 

bezpośrednio w iTunes Store – autoryzacja zapewne będzie odbywała się przede 

wszystkim przy pomocy Touch ID.

Siri również będzie czuwała i nasłuchiwała naszego głosu, ale tylko wtedy, gdy bę-

dzie podłączona do prądu lub iUrządzenie będzie już na ekranie z Siri. Wystarczy 

wtedy powiedzieć „Hey, Siri!”, aby wejść z nią w interakcję.

Extensibility
To jedna z funkcji, na którą czekałem od dawna, przy czym nie spodziewałem się, że 

będzie aż tak rozbudowana. Cukiernicy często naśmiewają się z iUrządzeń, że te nie 

potrafią przekazywać pomiędzy sobą informacji, jeśli deweloper nie zaimplementu-

je takiej możliwości. Otóż Apple wprowadziło coś jeszcze lepszego – Extensions. Te 

Rozszerzenia będą implementowane przez deweloperów, ale dzięki temu wymia-

na informacji nie będzie konieczna. Jeśli będę chciał edytować zdjęcie z Photos.app 

w VSCOcam, to zamiast wysyłać zdjęcia do drugiej aplikacji, otworzy się jej UI bez-

pośrednio w tej pierwszej. Po zakończeniu edycji, na przykład po nałożeniu filtra, 

wrócimy do edycji zdjęcia w pierwszej aplikacji. Najważniejszy jest fakt, że wszystkie 

dane nadal pozostają w swoich sandboksach, więc powinno być bezpiecznie.

Możliwości tego są przeogromne i nie mogę się doczekać kreatywności tych 9 milio-

nów zarejestrowanych deweloperów.

Dla deweloperów
Pojawiło się również kilka ciekawych rzeczy dla deweloperów:

• Touch ID – możliwość wykorzystania go do autoryzacji płatności i podobnych, 

może zamiast hasła; bezpiecznie rozwiązane; deweloperzy nie mają dostępu do 

żadnych danych samych odcisków palców, które są trzymane w Secure Enclave
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• Camera API – dostęp do danych ekspozycji i punktów ostrości

• HomeKit – API dla firm trzecich, dzięki któremu powstanie ekosystem do inteligentnych do-

mów, a wszystko będzie sterowane z iPhone’a; podejrzewam, że w przyszłości powstanie coś 

podobnego na wzór CarPlay

• CloudKit – prawie darmowy back-end dla deweloperów, którzy potrzebują serwerów w swo-

ich aplikacjach

• Metal – 10× szybszy od OpenGL, przeznaczony dla gier

• SceneKit – renderer scen w 3D dla casualowych gier

• Swift – nowy język programowania

• TestFlight – z możliwością dodania do tysiąca betatesterów

• deweloperzy otrzymają możliwość dodawania filmów obok screenshotów w App Store

• Quicktime w OS X Yosemite wraz z iOS 8 będzie miał również możliwość nagrywania ekranu 

iUrządzenia oraz tego, co się na nim dzieje, po sparowaniu ich kablem Lightning
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Mobilne routery TP-LINK z wbudowanym akumulatorem oraz modemem 3G łatwo i szybko udostępnią łącze internetowe większej 
liczbie urządzeń. Po załadowaniu karty SIM od operatora router zapewnia dostęp do Internetu niemal w każdych warunkach – w domu, 
szkole, pracy, w pociągu i samochodzie, nawet na wakacjach. Dodatkowo czytnik kart micro SD (do 32 GB) umożliwia wykorzystanie 
routera jako przenośnego magazynu danych. Mobilne routery TP-LINK to oryginalny design, miniaturowe rozmiary, niewielka waga 
i wiele godzin pracy bez zasilania. Internet w kieszeni. Gdziekolwiek jesteś. Na wszystkich urządzeniach.

Internet

w kieszeni

Przenośny router z wbudowanym modemem 3G M5350

Przenośny router bezprzewodowy 
z wbudowanym modemem 3G

M5350

2000mAh

4-5 godzin

http://tp-link.com.pl
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WSZYSTKO O IOS 8 / OS X 
YOSEMITE EXTENSIONS

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Wiele się zmieni w nadchodzących miesiącach dla użytkowników iOS-a. Aplikacje będą 

mogły się ze sobą komunikować na różne sposoby dzięki nowym możliwościom budowania 

Extensions/Rozszerzeń. Dotychczas ograniczenia wynikały głównie z sandboksów, 

w których poszczególne programy były zamknięte – nowe rozwiązanie jednak nie zmniejszy 

bezpieczeństwa mobilnego system operacyjnego Apple ani prywatności użytkowników.

Wszystko o iOS 8 / OS X Yosemite Extensions
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W zapomnienie też prawdopodobnie odejdą niestandardowe sposoby komunikacji 

przez x-callback-url. Wszystko jednak będzie zależało od kreatywności deweloperów 

– mają teraz kilka miesięcy, aby zacząć wprowadzanie zmian na przyszłość. Nie jest to 

jednak proste, bo iOS do czasu wydania oficjalnej wersji 8.0 będzie się zmieniał i może 

się zdarzyć, że będą musieli część swojego kodu przepisać. Realnie rzeczy biorąc spo-

dziewałbym się zaawansowanych rozszerzeń pod koniec 2014 roku.

Extensions oraz ich rodzaje
Extensions w iOS 8 umożliwiają rozszerzanie funkcji aplikacji oraz iOS, ale nie będą to 

osobne aplikacje, jak w przypadku dzisiejszych Safari Extensions. Muszą być częścią istnie-

jących lub nowych aplikacji. Deweloperzy nie będą mogli tworzyć „pustych” programów, 

tylko celem stworzenia Rozszerzenia. Zostaną one też usunięte z systemu wraz z odinsta-

lowaniem danego programu. Nie będą również dostępne w każdym miejscu iOS-a i OS X.

Extensions dzielą się na kilka różnych typów:
• Today View w Notification Center (dla iOS i OS X) – widżety dla widoku Dzisiaj w Cen-

trum Powiadomień

• Share (dla iOS i OS X) – opcje dzielenia się treściami w internecie lub innymi 

aplikacjami

• Actions (dla iOS i OS X) – Rozszerzenia dla aplikacji, które umożliwią edycję ich treści 

w innych aplikacjach

• Photo Editing (tylko iOS) – edycja zdjęć lub filmów w Photos.app za pomocą Rozsze-

rzeń z innych programów

• Custom keyboards (tylko iOS) – możliwość korzystania z alternatywnych klawiatur

• Storage Provider (tylko iOS) – możliwość wymieniania się plikami pomiędzy różnymi 

aplikacjami

• Finder Sync (tylko OS X) – zarządzanie i synchronizacja treści z innych chmur w Finderze

Ciekawym wynikiem Photo Editing oraz Action Extensions jest fakt, że wyklucza to ko-

nieczność wysyłania treści do innego programu – role zostały odwrócone i to aplikacje 

będą „wzywane” do manipulowania treściami w tych, w których user aktualnie się znaj-

duje. To trochę podobne do tego, co Microsoft obiecywał w Windows Phone 7 oraz jego 

Hubach, a co w końcu umarło śmiercią naturalną. W przypadku Apple nie powinno być 

żadnych problemów z taką implementacją, ponieważ aplikacje nadal zachowają swój UI 

przy wywoływaniu Rozszerzeń, a sam App Store ma znacznie większą ofertę niż sklep 

Microsoftu wtedy miał.
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Widżety w Today View
Extensions dla Notification Center, dla widoku Today, będą w formie widżetów znanych z innych 

systemów operacyjnych, jak chociażby Androida. Różnice jednak będą znaczne. Przede wszyst-

kim będą się pojawiały i znikały zależnie od sytuacji, w której się znajduje user, ale to on będzie 

miał nad nimi kontrolę – ich kolejność oraz to, czy w ogóle oraz kiedy mają się pojawiać. Przy-

kładowo, jeśli za godzinę będzie kończyła się aukcja, w której user bierze udział, to może poja-

wić się (jeśli tak zdecyduje w ustawieniach) odpowiedni widżet z opcją podbicia oferty. Jeśli trwa 

wyścig Formuły 1, to pojawi się widżet, który będzie przykładowo pokazywał pierwszych trzech 

kierowców. Będzie też możliwość tworzenia bardziej tradycyjnych widżetów i spodziewam się, 

że ludzie będą unikali ich jak ognia, poza naprawdę wybranymi i pojedynczymi sytuacjami dla 

najbardziej ulubionych aplikacji. Tutaj przykładem mogą być żarówki Philips Hue, które mogą 

wyświetlać dwa lub trzy przyciski, które wywołają nasze ulubione konfiguracje.

Share Extensions
Wprowadzanie tego Rozszerzenia pozwoli Apple 

uwolnić się od integrowania podobnych serwisów 

do obecnie zaimplementowanych Twitterów oraz 

Facebooków. Dzięki temu wszelkie mniej popular-

ne oraz znane serwisy, po zainstalowaniu ich apli-

kacji, będą automatycznie pojawiały się na Sha-

re Sheets, znanych zarówno z OS X, jak i iOS. Jeśli 

chcemy coś wrzucić na Pinterest czy do Pocket, 

to opcja ta pojawi się od razu po wciśnięciu przy-

cisku Share (kwadrat ze strzałką skierowaną do 

góry). To odciąży zarówno deweloperów aplikacji, 

takich jak Reeder, którzy obecnie muszą indywi-

dualnie wprowadzać wsparcie dla wszystkich waż-

nych serwisów, jak i samo Apple, które prawdopo-

dobnie z czasem zrezygnuje z wspierania Twittera, 

Flickr, Vimeo i Facebooka, a zrzuci to na barki tych 

serwisów.

Action Extensions
To chyba jedna z najciekawszych implementa-

cji Rozszerzeń w iOS – umożliwi wykonywanie na 

wybranych treściach pewnych operacji, bez wy-
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chodzenia do innych aplikacji. Przykładowo, jeśli jesteśmy w Mail.app i chcemy komuś wysłać 

PDF-a, to możemy go dodać jako załącznik, ale przed wysłaniem zmodyfikować go poprzez 

Rozszerzenie PDFpen albo innego zainstalowanego do tego celu programu. A treść samego e-

-maila będziemy mogli przetłumaczyć przez zainstalowany Bing Translate na wybrany przez 

nas język. Multitasking w obrębie jednego programu…

Photo Editing Extensions
To będzie prawdopodobnie jedna z częściej wykorzystywanych funkcji nowego systemu Exten-

sions. Craig Federighi podczas WWDC pokazał, jak to będzie działało – podczas edycji zdjęcia 

w natywnym Photos.app będziemy mieli możliwość dodania filtrów lub wykonania operacji na 

zdjęciu za pomocą innych programów. Użył Waterlogue oraz VSCOcam w swoim porównaniu.
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Mistrzostwo świata – cała moc wybranych i dobranych przez userów modyfikacji 

w jednym miejscu.

Custom Keyboards
Z całego keynote na WWDC to ta 

funkcja mnie najbardziej zaskoczy-

ła. Wsparcie systemu dla dewelo-

perów będzie jednak bardzo ogra-

niczone, a oni sami będą musieli 

wykonać większość prac. Szcze-

gółowo opisałem to w artykule 

„Wszystko o iOS 8”, w dziale „Kla-

wiatura – QuickType”.

Jedyną nowością, o której dowie-

działem się z filmów z WWDC, jest 

to, że żadna klawiatura trzecia nie 

będzie miała praw do wpisywa-

nia treści do pól haseł (te ukrywa-

jące wpisywane znaki kropkami) 

– po przejściu do takiego pola zo-

stanie wywołana klawiatura Apple. 

Możliwe, że to się jeszcze zmieni, 

ale cieszę się, że skupiają się przede 

wszystkim na bezpieczeństwie i pry-

watności nieświadomych userów.

Storage Provider Extension
To Rozszerzenie, które umożliwi aplikacjom dostęp do plików spoza swojego sand-

boksa, będzie dostępne tylko poprzez iOS Document Picker. Dzięki temu będzie 

można pracować na jednym dokumencie, który będzie w iCloud lub innej chmurze 

(dzięki Extensions od Dropboksa, Box.net itp.) z różnych aplikacji. To powinno uci-

szyć wiele narzekań na konieczność duplikowania plików lub ich przesyłania pomię-

dzy aplikacjami.
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Finder Sync
Finder Sync jest skierowany dla takich programów jak Dropbox i podobnych, jak 

chociażby ostatnio opisywany przeze mnie Sync.com czy starszy Copy.com. Drop-

box musiał sporo się napracować, aby wprowadzić możliwość nakładania informacji 

na ikonach folderów i plików w Finderze – teraz będzie to natywnie wspierane dla 

każdego dewelopera, który chce robić podobne rzeczy.

Apple dosyć sztywno określił, gdzie dokładnie będzie dostęp do poszczególnych ro-

dzajów Extensions. Szkoda, że w niektórych wypadkach nie chcą być bardziej ela-

styczni, ale całkowicie rozumiem ich podejście – nie mogą przecież robić wyjątków 

dla wybranych deweloperów. Niestety, z tego powodu w Safari nie będzie dedyko-

wanego przycisku do 1Password – zamiast tego trzeba będzie wcisnąć przycisk Sha-

re, aby odpalić Share Sheet i dopiero tutaj 1Password będzie miał możliwość dodania 

przycisku, który automatycznie wprowadzi dane logowania do odpowiednich pól.

Dla odmiany wszystkie nasze chmury powinny być dostępne w absolutnie każdej 

aplikacji i to bez wprowadzania specjalnego wsparcia od strony każdego dewelope-

ra – wystarczy mieć zainstalowaną aplikację do obsługi tej chmury, a będzie ona (po 

dodaniu przez nią Rozszerzenia) dostępna w systemie jako źródło danych dla apps.

Największy zawód prawdopodobnie wyniknie z ograniczonych klawiatur producen-

tów trzecich – sam nie planuję z nich w ogóle korzystać, poza testami oczywiście. 

Sam fakt, że nie będzie można do nich wprowadzić alternatywnych możliwości za-

znaczania tekstu jest dużym minusem.

Pamiętajmy, że to dopiero pierwsze kroki z Extensions, które i tak zmienią funkcjo-

nalność systemu dla bardziej zaawansowanych użytkowników nie do poznania. Po-

wstaną zupełnie nowe workflows, które jednocześnie nie redukują bezpieczeństwa 

ani prywatności userów i wierzę, że z czasem będą możliwe rzeczy, o których w Ap-

ple zupełnie nie pomyślano. Na obecną chwilę jednak wszystko leży w rękach pro-

gramistów trzecich – trudno ocenić, jak to wszystko będzie wyglądało dopóki nie 

rozwiną swoich aplikacji i nie wprowadzą odpowiednich Rozszerzeń.

Źródła: iOS Dev Portal, WWDC 2014 videos, MacStories

@morid1n 
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WSZYSTKO O OS X 
YOSEMITE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nowy UI
Aqua pojawiła się w świecie OS X w 1999 roku i jest rozwijana oraz dopieszczana przez ostatnie 

15 lat. Wczoraj Apple zaprezentowało jej najnowszą odsłonę, zbliżając ją do iOS 7, który od po-

nad roku gości na iPhone’ach i iPadach. Całość jest jednak przeniesiona na „duży ekran” i po za-

ledwie paru godzinach czuje się tutaj jak u siebie w domu. Wprowadzono również Dark Mode, 

który ściemnia UI, dzięki czemu wygląd OS X możemy dostosować do odpowiedniego nastroju 

lub pory dnia. Nie wątpię też, że lada moment pojawi się narzędzie, które będzie włączało ten 

tryb zależnie od godziny – jasno za dnia, ciemno, gdy zajdzie słońce.

To był jeden z najlepszych keynote’ów ostatnich lat, bodajże najlepszy od premiery iPhone’a 

w 2007 roku. Poświęcony deweloperom, jak sama nazwa konferencji wskazuje, Apple dał im 

wiele miłości, słuchając ich potrzeb, przekazując narzędzia do tworzenia na następne lata, 

razem z nowym językiem programowania. Write the code. Change the world.
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Centrum powiadomień
Ten boczny pasek jest chyba najbardziej podobnym elementem do obecnego 

iOS-a pod względem designu – całość przypomina mi Notification Center, któ-

re codziennie rozwijam kilkudziesięciokrotnie na iPadzie. Wprowadzono w nim 

jednak pewne zmiany merytoryczne względem odsłony w Mavericks – jest 

możliwość dodawania widżetów, w tym od deweloperów, które mogą również 

być częścią zakupionych aplikacji. Znajdziemy tam dwa widoki – Today i Notifi-

cations. Ten pierwszy jest najistotniejszy, bo streszcza nam nasz dzień, pokazu-

jąc wydarzenia z Kalendarza, pogodę, przyciski do tworzenia nowych tweetów 

lub statusów, przypomnienia, kalkulator, stocks i więcej.

Spotlight
Rewolucję przeszedł Spotlight i jest teraz bardzo podobny do aplikacji Alfred, 

z której do niedawna korzystałem. Prawda jest jednak taka, wbrew temu co 

wczoraj mówiono, że nowy Spotlight nie zabije Alfreda. Może mu co najwyżej 

napędzić kolejnych klientów. Tak samo jak iCloud Keychain nie zabił 1Password, 

a Reading List nie zabił Instapaper.

Spotlight teraz również umożliwia przeszukiwanie internetu, wyświetlając wy-

niki z takich serwisów jak Wikipedia i podobnych, sam konwertuje jednostki 

miary czy kursy walut i umożliwia zaznaczanie i kopiowanie tych wyników, aby 

wykorzystać je w innych aplikacjach. Daleko mu jednak do customowych work-

flow oferowanych przez Alfreda. Mnie to jednak w zupełności wystarcza.

iCloud Drive
Steve Jobs miał wizję systemu plików, w którym nie byłoby babrania się w sa-

mych plikach. Nie byłoby widocznej struktury (poza folderami, à la iOS), a za-

rządzanie całością byłoby banalnie proste. Apple wczoraj jednak, w końcu, 

wprowadził iCloud Drive, dzięki któremu mamy dostęp do wszystkich plików 

z wszystkich aplikacji, które zapisały je w iCloudzie. Nawet jeśli nie mamy tych 

aplikacji zainstalowanych. To rozwiązanie podobne do tradycyjnego syste-

mu plików, ale podejrzewam, że tylko ambitniejsi userzy tak go będą używa-

li. Dla zwykłego użytkownika pozostanie miejscem, które automagicznie prze-

nosi dokumenty pomiędzy urządzeniami. Wrodzony we mnie geek jednak się 

z tego cieszy – możemy tam umieszczać co tylko chcemy w jakiejkolwiek struk-

turze chcemy. Jeśli jeszcze wprowadzą możliwość współdzielenia się plikami 
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jak w Dropboksie, to prawdopodobnie zrezygnuję z tego ostatniego. Co cieka-

we – wsparcie iCloud Drive będzie również dla iOS-a i Windowsa. 

Mail.app
Mail był dobrym narzędziem – korzystałem z niego codziennie przez ostatnich 

6 lat i tylko odsłona pod Mavericksem mnie zawiodła. Problemy z synchroniza-

cją z kontami Google regularnie mnie irytowały, chociaż przy 10.9.3 uspokoiły 

się. Jego nowa wersja wprowadza szereg udogodnień i, miejmy nadzieję, roz-

wiązuje wszelkie dotychczasowy problemy.

Uwaga: Mail.app pod OS X Yosemite Beta 1 w zasadzie nie działa. Tylko dla od-

ważnych. Obecnie pokazuje mi maile tylko z 2013 roku.

Nowością jest MailDrop, który odpowiedzialny jest za wysyłanie dowolnie du-

żych załączników do kogokolwiek. Jak tworzymy nowego maila, to możemy do 

niego dodać dowolnie duży załącznik (no prawie – ograniczono go do 5 GB). 

Adresat maila otrzyma jednak samą wiadomość, a w miejscu załącznika znaj-

dzie linka do jego pobrania. Załącznik będzie tymczasem czekał na niego w iC-

loudzie… Pięknie proste.

Funkcja Markup z kolei dodaje możliwość „rysowania”, podpisywania (za po-

mocą kamery FaceTime) oraz komentowania PDF-ów oraz zdjęć bezpośrednio 

w aplikacji, bez konieczności otwierania ich w Preview.app.

Safari
Przeglądarka chyba najbardziej zmieniła swój wygląd. Pasek adresu te-

raz wyświetla od razu nasze bookmarki z paska ulubionych, a przy oka-

zji wprowadzono natywne wsparcie dla nowej i „bezpiecznej” wyszukiwar-

ki – DuckDuckGo. Zmieniono również przycisk współdzielenia się stroną, 

który pokazuje teraz również nasze ostatnie kontakty (dwa kliki i strona jest 

im przekazana) oraz Tab View, który wyświetla wszystkie otwarte zakład-

ki na tym oraz naszych innych komputerach, jednocześnie grupując dome-

ny w odpowiednie stosy. Wsparcie dla HTML 5 Premium ma zapewniać moż-

liwość streamingu wideo z takich serwisów jak Netflix, bez instalowania tego 

cholernego Silverlighta Microsoftu, a kolejne zmiany „pod maską” jeszcze 
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bardziej ulepszają energooszczędność już i tak najmniej zasobożernej prze-

glądarki na świecie.

Continuity – Handoff
To jedna z najbardziej niesamowitych funkcji wspólna dla iOS-a 8 i OS X Yose-

mite. Jeśli pracujemy nad prezentacją na przykład w Keynote.app i podnosi-

my naszego iPada, to w dolnym rogu ekranu pojawi się ikona z Keynote’em. 

Jeśli ją pacniemy, to otworzy się od razu Keynote.app dla iOS z aktualnie edy-

towanym/tworzonym dokumentem, abyśmy mogli kontynuować nad nim pra-

ce. Deweloperzy naturalnie będą mieli do tego dostęp – mam nadzieję, że iA 

wprowadzi to jak najszybciej do swojego portfolio.

W tym czasie dowiedziałem się, że to nic nowego – wszystkie inne systemy ope-

racyjne na świecie to mają i uwaga, tutaj cytuję, „od dawna”. What. The. Fuck.

AirDrop kompatybilny z iOS-em
Jak wiemy z przecieków różnych, AirDrop dla iOS w ostatniej chwili przed pre-

mierą w iOS 7 został całkowicie przepisany od nowa, aby był prostszy i bardziej 

intuicyjny. Niestety nie zdążyli tego zrobić dla OS X i stąd był brak kompatybil-

ności pomiędzy tymi dwiema platformami. Jedynym rozwiązaniem była całko-

wita rezygnacja z tej funkcji przy premierze iOS-a w zeszłym roku.

Dzisiaj są już kompatybilne.
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Instant Hotspot
To ułatwi życie wielu osobom. Przy pierwszym połączeniu z hot spotem two-

rzonym przez iOS zawsze trzeba wybrać sieć Wi-Fi i podać do niej hasło. Instant 

Hotspot umożliwi OS X wykorzystywanie internetu z naszych iPhone’ów i iPa-

dów bez żadnych dodatkowych kroków – bez podawania haseł czy klikania 

w cokolwiek – a zrobi to na podstawie Apple ID.

SMS i dzwonienie prosto z OS X
Nie sądziłem, że to będzie technicznie możliwe, ale to dla mnie jedna z najlep-

szych funkcji pokazanych wczoraj przez Apple. Pod OS X Yosemite będziemy 

mogli odbierać i wysyłać SMS-y, zupełnie tak jak to obecnie robimy z iMessages 

w Messages.app. Będziemy też widzieli, że ktoś do nas dzwoni, będziemy mogli 

te połączenia odbierać i rozmawiać bezpośrednio przez komputer oraz będzie-

my mogli połączenia sami inicjować. Całość będzie działała bez żadnej dodat-

kowej konfiguracji, w oparciu o nasz Apple ID.
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Nowe ceny iCloud
W iCloud, prawdopodobnie dopiero za kilka miesięcy, będą obowiązywały nowe ceny:

• 5 GB będzie za darmo

• dodatkowe 20 GB będzie kosztowało 1 USD miesięcznie / 12 USD rocznie

• dodatkowe 200 GB będzie kosztowało 4 USD miesięcznie / 48 USD rocznie

Niestety wygląda na to, że nadal Apple nie wprowadziło darmowej przestrzeni, która nie liczy 

się w naszym quota, dla backupów urządzeń z iOS-em. Więcej informacji w tym względzie za-

pewne będzie się pojawiało do jesieni, więc wstrzymuję się z jakąkolwiek oceną przed oficjalną 

premierą – wiele się jeszcze może zmienić.

Developer Preview
Wersję deweloperską można pobrać już dzisiaj – dotyczy to deweloperów zarejestrowanych w pro-

gramie Mac. Ciekawostką jest fakt, że sam mam wykupiony dostęp tylko dla programu dev iOS-

-a, a po zalogowaniu i przejściu do Mac Dev Center, czekał na mnie redeem, który pobrał Yosemite 

prosto z Mac App Store. To mnie zaskoczyło. Osoby, które są zapisane to Beta Seed Program, po-

winny otrzymać dostęp w trakcie lata. Wersja finalna pojawi się, tradycyjnie już, na jesieni.

Swift
Apple zaskoczyło wszystkich nowym, prostym językiem programowania, nazwanym Swift. Słu-

ży do programowania dla Cocoa i Cocoa Touch, jest bardzo intuicyjny, a przy okazji działa obok 

Objective-C. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Na koniec
OS X Yosemite zapowiada się bardzo obiecująco, a na obecną chwilę nie podoba mi się jedynie 

jedna rzecz – nowa ikona Findera. Jest dla mnie zbyt barwna (inaczej) oraz… zabawkowa. A je-

śli chodzi o całą resztę… Mind. Blown.

Photos dla Mac
Zaskoczyło mnie trochę dodanie nowej aplikacji Photos.app. Będzie ona funk-

cjonowała na podobnej zasadzie jak ta w iOS, przy czym wszystkie nasze 

zdjęcia będą przetrzymywane w iCloud (w końcu!), dzięki czemu nie będzie-

my musieli ich trzymać na komputerze. To kolejny reboot Apple – ostatnimi 

były pakiet iWork i Final Cut Pro – który całkowicie zastąpi zarówno iPhoto jak 

i Aperture. Apple wstrzymał rozwój tych programów. Photos.app zyska sporo 

narzędzi z obu, ale może nie być aż tak zaawansowany.

Ten program niestety pojawi się dopiero na początku 2015 roku.
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(PRAWIE) WSZYSTKO O NOWYM 
ICLOUD, ICLOUD DRIVE 
I ICLOUD PHOTO LIBRARY

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Darmowy iCloud
Nic nie wskazuje na to, aby podstawowe 5 GB uległo zmianie, jeśli chodzi o darmową prze-

strzeń w iCloud. To miejsce dla pojedynczego konta iCloud jest darmowe. Dobrą wiadomo-

ścią jest to, że możemy przestrzeń znacząco rozszerzyć, aż do 1 TB. Za ile? Taniocha…

• 5 GB za darmo

• 20 GB za 1 USD miesięcznie lub 12 USD rocznie

• 200 GB za 4 USD miesięcznie lub 48 USD rocznie

Apple podczas keynote pokazało wiele nowości związanych z iCloud. Pozostaje wiele pytań, 

a odpowiedzi nadejdą zapewne dopiero na jesieni. Kilka na szczęście już jest. Ogólnie jest 

lepiej – znacznie, ale nadal kilka rzeczy nie zostało rozwiązanych tak, jakbym sobie tego życzył.

(Prawie) wszystko o nowym iCloud, iCloud Drive i iCloud Photo Library
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Pozostałych cen jeszcze nie znamy. Nie wiem też jeszcze, czy płacąc za pakiet 20 GB, dosta-

niemy dodatkowe 20 GB, co da łącznie 25 GB, czy sumarycznie będzie 20 GB. Skłaniam się ku 

temu, że to się nie zmieni i otrzymamy w takiej sytuacji 5 GB + wykupioną przestrzeń.

Porównanie cen do konkurencji
Apple oferuje mniej na początek, ale płatne opcje są przeważnie korzystniejsze niż 

u konkurencji.

• Copy.com kosztuje 10 USD/m-c lub 99 USD/rok za 250 GB.

• Dropbox kosztuje 10 USD/m-c lub 99 USD/rok za 100 GB.

• OneDrive kosztuje 25 USD/rok za 50 GB, 50 USD/rok za 100 GB lub 100 USD za 200 GB.

• GoogleDrive kosztuje 2 USD/m-c za 100 GB (24 USD/rok), 10 USD/m-c za 1 TB (120 USD/rok), 

100 USD/m-c za 10 TB (1200 USD/rok), 200 USD/m-c za 20 TB (2400 USD/rok) lub 300 USD/m-

-c za 30 TB (3600 USD/rok).

Różnica jednak polega na tym, że u konkurencji często są promocje, a darmowe konta są 

większe. W samym Copy mam ponad 650 GB przykładowo, a wiem, że paru twitterowiczów 

zbliża się do 1 TB, o ile już go nie przekroczyło.

iCloud Drive
Apple zapowiedział iCloud Drive, dzięki któremu mamy dostęp do wszystkich plików 

z wszystkich aplikacji, które zapisały nasze pliki w iCloudzie. Nawet jeśli nie mamy tych apli-

kacji zainstalowanych, za pomocą iCloud Drive app dla iOS oraz bezpośrednio w Finderze 

w OS X. To rozwiązanie podobne do tradycyjnego systemu plików, ale podejrzewam, że tyl-

ko ambitniejsi userzy tak go będą używali. Dla zwykłego użytkownika pozostanie miejscem, 

które automagicznie przenosi dokumenty pomiędzy urządzeniami. Wrodzony we mnie geek 

jednak się z tego cieszy – możemy tam umieszczać co tylko chcemy, w jakiejkolwiek struktu-

rze chcemy. Jeśli jeszcze wprowadzą możliwość współdzielenia się plikami jak w Dropboksie, 

to prawdopodobnie zrezygnuję z tego ostatniego. Co ciekawe – wsparcie iCloud Drive bę-

dzie również dla Windows. iCloud Drive będzie wspierał również m.in. Box.net i OneDrive.

MailDrop
MailDrop będzie wykorzystywał nasz iCloud Drive do przesyłania linków do załączników (do 

5 GB) zamiast samych plików w wiadomościach. To bardzo dobra funkcja i całkowicie zauto-

matyzowana. Nie wiadomo jednak na tę chwilę, czy będą się liczyły do naszego quota. Nie 

wiemy też, jak długo będą czekały w iCloudzie oraz czy będziemy je widzieć w naszym iClo-

ud Drive – na odpowiedzi na te pytania będzie trzeba poczekać.

(Prawie) wszystko o nowym iCloud, iCloud Drive i iCloud Photo Library
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iCloud Drive na starszych iOS-ach i OS X
Wygląda na to, że iCloud Drive będzie wymagał najnowszych wersji OS X i iOS. Na ostateczne 

potwierdzenie przyjdzie nam poczekać. Nie powinno to jednak stanowić większego proble-

mu – upgrade do obu systemów jest darmowy i wystarczy tylko mieć iUrządzenie z 2011 roku 

lub nowsze oraz Mac z Core 2 Duo lub nowszym.

iCloud Photo Library
iCloud będzie przetrzymywał wszystkie nasze zdjęcia w chmurze i będą one również dostęp-

ne pod OS X dzięki nowemu Photos.app. Edycja (nieniszcząca oryginałów) będzie również 

możliwa z dowolnego urządzenia. Dotychczas nie liczyły się one do naszego quota, ale ob-

stawiam, że to się niestety zmieni – stąd między innymi nowe i niższe ceny iCloud Drive. Cze-

kamy na decyzję Apple…

Quota i iCloud Backup
Dotychczas quota w iCloud obejmowała naszą pocztę, pliki oraz backupy. To ostatnie po-

winno być zdecydowanie wyłączone – na rynku są 128-gigabajtowe wersje iPadów, używa-

ne przez ludzi jako jedyny komputer, a ich backup powinien być obowiązkowy i darmowy. 

Nie jest to w końcu przestrzeń, którą możemy wykorzystać na coś innego.

@morid1n 

(Prawie) wszystko o nowym iCloud, iCloud Drive i iCloud Photo Library

http://www.twitter.com/morid1n
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OS X YOSEMITE

MACIEJ SKRZYPCZAK

Yosemite to już drugi po Mavericksie system, który nawiązuje nazwą do znanych miejsc 

w Kalifornii. Tym razem padło na przepiękny park krajobrazowy. Podobnie jak iOS 7 w po-

przednim roku, tak w końcu i OS X doczekał się małej rewolucji, jeśli chodzi o design. Ten 

nie zmieniał się praktycznie od pierwszej wersji OS X. Teraz wszechobecna jest płaskość, 

efekty mlecznego szkła, czyli to, co już mogliśmy spotkać we wspominanym iOS 7. W od-

Ostatnia konferencja rozpoczynająca WWDC była dla mnie bardzo wyjątkowym wydarzeniem. 

I nie chodzi tutaj o zaprezentowane nowości, ale o to, że po raz pierwszy mogłem spotkać się 

ze swoimi redakcyjnymi kolegami oraz Wami – czytelnikami iMaga – na żywo. Ale wracając do 

prezentacji – mogliśmy zobaczyć nadchodzącą wersję systemu dla Maców – OS X Yosemite.   

A mi udało się uzyskać dostęp do Developer Preview.

OS X Yosemite
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różnieniu jednak od systemu mobilnego od Apple, Yosemite nie szokuje krzykliwymi gra-

dientami i innymi mniej udanymi elementami graficznymi – tutaj wszystko zdaje się wyko-

nane w bardziej wyważonym, dojrzalszym stylu. Nawet efekty przezroczystości i rozmycia 

nie przeszkadzają w korzystaniu z systemu i mogą naprawdę się podobać. Aha, zniknęły 

również ostatnie pozostałości po skeumorfizmie w aplikacjach.

Rozwiązaniem, które z pewnością docenią użytkownicy laptopów, jest decyzja o powięk-

szeniu przestrzeni roboczej wielu aplikacji przez scalenie ze sobą paska ze „światłami sy-

gnalizacyjnymi”, czyli przyciskami zamknięcia okna, minimalizacji i, uwaga – przełączenia 

w stan pełnego ekranu (dla przypomnienia − wcześniej zielony przycisk powiększał okno 

do maksymalnych rozmiarów, teraz również można nim to wykonać, trzeba jednak mieć 

przy tym wciśnięty klawisz Alt). Najlepiej widać to na przykładzie Safari (do którego wró-

cę za chwilę), gdzie wszystko mieści się praktycznie w jednym pasku, pozostawiając resztę 

miejsca na przeglądanie stron.

Kolejną nowością jest przebudowany Spotlight. Teraz wygląda niemal dokładnie jak Alfred 

(który „moim” użytkownikom z całą pewnością jest znany). Sama zmiana wyglądu to nie 

wszystko. Narzędzie to ma teraz więcej możliwości. Prócz odszukiwania informacji prze-

chowywanych lokalnie, można będzie wyszukiwać je z sieci. Spotlight połączony jest mię-

OS X Yosemite

http://www.alfredapp.com
http://imagazine.pl/tag/myalfred/
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dzy innymi z Wikipedią, co skutkuje wyświetleniem wyników i skróconych opisów z tego 

portalu. Te same właściwości będzie można wywołać również w pasku adresu Safari, dzię-

ki czemu będzie można szybciej odnaleźć to, co nas interesuje. Spotlight wyposażony zo-

stał również w konwerter miar działający offline, co uważam za bardzo trafiony pomysł. 

I o ile zdecydowanie nie porzucę dla niego Alfreda, o tyle bardzo podoba mi się jego kieru-

nek rozwoju.

O wyjątkowości OS X Yosemite stanowi jednak nie wygląd. Uważam, że najlepszą nowo-

ścią jest jeszcze większa spójność pomiędzy systemem desktopowym a mobilnym – iOS. 

Wszystko to za sprawą kilku nowych funkcji.

Pierwszą z nich jest Continuity i polega na tym, że na przykład jeśli zaczęliśmy pisać maila 

w makowej aplikacji Mail, to na iUrządzeniu pokaże się ikonka mobilnego odpowiednika 

tej aplikacji, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować pisanie na urządzeniu mobilnym. 

To samo działa również w drugą stronę oraz z innymi aplikacjami (m.in. z Safari i przegląda-

niem stron).

Kolejną z funkcji jest Handoff, który pozwala na korzystanie z funkcji dzwonienia i pisania 

SMS-ów bezpośrednio z Maca out-of-the-box (oczywiście korzystając z transmisji danych ko-

mórkowych z iPhone’a). Napiszę tak: wiecie z pewnością, jak dobrze pisze się wiadomości 

do użytkowników iMessage, prawda? To teraz wyobraźcie sobie możliwość konwersacji ze 

wszystkimi użytkownikami (nawet tymi, którzy nie posiadają sprzętu od Apple) z kompute-

ra, a także prowadzenia rozmów (choć mi niestety nie udało się jeszcze tego dokonać, może 

w następnej wersji Developer Preview), a z pewnością rzadziej będziecie korzystali z tych 

operacji na telefonie. Niestety, w tej chwili zarówno Handoff, jak i Continuity działają tyl-

ko z Macami, które wyposażone są w moduły Bluetooth 4.0 LE, czyli w zasadzie tylko z kilko-

ma ostatnimi modelami. Nic jednak nie jest jeszcze przesądzone i mam nadzieję, że Tim Cook 

i spółka znajdą rozwiązanie zadowalające również użytkowników starszych Maców.

OS X Yosemite
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@mcskrzypczak 

Yosemite pokazuje też, że Apple zaczyna słuchać swoich użytkowników. I tak jak kiedyś do-

stęp do plików przechowywanych w iCloud był nieco utrudniony, tak teraz mamy duże uła-

twienie – skrót do tego folderu znajduje się na pasku bocznym Findera oraz dodano kombi-

nację klawiszy przenoszące do tej lokacji (Shift+Cmd+I). W ten sposób powstał iCloud Drive, 

który będzie oferował o wiele więcej możliwości niż poprzednio i swoją funkcjonalnością zbli-

ża się do konkurencji oferującej przechowywanie danych w chmurze.

Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest bardzo duża stabilność systemu, któ-

ry tak właściwie nie jest nawet w becie (ta ma wyjść dopiero latem). Zainstalowałem go jako 

główny system i korzystam do dziś z powodzeniem.

OS X Yosemite zapowiada się więc wyśmienicie, szczególnie dzięki jeszcze lepszej współpracy 

z iOS (oczywiście dla osób, które taki sprzęt posiadają). Warto czekać na jego nadejście tym 

bardziej, że aktualizacja również będzie darmowa.

OS X Yosemite

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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IOS8 NA ŻYWO
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Historia iOS sięga roku 2007, kiedy to Steve Jobs 

pokazał światu iPhone’a napędzanego rewolucyj-

nym systemem iPhone OS. Po raz pierwszy system 

w smartfonie był dostosowany do obsługi palcem, 

po raz pierwszy był intuicyjny i ładny. Od momentu 

wprowadzenia telefonu do sprzedaży, co roku do-

stajemy nową wersję oprogramowania. Dotychczas 

były to raczej drobne usprawnienia. Prawdziwa re-

wolucja nastąpiła w zeszłym roku, kiedy to Apple 

zmieniło iOS nie do poznania.

Wersja 7 to pierwsze dzieło Apple po odejściu Scot-

ta Forstalla, osoby odpowiedzialnej za stworzenie 

tego systemu. Każdy element iOS został przemyśla-

ny i przemodelowany na nowo, pożegnaliśmy skó-

rzane i drewniane elementy, przywitaliśmy szkło 

Wiele telefonów przewinęło się przez moje 

ręce w ciągu ostatnich kilku lat, zawsze 

jednak wracałem do iPhone’a. Tegoroczny 

flagowiec od Apple – 5s – to najlepszy 

smartfon na świecie. Tak właściwie telefon 

ma tylko dwie wady: przymały ekran 

i system, który funkcjonalnością odstaje 

od konkurencji. Po WWDC 2014 to drugie 

należałoby wykreślić.

iOS8 na żywo
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i przezroczystość. Jednak iOS 7 nie wprowadził zna-

czących zmian w funkcjonalności. Owszem, poja-

wił się sposób na przesyłanie plików AirDrop a tak-

że panel szybkich ustawień Centrum Sterowania, 

ale to ciągle było za mało, żeby dogonić konkuren-

cję. Efekt był taki, że wiele osób (w tym ja) porzuca-

ło swoje iPhone’y na rzecz urządzeń z Androidem.

Ktoś w Apple posłuchał tej sporej grupy osób i iOS 

8 skupia się na odrobieniu strat. Po zeszłorocznej 

rewolucji wizualnej przyszła pora na ewolucję. Na 

świetną ewolucję, trzeba dodać. Z iOS 8 korzystam 

w zasadzie od dnia premiery i uwierzcie mi, jestem 

nim oczarowany.

Najistotniejsza funkcja, w której Android od zawsze 

był górą, to powiadomienia. Kiedy w 2011 roku Ap-

ple wprowadziło Centrum Powiadomień świet-

nie znane z Androida, Google poszło o krok dalej 

i dodało rozszerzane powiadomienia. Dzięki temu 

wrzucenie nowego maila do archiwum czy odpi-

sanie na SMS-a nie wymagało otwierania konkret-

nej aplikacji, można to było zrobić z panelu z po-

wiadomieniami. Wraz z iOS 8 i Apple postawiło na 

rozszerz… przepraszam, Interaktywne Powiado-

mienia. W Centrum Powiadomień wystarczy prze-

sunąć wybraną notyfikację w lewo, aby pojawiły 

się dodatkowe opcje. Jeśli chcielibyśmy wejść w in-

terakcję, gdy tylko powiadomienie otrzymamy, 

to wystarczy zsunąć baner w dół. Oczywiście, na 

ten moment mało która aplikacja wspiera tę funk-

cję, jednak mam nadzieję, że wszyscy szybko ją 

zaimplementują.

Kolejne zmiany, które mają dla mnie znaczenie, za-

szły w Siri. Po pierwsze, można uaktywnić asystent-

Z iOS 8 korzystam w zasadzie 
od dnia premiery i uwierzcie mi, 
jestem nim oczarowany.

iOS8 na żywo
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kę za pomocą głosu, jednak tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony do ładowania. 

Często korzystam z tego w nocy, gdy przypomnę sobie, że muszę rano wstać. „Hey 

Siri, wake me up at 8 a.m.”. Funkcja ta przyda się również w samochodzie, o ile mamy 

zwyczaj ładowania tam telefonu. Niestety, ze względu na ograniczenie spowodowane 

koniecznością podłączenia ładowarki, Hey Siri nie pomoże nam zlokalizować telefonu, 

który zapodział się gdzieś w pokoju. Po cichu liczę, że kolejny iPhone będzie miał Hey 

Siri wbudowane na stałe. Po drugie, Siri jest mądrzejsza, potrafi rozpoznawać teraz 

słuchane piosenki dzięki Shazamowi. Po trzecie, Siri wreszcie oferuje historię rozmów 

z nią. Co prawda jest ona ograniczona do może dwóch ostatnich, ale zawsze to coś. Te 

trzy nowości sprawiły, że z Siri korzystam częściej i jest to zwyczajnie przydatniejsze.

iOS 8 również bardzo usprawnia podstawową funkcję telefonu, jaką jest komunika-

cja z innymi. Teraz po otworzeniu menu multitaskingu na górze pojawiają się skró-

ty do kontaktów osób, z którymi ostatnio rozmawialiśmy, a także tych dodanych 

do ulubionych. Mimo że podchodziłem do tego sceptycznie, to korzystam z tych 

skrótów każdego dnia. Przed powrotem do iOS 7 trzyma mnie także usprawnio-

na aplikacja wiadomości. Od teraz możemy włączać tryb Nie Przeszkadzać dla po-

szczególnych wątków, a także nazywać grupowe konwersacje. Do tego zdjęcia są 

grupowane w jednym miejscu, dzięki czemu łatwo można je odnaleźć. Ideał.

Sam system dodał również kopa telefonowi. Zdaje się, że mój iPhone znacznie przy-

spieszył po aktualizacji do iOS 8. Ucierpiał niestety czas pracy na akumulatorze, ale 

to znana przypadłość wersji beta. Swoją drogą w końcu można zobaczyć, która apli-

kacja zużywa ile baterii.

Najlepsze i tak przed nami. Mówię tu oczywiście o rozszerzeniach, które pozwolą, 

np. na zmianę domyślnej klawiatury czy rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Zdję-

cia. Do tego kod iOS 8 ujawnił nam kilka funkcji, które Apple może planować dodać: 

możliwość otworzenia dwóch aplikacji jednocześnie na iPadzie i edycji Centrum Ste-

rowania. Czy ten system nie będzie wtedy idealny?

Po cichu liczę, że kolejny iPhone będzie miał Hey Siri 
wbudowane na stałe. 

@mikeyziel

iOS8 na żywo

http://www.twitter.com/mikeyziel
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PRZEMYŚLENIA PO 
WWDC 2014

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Steve Jobs był wielkim fanem prostoty i między innymi na tym opiera się przecież cała filozo-

fia Apple. To Steve był niezadowolony z MobileMe i zrugał ekipę odpowiedzialną za nieudane 

pierwsze podejście za to, że nie jest wystarczająco prosta i intuicyjna. To między innymi dzię-

ki interwencji Steve’a powstał iCloud, który był rebootem poprzedniej usługi. Na WWDC 2014 

wiele w tej kwestii się zmieniło i nie mówię tutaj o tym, że Apple rozszerza funkcjonalność iClo-

uda poprzez wprowadzenie Family Sharing czy iCloud Photo Library. Aby te dwie funkcje mo-

gły istnieć i umożliwiać zarządzanie danymi niezależnie od urządzenia, bez niszczenia oryginal-

nych zdjęć czy filmów, potrzeba było czasu na rozbudowę backendu. iCloud to ogromna ilość 

danych i może brzmi to banalnie, ale od strony programowej jest bardzo skomplikowany – za-

pisuje nasze zdjęcia, współdzieli je z naszą rodziną, wie, jaką muzykę i filmy kupiliśmy, na któ-

rych iUrządzeniach odbieramy iMessage, a na których nie… Nasz Apple ID jest kluczem do tego 

wszystkiego i pomimo ogromnej złożoności mnogości dostępnych funkcji po stronie Apple, 

user otrzymuje prosty i przejrzysty interfejs. Technologia znika, nie przeszkadzając nam w pracy 

i zabawie.

iCloud to jednak też system plików, a raczej zbiór małych filesystemów, do których mają dostęp 

poszczególne aplikacje. To wielka wizja Jobsa – dać użytkownikom aplikacje, które mają w sobie 

system zarządzania plikami, który jest całkowicie niewidoczny na iOS-ie i jednocześnie zintegro-

Keynote z WWDC 2014 przejdzie do historii jako ten, w którym Apple zdobyło nową pewność 

siebie po odejściu Steve’a Jobsa. To pierwsze publiczne wystąpienie szefów Apple zawierające 

elementy, które są sygnaturą firmy oraz nowe, dotychczas nieznane. A z pozoru nie wydarzyło 

się nic wyjątkowego…

Przemyślenia po WWDC 2014
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wany z tym tradycyjnym w OS X. W praktyce dzia-

ła tak jak powinien – w aplikacji X mam dostęp do 

swoich plików, które do niej przynależą. Nie zasta-

nawiamy się nad nimi. Wiemy, gdzie są, a jak chce-

my się do nich dostać, niezależnie czy na OS X, czy 

iOS, to po prostu otwieramy odpowiedni program. 

Steve Jobs nie chciał jednak przyswoić faktu (albo 

go skutecznie ignorował), że istnieje ogromna licz-

ba osób korzystająca z takich usług jak Dropbox, 

Google Drive, OneDrive i wiele innych. Bo muszą 

wymieniać się plikami, pracować nad nimi w gru-

pach, mieć dostęp do nich z innych platform czy cu-

dzych komputerów. Być może mylę się w tej kwestii 

– nikt w końcu nie zna wszystkich jego myśli – ale 

z jego wypowiedzi wynikało, że ta prostota jest wy-

starczająca dla każdego…

Apple z WWDC 2014, pod przewodnictwem Tima 

Cooka, zdecydowało się jednak to zmienić. Zmienić 

jego wizję prostoty. Wprowadzili iCloud Drive, któ-

rego zadaniem jest połączenie najlepszego z tego, 

co oferuje obecny iCloud z jedną prostą funkcją 

– możliwością tworzenia w jego ramach własnej 

struktury folderów i plików, jednocześnie otwierając 

dostęp do plików zapisanych tam w ramach innych 

aplikacji. Pod OS X iCloud stanie się zatem wirtual-

nym dyskiem w chmurze, dostępnym przez Findera. 

A pod iOS? Na to przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

Osobiście uważam, że będzie do tego dedykowana 

aplikacja, ale pozostaje pytanie, czy w ramach pro-

gramów wspierających iCloud, jak na przykład Pa-

ges, Numbers czy Keynote, również będziemy mo-

gli przejrzeć resztę naszych plików – obie opcje są 

teoretycznie możliwe, ale obstawiam, że taka moż-

liwość się pojawi, być może dopiero po update’ach. 

Dowiemy się na jesieni… może wcześniej.

Przemyślenia po WWDC 2014
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Keynote otwierający WWDC 2014 pokazał światu, że Apple ma się dobrze i nie podejmuje przy-

padkowych kroków. Wszystko, co pokazali, było planowane od dawna. Nie boją się też zmieniać 

decyzji Jobsa, jeśli w nie wierzą. Wszystkie nowości jasno pokazują, w jakim kierunku zmierzają, 

ale jednocześnie nie zdradzając, gdzie będą robili postoje na tej wycieczce. Nic nie wiemy o har-

dwarze poza tym, że będzie. Jaki? Najlepszy „jaki Eddy Cue widział” od 25 lat. Odnaleźli swojego 

showmana – Craig Federighi był zabawny na scenie i ewidentnie ma do siebie ogromny dystans. 

Odnaleźli pewność siebie. Odnaleźli też swój głos, a ich przekaz był jasny – rozwijają się w kie-

runku, w który wierzą, naprawiają to, co trzeba naprawić, usprawniają to, co trzeba usprawnić 

i nadal mocno wspierają swoich deweloperów, dając im coraz lepsze narzędzia oraz API. Nawet 

Wall Street pozytywnie zareagował na ten keynote.

Pozostaje teraz cierpliwie czekać aż pokażą te nowe kategorie produktów, o których Tim Cook 

wspominał oraz jak rozwinie się temat Beats. Liczę tylko na jedno – że nigdy nie zmieni się u nich 

stosunek do zwrotu:

„There are a thousand «no’s» for every «yes»”.

@morid1n 

Przemyślenia po WWDC 2014

http://retrorocketnetwork.pl
http://retrorocketnetwork.pl
http://www.twitter.com/morid1n


https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.embuk.connected
http://connectedmagazine.pl
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WWDC, WWDC I PO WWDC
NORBERT CAŁA

W iOS 8 nie ma wielu widocznych zmian. Są natomiast zmiany, które spowodują, że system bę-

dzie jeszcze bardziej przyjazny użytkownikowi i deweloperom, nie tracąc przy tym nic z bezpie-

czeństwa i stabilności działania. Na konferencji padła liczba ponad 4000 nowych API, czyli pro-

gramiści będą mieli co robić, aby dawać nam jeszcze ciekawsze aplikacje. Nowości jest bardzo, 

bardzo dużo, w tym niezwykle ciekawe – jak Extensions/Rozszerzenia, czyli różne sposoby komu-

nikowania się ze sobą aplikacji czy też Continuity, czyli możliwość kontynuowania pracy rozpo-

czętej na iOS w OS X i odwrotnie. Jeśli jesteśmy przy OS X, to oczywiście pojawiła się nowa wersja 

Oczekiwania przed WWDC były duże, wiele osób spodziewało się nowego iPhone’a lub 

zegarka i powiem szczerze – było to jak spodziewanie się karpia na śniadaniu wielkanocnym. 

WWDC to spotkanie dla deweloperów. To oni, tworząc aplikacje, powodują, że systemy iOS 

i OS X stają się atrakcyjne dla użytkowników. Na WWDC zobaczyliśmy wiec nową wersję 

zarówno iOS, jak i OS X. Moje podejrzenia sprawdziły się w większości.

WWDC, WWDC i po WWDC
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10.10. Zmian w niej bardzo wiele – począwszy od wyglądu, przez nowe funkcje. To zdecydowa-

nie największa aktualizacja tego systemu od kilku lat. Oba systemy ewidentnie zbliżają się do sie-

bie, czy to przez Continuity, czy przez możliwość wysyłania zwykłych SMS-ów lub prowadzenia 

rozmów telefonicznych przez system OS X. Aby programistom było łatwiej tworzyć nowe aplika-

cje, Apple dał im nowy język programowania − Swift. Składnia jest prostsza, jest więcej gotowych 

elementów. Jednym zdaniem – napisanie własnej appki jest teraz o wiele łatwiejsze i po kilku go-

dzinach nauki nawet laik powinien sobie z tym poradzić. Od strony deweloperskiej WWDC14 było 

niewątpliwie najlepszą konferencją od czasu, kiedy Apple otworzyło system iOS na zewnętrzne 

aplikacje.

Przed WWDC mówiło się sporo o nowych produktach z działu hardware. Miał pojawić się zegarek 

lub opaska do monitorowania stanu naszego organizmu. Miały się też pojawić elementy sprytne-

go, kontrolowanego z aplikacji domu. Zamiast tego pojawiły się HealthKit i HomeKit, czyli zbio-

ry API do kontrolowania funkcji życiowych i sprytnego domu. Czyli mamy sytuację podobną jak 

z CarPlay, Apple daje producentom zewnętrznym zestaw do zaimplementowania do własnych 

urządzeń, aby potem były one łatwiej zarządzane z poziomu aplikacji iOS. Wojtek pewnie się ze 

mną nie zgodzi, ale moim zdaniem przedstawienie tych „Kitów” definitywnie grzebie ideę zegar-

koopaski od Apple. Firma, otwierając wszelkie możliwości dla producentów zewnętrznych, posta-

wiłaby się w złej pozycji, wydając po chwili produkt konkurujący z innymi producentami, których 

zachęcają do współpracy. Jak dla mnie Apple będzie się w najbliższym czasie koncentrowało na 

„core” produktach – Mac, iPad, iPhone. Cała reszta będzie wsparciem usług, aplikacji i akcesoriów 

tworzonych najczęściej przez firmy zewnętrzne.

Zostają tylko tajemnicze słowa Eddiego Cue (wiceprezes Apple), który w wywiadzie powiedział, 

że jeszcze w tym roku zobaczymy najwspanialsze produkty Apple od 25 lat – wszystko się zgadza 

– iPhone 6 będzie najlepszym iPhone’em w historii, podobnie będzie w przypadku nowego iPada 

i nowych Maców. Będą lepsze od poprzednich, czyli 

najlepsze w ostatnich 25 latach.

Apple idzie dobrą drogą − drogą, na której każdy 

może zarobić. WWDC14 to była pierwsza konferen-

cja od czasu śmierci Jobsa, w której było czuć, że fir-

ma otrząsnęła się z tej straty. Nie ma w nich już stra-

chu, że będą oceniani przez pryzmat tego, co by 

zrobił Jobs. Tego bowiem nie wiadomo. Nie wiado-

mo, bo go nie ma.

Wiele osób spodziewało się 
nowego iPhone’a lub zegarka 
i powiem szczerze – było to 
jak spodziewanie się karpia na 
śniadaniu wielkanocnym.

WWDC, WWDC i po WWDC



WWDC 2014 W CHWILI
DOMINIK ŁADA

Jak zwykle impreza była przednia. Odwiedziło nas około 150 

osób. Dzięki wsparciu Bang & Olufsen Polska mogliśmy wspól-

nie, w klimacie start-upowym, przy pizzy i iPiwie, obejrzeć stre-

am bezpośrednio z San Francisco. Każdy z uczestników dosta-

wał też 2-tygodniowy dostęp do WiMP HiFi.

Po pokazie wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w zabawie, 

w której do wygrania były gadżety ufundowane przez Bang & 

Olufsen Polska, CSOP, ZGSklep.pl i Otterbox.

Obraz wart jest więcej niż tysiąc słów, więc zobaczcie jak było.

Już tradycyjnie, w trakcie 

konferencji Apple, iMagazine 

specjalnie dla wszystkich swoich 

Czytelników przygotował 

spotkanie. Nasze wspólne 

oglądanie Keynote tym razem 

odbyło się warszawskim klubie 

Chwila.
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http://imagazine.pl/2014/06/04/nadgryzieni-video-05-legendarna-chwila-wwdc-2014/


http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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C

DEWELOPERZY, 
DEWELOPERZY, 
DEWELOPERZY!

PAWEŁ LUTY

Co jest najważniejsze, tak ogólnożyciowo i ogólnofilozoficznie oraz ponadczasowo, 

z tych rzeczy, które pokazało Apple na WWDC? Tak, macie rację, najważniejsze wca-

le nie jest ani iOS 8, ani OS X Yosemite. Najważniejszy jest Swift.

Swift jaki jest, każdy widzi. A właściwie każdy widzi, kto przeczytał książkę na ten te-

mat, którą można darmowo pobrać z iBooks. Prostszy, podobno – ja się na tym nie 

znam, nowocześniejszy – tak mi doniesiono – i ogólnie bardziej przyjazny dewelo-

perom język programowania wszelkiej maści programów i aplikacji, które wylądu-

ją już jesienią lub zimą na naszych iUrządzeniach. Moim skromnym zdaniem to jest 

„one more thing” w wykonaniu Tima Cooka. Wisienka na torcie, która sprawia, że 

całą imprezę możemy uznać za smakowitą. Co więcej, o tej wisience nie dyskutowa-

no na prawo i lewo przed głównym wystąpieniem na WWDC, a jak być może, Dro-

dzy Czytelnicy, pamiętacie kwestie przecieków i tego, że przed keynote’em i tak 

wszystko już jest wiadomo, bardzo leżą mi na sercu. Zatem brawo, panie Cook, 

czapki z głów!

Pamiętacie takiego łysego, spoconego faceta z nadwagą, który biegał z mikrofonem po scenie 

i przeraźliwie głośno krzyczał, a właściwie skandował, „Developers! Developers! Developers!”? 

Chyba Steve mu było… W każdym razie ja w roli tego krzyczącego Steve’a świetnie widzę Tima 

Cooka. Jego wystąpienie na tegorocznym WWDC mogłoby spokojnie zawierać taką część.
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Mam nieodparte wrażenie, że tegoroczna edycja World Wide Developers Confe-

rence była naprawdę konferencją dla deweloperów, a nie prezentacją produkto-

wą najnowszych odsłon jabłkowych systemów operacyjnych. Nie pokazano na niej 

ani żadnego nowego MacBooka, ani innego nowego Maca. Niektórzy mogą być za-

wiedzeni, ale mnie się to bardzo podoba. I w 2013 roku, i w 2012 roku widać było, że 

Apple puszczało oko do konsumentów przy okazji wydarzenia, które ze swego za-

łożenia, a przynajmniej z nazwy, jest dla programistów. Tym razem główny nacisk 

położono na software i to, jak powstaje. Ja to kupuję.

Bardzo mnie cieszy taka postawa Tima Cooka. Jeszcze bardziej cieszy mnie to, że 

w końcu obecny CEO Apple podejmuje wyraźne próby wyjścia z cienia swojego 

wielkiego poprzednika. Pierwszym sygnałem, że idzie zmiana, był iPad mini, choć 

była to zmiana kosmetyczna. Potem przyszła pora na dwa nowe modele iPhone’ów, 

co już można uznać za małe trzęsienie ziemi, no tak ze dwa stopnie w skali Richte-

ra. A następnie Cook dokłada do pieca i za 3 mld dol. kupuje stajnię talentów, niezłą 

markę i trochę sprzętu wraz z oprogramowaniem. Tak, chodzi mi o akwizycję Beats. 

W przyszłości pewnie czeka nas już poważny wstrząs sejsmiczny w postaci „dużych” 

iPhone’ów, co może być nie w smak wielu iUżytkownikom, na przykład mnie, ale po-

każe, że Apple równa się Tim Cook, a Tim Cook równa się Apple. „Państwo to ja!” za-

krzyknął paręset lat temu francuski monarcha. Teraz może tak krzyknąć miłościwie 

nam zasiadający na silikonowym tronie w Cupertino prezes.

Jest grupka szczekających na rychło zbliżający się koniec Apple, ja jednak po WWDC 

mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że te pogłoski są mocno przesadzo-

ne. A nawet odczuwam lekki dreszczyk emocji związany z tym, w którą stronę po-

płynie Apple po kilkunastu miesiącach, jak się wydawało, dryfowania. Ahoj przygo-

do! Ahoj deweloperzy!

@PawelLuty

Deweloperzy, deweloperzy, deweloperzy!

http://www.twitter.com/PawelLuty
http://sare.pl


http://retrorocketnetwork.pl/category/nadgryzieni/
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PPiesze wycieczki w górach i obozy wędrowne nauczyły mnie jednego – musisz polegać na so-

bie. Nikt za Ciebie plecaka nosić nie będzie, więc musisz umieć się efektywnie spakować, nie za-

pominając przy tym o niezbędnych przedmiotach.

Tę samą zasadę stosuję w przypadku samochodu, w którym wożę ze sobą wszystko – począw-

szy od kabli, podnośnika i skrzynki z narzędziami, przez koce i latarki aż po mini zestaw do na-

prawy okularów, płyn dezynfekujący, zapasowe baterie i ładowarki. Jeśli kupiliście jogurt i nie 

#LIFEHACKER
SAMOCHODEM NA WAKACJE

Nadchodzą wakacje. Nawet jeśli nie udało się Wam zorganizować prawdziwego, 

dłuższego urlopu, to zapewne zechcecie wyskoczyć gdzieś na krótki, weekendowy 

wypad. Bez względu na to, czy będzie to dłuższa czy krótsza wycieczka, jeśli 

planujecie wyjazd samochodem, musicie się odpowiednio przygotować.

KINGA OCHENDOWSKA
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macie łyżeczki, śmiało możecie mnie o nią zapytać. Albo jeśli odpadł Wam guzik od spodni i głu-

pio czujecie się, trzymając je w garści. Igła z nitką? Proszę bardzo. Ból głowy? Rozpuszczalną czy 

zwykłą tabletkę? Po prostu jestem przygotowana.

Na wszystko.

Wiem jednak, że nie wszyscy pamiętają o wyposażeniu samochodu w niezbędne przedmioty 

poza tymi, których posiadanie wynika z obowiązującego prawa. Dlatego tym razem pomogę się 

Wam spakować na krótszy lub dłuższy wyjazd wakacyjny.

1. Sprawdź, czy posiadasz zestaw wymagany przez obowiązujące prze-
pisy. Jeśli udajesz się samochodem za granicę, zapoznaj się z lokalnymi 
wymaganiami.
Różnice pomiędzy przepisami obowiązującymi w różnych krajach bywają znaczne. Możesz po-

trzebować naklejek na światła albo alkomatu. Lepiej przygotować się zawczasu.

2. Zaopatrz się w narzędzia pierwszej potrzeby.
Posiadanie własnych kabli, zapasowych żarówek, bezpieczników, podnośnika czy śrubokrę-

tu oszczędza wiele nerwów. Bieganie od samochodu do samochodu, szukając kogoś z kablem 

może skutecznie popsuć przyjemność z wyjazdu. Nie zapomnij o kanistrze na benzynę.

3. Płyny.
Płyn do chłodnicy, płyn do spryskiwaczy oraz olej silnikowy. Bez tego nie ruszaj się z domu. Wy-

soka temperatura i dłuższe trasy mogą ujawnić niespodziewane usterki w samochodzie.

4. Sprawdź stan zapasowego koła.
W razie potrzeby udaj się do wulkanizatora. Szczęście kołem się toczy, czasami tym zapasowym.

5. Spakuj artykuły higieniczne.
Wilgotne chusteczki i żele sterylizujące przydadzą się zarówno po zmianie koła, jak i przed zje-

dzeniem kanapki. W środku lasu nie znajdziesz bieżącej wody do mycia rąk. Bummer.

6. Nie zapomnij o lekarstwach.
Nie, nie musisz zabierać całej apteczki. Poza zwykłą, samochodową skrzyneczką zawierającą 

bandaże, plastry i chustki, zabierz ze sobą środki przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe i anty-

alergiczne. Lepiej mieć niż nie mieć.

#lifehacker - Samochodem na wakacje
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7. Ogranicz liczbę elektronicznych gadżetów, które zabierasz ze sobą. Wy-
bierz najpotrzebniejsze – jedziesz na wakacje, nie musisz zabierać ze sobą 
całego domu.
Im więcej sprzętu zabierasz ze sobą, tym więcej sprzętu musisz pilnować i ładować. Zastanów 

się, które gadżety są najbardziej uniwersalne i zaspokoją większość Twoich potrzeb.

8. Pakując sprzęt, nie zapomnij o ładowarkach i kablach.
Najlepiej pakuj sprzęt parami, urządzenie razem z kablem i ładowarką. Jeśli planujesz używanie 

ładowarki samochodowej, upewnij się, że posiada wymagane certyfikaty i jest w stanie wytwo-

rzyć wystarczająco dużo prądu, by zasilić wszystkie Twoje urządzenia.

9. Wykorzystaj słońce.
Ładowarki słoneczne są coraz tańsze. Co prawda nie są tak skuteczne jak ładowanie z gniazdka 

czy akumulatora, ale potrafią czasem uratować sytuację. Warto zaopatrzyć się w jedną, uniwer-

salną ładowarkę, która pozwoli na awaryjne ładowanie telefonu.

10. Inne przydatne przedmioty.
To, co zabieramy ze sobą na wycieczkę, jest kwestią indywidualną, zależną od potrzeb. Kil-

ka uniwersalnych przedmiotów możecie jednak umieścić na swojej liście: plastikowe kubecz-

ki, plastikowe sztućce, woda butelkowana (jeśli zabieracie ze sobą na przykład psa – pamię-

tajcie o dodatkowej porcji i misce lub podajniku), awaryjne poncho przeciwdeszczowe, krem 

z filtrem (większość kierowców lubi jeździć, opierając przedramię o okno), mini zestaw do na-

prawy okularów ze śrubkami (do okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych – zwłaszcza 

jeśli są konieczne do jazdy), mocne, orzeźwiające miętówki – dla dzieci i dorosłych, mini ze-

staw do szycia – przedtem trzeba opanować sztukę przyszywania guzików, taśma klejąca (ni-

gdy nie wiecie, kiedy się przyda), notes i coś do pisania oraz zapasowa papierowa mapa okoli-

cy, w którą się udajecie.

Mam nadzieję, że wybierzecie z listy coś dla siebie. A po powrocie z wakacyjnych wojaży wca-

le nie musicie większości z tych rzeczy wyjmować z samochodu. W ten sposób będziecie na co 

dzień przygotowani na wszystko.

Tak jak ja.

Życzę Wam udanych urlopów i do przeczytania po wakacjach!

@santee76

#lifehacker - Samochodem na wakacje

http://www.twitter.com/santee76
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ZZwykłe Maki żyją długo, zdecydowanie dłużej niż komputery z alternatywnymi syste-

mami. Moje Maki żyją bardzo długo, przede wszystkim dlatego, że mam wbudowa-

ny tryb racjonalny i nie ulegam czarowi dodatkowego rdzenia w procesorze. Kompu-

ter służy mi dotąd, dokąd wykonywanie codziennych czynności nie staje się uciążliwe 

bądź nowe funkcje usprawiedliwiają konieczność wymiany. Nie kupuję również co 

roku nowego iPhone’a, bez względu na to, jak lśniący może się wydawać i jak kuszą-

co prezentuje się w reklamach. Dostosowuję się do cyklu operatora, wymieniając te-

lefon co dwa lata, na wyższy model bieżącej serii. Pozwala mi to uniknąć problemów 

wieku dziecięcego – większość potencjalnych usterek pierwszego modelu zostaje 

usunięta w drugiej iteracji.

O ile wymianę iPhone’a opanowałam do perfekcji, a iPada wymieniać jeszcze nie 

musiałam, o tyle przed wymianą komputera zwykle dopadają mnie wątpliwości. Bo 

możliwości, w zależności od zasobności portfela, są prawie nieograniczone.

Po pierwsze, zupełnie nie interesują mnie megaherce, rdzenie i cała wewnętrzna 

sztuka magika. Dawno już wyrosłam z rozgrzebywania sprzętu, zaglądania do środ-

ka, naprawiania i uczenia się na pamięć specyfikacji. W ciągu ponad dekady użytko-

wania komputerów Apple nauczyłam się zamykać oczy i wierzyć, że oferowana moc 

jest wystarczająca do wykonania zadania. Odpadają też wszelkie wersje stacjonarne 

– ostatniego desktopa pożegnałam bez żalu ponad 15 lat temu. Nie kusi mnie zatem 

ILE LAT ŻYJE MAC?
Z niecierpliwością czekamy na premierę iOS 8 i Yosemite. Dla wielu z nas pojawienie 

się nowych systemów będzie jednak oznaczało konieczność wymiany sprzętu i − co 

za tym idzie – podjęcie decyzji: co, kiedy i za ile.

KINGA OCHENDOWSKA
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najnowszy PowerMac za kilkadziesiąt 

tysięcy złotych ani dużo bardziej do-

stępny iMac. Pozostają więc do wyboru 

wersje przenośne oraz kwestia pierw-

szoplanowa – nowy czy używany?

Ceny nowych MacBooków stają się co-

raz bardziej przystępne. Jeśli chodzi 

o amortyzację, koszt rozkłada się na 

wiele lat, a przy okazji możemy korzy-

stać z dobrodziejstw gwarancji i gwarancji rozszerzonej, dającej pewność, że nie zo-

staniemy nagle bez komputera z powodu awarii. Koszt możemy również rozłożyć na 

raty, nie obciążając w znaczący sposób domowego budżetu.

Z drugiej strony przy moich niewielkich potrzebach w zupełności wystarczyłby mi 

sprzęt używany. Nie obrabiam filmów, zdjęć ani muzyki. Nie gram. Komputera uży-

wam głównie do pisania i zastosowań sieciowych, a jako że pracuję w dużej mierze 

zdalnie – najbardziej zależy mi na komforcie i sprawności wymiany plików, które są 

podstawą wykonywanych przeze mnie zadań. W takim przypadku, przy niewielkim 

ograniczeniu czasu „życia komputera”, można ograniczyć koszty prawię o połowę, li-

cząc się oczywiście z tym, że rezygnujemy z gwarancji, a całość kwoty musimy wyło-

żyć od razu.

Z najnowszymi systemami będą działały komputery sprzedawane od 2011 roku, więc 

wcale nie najstarsze. Trzeba się zatem zastanowić, czy amortyzacja i gwarancja prze-

waża szalę na korzyść zakupu nowego sprzętu, przy wzięciu pod uwagę redukcji 

kosztów.

Ale to nie koniec dylematów, bo w ofer-

cie Apple mamy dwie serie produktów 

przenośnych – MacBook Air i MacBook 

Pro. W serii MacBooków Air – dwie wiel-

kości matrycy – 11 i 13 cali. 11 cali to zde-

cydowanie za mało, chyba że bardzo 

chcemy popsuć sobie wzrok, wpatrując 

się godzinami w literki na ekranie. Pozo-

Ile lat żyje Mac?

O ile wymianę iPhone’a 
opanowałam do perfekcji, a iPada 
wymieniać jeszcze nie musiałam, 
o tyle przed wymianą komputera 
zwykle dopadają mnie wątpliwości.

Moje komputery żyją około 6 lat, 
następnie zwykle przechodzą 
recycling i są przekazywane komuś 
o znacznie niższych potrzebach 
sprzętowych.
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staje więc model 13 cali, który w tej sytuacji staje się wyborem rozsądnym. Jednak to 

znowu nie koniec rozterek, bo mamy jeszcze serię MacBooków Pro, oferującą mode-

le 13-calowe, z ekranem Retina lub bez oraz modele 15-calowe. Modele 15-calowe są 

zbyt duże, 13 cali bez Retiny to model mało przyszłościowy. W szrankach pozostaje 

zatem MacBook Air 13" oraz MacBook Pro 13" z ekranem Retina. Ale…

Warto jeszcze zajrzeć do sklepu Apple Refurbished, gdzie możemy kupić komputery 

ze zwrotów, poprzednie, wycofane modele, przepakowane w szare pudełka, z gwa-

rancją i pozwalające nam oszczędzić dodatkowe kilka złotych.

I tak oto stajemy przed serią wyborów, z których każdy ma duże znaczenie w za-

kresie tego, jak długo będziemy mogli komfortowo użytkować nasz nowy nabytek. 

Moje komputery żyją około 6 lat, następnie zwykle przechodzą recycling i są przeka-

zywane komuś o znacznie niższych potrzebach sprzętowych. Profesjonaliści i użyt-

kownicy o specyficznych potrzebach zauważą zapewne, że czasokres życia sprzętu 

dedykowanego zmniejszy się do 3-4 lat, zanim nastąpi konieczność jego wymia-

ny. Z kolei ZU mogą uzyskać kilkuletni czas użytkowania, kupując używany sprzęt 

profesjonalny.

Ja ciągle się waham, chociaż wiem, że wraz z premierą nowych systemów koniecz-

ność wymiany komputera z każdą chwilą stanie się coraz bardziej paląca. Może-

cie być jednak pewni, że gdy podejmę decyzję, to wraz z uzasadnieniem znajdziecie 

ją na łamach iMagazine. Bo nie wszyscy nasi Czytelnicy to użytkownicy pro, którzy 

w swoich wyborach kierują się zupełnie innymi przesłankami. Niektórzy z nas po-

trzebują komputera do zastosowań domowych, w rozsądnej cenie i z racjonalnymi 

możliwościami.

Zakładam, że nie tyko ja staję przed ta-

kim wyborem, w związku z premierą 

nowych systemów. Chętnie zatem wy-

słucham Waszych sugestii oraz informa-

cji o kryteriach, jakimi się kierujecie. Je-

śli chcecie się nimi podzielić, piszcie na 

adres iMagazine lub odezwijcie się na 

Twitterze: 
@santee76

Ile lat żyje Mac?

Ale to nie koniec dylematów, bo 
w ofercie Apple mamy dwie serie 
produktów przenośnych – MacBook 
Air i MacBook Pro.

http://www.twitter.com/santee76


http://productivemag.com
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WW grudniowym iMagazine relacjonowałem wiedeński Pioneers Festival — miejsce, gdzie 

rodzą się technologie przyszłości. Podczas tegorocznej edycji imprezy dało się wyty-

czyć kilka trendów, które w szczególny sposób wpłyną na rozwój technologii konsumenc-

kich w najbliższej przyszłości. Jednym z nich był design, a właściwie meta-design, czyli 

projektowanie relacji między człowiekiem a urządzeniami.

Scott Dadich pisał w sierpniowym „Wired” o nowej erze designu, który ma na celu zaprojek-

towanie doświadczenia użytkownika opartego na dostępie do cyfrowych strumieni infor-

macyjnych. Kilka miesięcy później ten sam miesięcznik wydał numer specjalny, poświęcony 

designowi w technologiach konsumenckich. Baronowie Krzemowej Doliny mają pewność, 

że nie wystarczy wybrać koloru i kształtu obudowy, opracować odpowiedni hardware i do-

pasować do niego system operacyjny — urządzenie musi posiadać jeszcze to „coś”.

Guru designu — Dieter Rams — wśród kluczowych zasad projektowania wymienia m.in. 

minimalizm i transparentność konceptu. Podobnie jak interfejs użytkownika, dobry design 

powinien być przezroczysty i zarazem wnosić wartość dodaną do doświadczenia użytkow-

nika urządzeń konsumenckich. Charles Adler (prezes Kickstartera), podczas debaty w wie-

deńskim Hofburgu, dodał: specyfikacja urządzenia, a nawet jego cena będzie drugorzęd-

na, kluczowe dla funkcjonalności z punktu widzenia konsumentów będzie doświadczenie 

użytkownika.

O PROJEKTOWANIU RELACJI 
MIĘDZY CZŁOWIEKIEM I URZĄDZENIEM

Jednym z decydujących trendów, będących obecnie motorem napędowym 

technologii konsumenckich, jest personalizacja doświadczenia użytkownika. To właśnie 

ona decyduje o tym, że choć pod kątem sprzętowym iPhone czy iPad jest bliźniaczy 

milionom innych egzemplarzy, nasz smartfon lub tablet jest tym szczególnym.

ŁUKASZ MIROCHA
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Prawo Moore’a mówi, że liczba tran-

zystorów w układzie scalonym po-

dwaja się w niemal równych od-

cinkach czasu — moc urządzeń 

komputacyjnych rośnie więc wykład-

niczo. Rozwój technologii doprowa-

dził do sytuacji, w której większość 

urządzeń mobilnych ma podobne możliwości przetwarzania danych — z perspektywy 

użytkownika nie ma znaczenia, w ile rdzeni wyposażony jest procesor jego laptopa czy 

smartfona, ile ma pamięci podręcznej itd. Przestaje nas to nawet obchodzić, o zgrozo — 

obserwuję takie zachowanie nawet u siebie. Coraz istotniejsze dla masowego odbiorcy 

stają się takie kryteria jak: czas pracy na baterii, waga urządzenia. Zdajemy się a priori za-

kładać, i całkiem słusznie, że 90% zadań, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć, będziemy 

w stanie wykonać bez przeszkód i to niezależnie od specyfikacji komputera.

Coraz większy wymiar naszej cyfrowej aktywności oparty jest na rozwiązaniach aplika-

cyjnych, wiele z nich funkcjonuje w różnych ekosystemach informatycznych, ich jedynym 

ograniczeniem jest dostęp do internetu (Dropbox, Evernote, Google Drive, usługi strumie-

niowe itd.). Konkretne urządzenie w coraz większym stopniu traci na znaczeniu — przecież 

możemy dysponować wieloma terminalami (laptop, tablet, smartfon), dzięki którym zyska-

my ciągły dostęp do tych samych, osobistych danych — zawsze towarzyszy nam przynaj-

mniej jeden komputer: smartfon.

Opisane wyżej zjawiska nie zamykają oczywiście listy czynników, które wpłynęły na ewo-

lucję współczesnych form interakcji człowiek-

-technologia, są jednak w mojej ocenie najbar-

dziej istotne.

Decydując się na zakup dowolnego urządze-

nia, wchodzimy w posiadanie czegoś więcej niż 

kilkuset gramów krzemu, plastiku i aluminium 

— kupujemy obietnicę, którą uosabia to urzą-

dzenie. Producent przekonuje nas do swojego 

produktu, sprzedając obietnicę kolejnych form 

komunikacji z innymi, nowych modeli zdoby-

wania informacji i kreowania swojej tożsamo-

Decydując się na zakup dowolnego 
urządzenia, wchodzimy    
w posiadanie czegoś więcej niż 
kilkuset gramów krzemu, plastiku  
i aluminium — kupujemy obietnicę, 
którą uosabia to urządzenie.

Projektowanie relacji odgrywa 
kluczową rolę na przecięciu 
człowieka, jego danych i urządzenia.

O projektowaniu relacji między człowiekiem i urządzeniem
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ści hybrydowej (sieciowej i tej w świecie fizycznym). Według założyciela Apple komputer 

przełomu wieków miał być domowym centrum rozrywki − hubem, dzięki któremu zyska-

my dostęp do cyfrowych mediów: muzyki, filmów, zdjęć. Blisko dwie dekady później sieć 

spersonalizowanych urządzeń (pierwszą czynnością, którą należy wykonać po zakupie no-

wego modelu, jest zalogowanie się do swojego konta – Google, Apple, Microsoft) tworzy 

kanały dostępu do równie dalece spersonalizowanych strumieni informacyjnych. Gdzie za-

tem miejsce na design?

Projektowanie relacji odgrywa kluczową rolę na przecięciu człowieka, jego danych i urzą-

dzenia. Jeśli same dane nie ulegają większym zmianom, krytycznym czynnikiem staje się 

sposób, w jaki zapewniamy sobie do nich dostęp. Fizyczne urządzenie − jego oprogra-

mowanie i hardware − stają się jednym kanałem dostępu do cyfrowego uniwersum. Typ 

komponentów zastosowanych do wykonania obudowy, jej kształt, jakość wyświetlanego 

obrazu (firmy prześcigają się w produkcji paneli o coraz większej gęstości pikseli, zapew-

niających niezwykle wyraźny obraz) czy interfejs dotykowy lub głosowy mają kluczowe 

znaczenie. Od tych i wielu innych, czasami niedostrzegalnych detali, zależy moc aury, jaka 

będzie towarzyszyć intymnej interakcji z urządzeniem.

Kupiłem niedawno moduł głośnikowy Creative, który umożliwia bezprzewodowe odtwa-

rzanie dźwięku. Dzięki temu mogę słuchać muzyki z dowolnego urządzenia, dodajmy, że 

zwykle jest to muzyka pochodząca z usług strumieniowych. Sprzęt jest bardzo starannie 

wykonany, absolutnie nie rzuca się w oczy — jest dyskretny tak bardzo, jak tylko było to 

możliwe. Przez wiele dni próbowałem ustalić moc jego głośników. Nie byłem w stanie od-

szukać tej informacji. Głośniki po prostu grają, i to dobrze, a jeśli np. chcę słuchać muzy-

ki bardzo cicho, mam do dyspozycji tryb nocny, który wśród innych udogodnień przygoto-

wał dla mnie producent — oczywiście dostępnych za pomocą aplikacji.

Kiedy uświadomiłem sobie potęgę metadesignu, utwierdzając się jednocześnie w przeko-

naniu, że zakupione urządzenie ma w sobie to „coś”? Gdy postanowiłem poczytać przed 

snem, a trzeba dodać, że zwykle w tle towarzyszy mi wtedy muzyka. Niestety wcześniej 

wyłączyłem swój nowy sprzęt. Stanęła przede mną czarna wizja wydostania się z łóżka 

i podejścia do głośników. Jakaż była moja radość, gdy okazało się, że nie trzeba ich wcale 

włączać — głośniki obudziły się automatycznie po wykryciu mojego telefonu.

O projektowaniu relacji między człowiekiem i urządzeniem

@LukaszMirocha

http://www.twitter.com/LukaszMirocha
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N

PRAWO DO BYCIA 
ZAPOMNIANYM

GRACJAN PIETRAS

Na takie pytanie twierdząco odpowiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w nie-

dawnym, precedensowym orzeczeniu (wyrok z dnia 13.05.2014 w sprawie C-131/12). W spra-

wie tej obywatel Hiszpanii, Mario Costeja González, żądał usunięcia jego imienia i nazwiska 

Dzielenie się swoimi danymi w sieci jest jak jazda ruchliwą drogą jednokierunkową. Nie da się 

zawrócić. Internet nie tylko nie zapomina, ale dodatkowo zwielokrotnia nasze dane dziesiątki, 

setki, a czasem setki tysięcy razy. Reszty dzieła dokonują wyszukiwarki internetowe, które 

podają nasze dane pod nos każdemu, kto ich poszukuje. Czy mamy prawo zażądać, aby nasze 

dane nie zostały znalezione przez wyszukiwarkę?



   /   FELIETONY   /   89

ze stawiającej go w niekorzystnym świetle internetowej publikacji katalońskiego dzienni-

ka „La Vanguardia” (publikacja pochodziła z 1998 roku i dotyczyła licytacji nieruchomości 

w związku z nieregulowaniem przez skarżącego płatności z tytułu zabezpieczenia społecz-

nego). Skarżący domagał się również usunięcia swoich danych z wyników wyszukiwarki Go-

ogle, które odsyłały do wspomnianej publikacji „La Vanguardia”.

Odpowiadając na pytania prawne zadane przez hiszpańską agencję ochrony danych oso-

bowych, Trybunał potwierdził, że standardowe operacje wyszukiwarek internetowych wią-

żą się z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzaniem jest zatem odnajdywanie da-

nych osobowych, indeksowanie ich w sposób automatyczny, czasowe przechowywanie 

oraz udostępnianie internautom w sposób uporządkowany lub zgodnie ich preferencja-

mi. Operator wyszukiwarki (w tym przypadku Google) jest natomiast administratorem tych 

danych. 

W konsekwencji Trybunał przesądził o objęciu Google obowiązkami, które prawo nakła-

da na administratorów danych osobowych. Jednym z takich obowiązków jest usuwanie 

danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Do tej pory Google odmawiał 

ingerencji w wyniki wyszukiwania twierdząc, że wyszukiwanie nie wiąże się z przetwarza-

niem danych, a jest jedynie narzędziem do ich odnalezienia. Podobnego zdania był nawet 

uczestniczący w postępowaniu rzecznik generalny, który wskazywał, że rola Google jest 

„bierna” i nie wiąże się z posiadaniem „rzeczywistej kontroli” nad danymi. Ta argumenta-

cja nie przekonała Trybunału. Stwierdził on, że Google ma obowiązek usuwania wyników 

wyszukiwania zawierających odwołania do stron zawierających dane osoby, która zażąda-

ła usunięcia tych danych. Mówiąc nieco prościej, Trybunał uznał, że każdy może zażądać od 

Google usunięcia swoich danych z listy wyników wyszukiwarki. Powyższy obowiązek jest 

dla Google wiążący nawet, jeśli publikacja danych na stronie, do której prowadzi wyszuka-

ny link, jest zgodna z prawem.

Trybunał ważył pozostające w tej sprawie w konflikcie prawo do poszanowania prywatno-

ści, w tym prawo do ochrony naszych danych osobowych, z wolnością słowa oraz prawem 

do informacji. Ostatecznie Trybunał uznał, że nasze „prawo do bycia zapomnianym” jest 

ważniejsze od interesów gospodarczych Google lub interesów osób zainteresowanych wy-

szukaniem w internecie informacji o nas. Wyjątkiem są osoby, które odgrywają „szczegól-

ne role” w życiu publicznym. W ich przypadku, zdaniem Trybunału, nadrzędne znaczenie 

może mieć interes społeczny polegający na prawie dostępu do informacji o tych osobach. 

Osoby pełniące ważne funkcje publiczne muszą zatem pogodzić się z tym, że ich żądanie 

Prawo do bycia zapomnianym
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dotyczące usunięcia danych z wyników wyszukiwarki nie zostanie uwzględnione, jeśli doty-

czy informacji związanych z pełnionymi przez te osoby funkcjami publicznymi. 

Google pozostało pogodzić się z tym orzeczeniem, chociaż pojawiły się głosy o możliwych 

praktycznych trudnościach z jego wprowadzeniem w życie. Bez względu na te głosy, Go-

ogle udostępniło już specjalnie stworzony formularz wniosku o usunięcie wyników wyszu-

kiwania. Osoby zainteresowane usunięciem swoich danych z wyników wyszukiwarki po-

winny podać w formularzu swoje imię i nazwisko, adres e-mail, informację o odwołaniach, 

które mają zostać usunięte, a także – w razie potrzeby – wyjaśnić rodzaj powiązania pomię-

dzy nimi a treścią stron, do których prowadzą odwołania. Do wniosku należy dołączyć ko-

pię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oświadczyć, że wszystkie po-

dane informacje są prawdziwe. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie. 

Kontrowersje rodzi pozostawienie po stronie Google obowiązku badania, czy informacje 

spełniają przesłanki usunięcia, to znaczy, czy są w świetle całokształtu okoliczności „nie-

właściwe”, „niestosowne” lub „nadmierne” w stosunku do celów, dla których Google je 

przetwarza. Oznacza to, że przed podjęciem decyzji o usunięciu danych Google może być 

zmuszone do dokonywania własnej oceny w oparciu o dość nieostre kryteria. Oznacza to 

również, iż wnioskodawca nie ma gwarancji usunięcia danych, może się bowiem okazać, że 

w ocenie Google kryteria usunięcia danych nie zostały spełnione.

Orzeczenie dotyczy wyszukiwarki Google, ale jasne jest, że ma wpływ na wszystkie pod-

mioty, które oferują narzędzia do przeszukiwania internetu. Skala jego zastosowania za-

leżeć będzie od tego, jak wielu z nas będzie w przyszłości chciało, aby internet o nich 

zapomniał.

Na koniec warto wskazać, że opisane orzeczenie zbiegło się z rozpoczęciem prac nad refor-

mą europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Nowa regulacja ma przybrać kształt 

rozporządzenia, które obowiązywać będzie bezpośrednio we wszystkich krajach członkow-

skich UE. Prawo do bycia zapomnianym wskazywane jest jako jeden z filarów reformy.

Autor jest adwokatem i wspólnikiem

w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

@GracjanPietras 

Prawo do bycia zapomnianym

http://www.djp.pl
http://www.twitter.com/GracjanPietras
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DZIWNE PRZYPADKI

JAROSŁAW CAŁA

Trudno wszystkie takie sytuacje spamiętać, aczkolwiek bywało ich całkiem sporo. 

Niestety te dziwne przypadki najczęściej są tragiczne dla drugiej strony, czyli dla 

klienta. Jednak żadna tragiczna sytuacja nie bierze się z niczego, a swój początek 

ma podobny − nazwałbym go po prostu skąpstwem. Ludzie kombinują i jeszcze 

myślą, że są najmądrzejsi na świecie i udało im się przechytrzyć wszystkich. Dajmy 

Jako serwisant, często przy okazji spotkań ze znajomymi, bądź nieznajomymi, którzy dowiadują 

się, czym się zajmuje, słyszę pytanie o dziwne przypadki. Ludzie lubią słuchać o śmiesznych 

albo dziwnych sprawach, z którymi przychodzi mi się spotykać.

PARTNEREM DZIAŁU JEST MBAZAAR.PL

http://mbazaar.pl
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spokój, jeśli kupujemy jakieś urządzenie używane na aukcjach internetowych w do-

brze znanym serwisie nazywanym potocznie „aledrogo” w cenie niespotykanie ni-

skiej, to znaczy, że coś jest nie tak. Koniec, nie może być inaczej, cudów nie ma.

Najbardziej śmieszą mnie sytuacje, w których jakiś iSprzęt trafia do mnie po raz 

siedemnasty, za każdym razem z ręki innego klienta, który go kupił w supercenie. 

Prowadzę bazę danych numerów seryjnych i widzę, że dane urządzenie jest nie-

naprawialne i trafia do mnie któryś już raz z rzędu, czyli kolejny klient dał się na-

brać na aukcję. Trzeba bardzo uważać np. na iPhone’a 4S, który nie chce się od-

tworzyć, niestety w tych modelach padał układ baseband na płycie głównej 

i w 99% jest to nienaprawialne. Nawet jeśli uda się doprowadzić do stanu, gdzie 

iPhone’a odtworzy się, to uwierzcie mi, jest to krótkotrwałe i koniec końców urzą-

dzenie posłuży jako podstawka na kubek z kawą. Dlatego jeśli macie okazję zaku-

pić w dobrej cenie iPhone’a 4S, który nie chce się odtworzyć, to nie róbcie tego. 

Większym problemem, który dużo trudniej sprawdzić, jest układ Wi-Fi w iPho-

nie 4S. Newralgiczny układ nawalał w niektórych seriach tego iPhone’a i jego wy-

miana jest bardzo trudna, a − co za tym idzie − kosztowna. Często niestety moż-

na spotkać telefony, które są naprawiane krótkotrwale przez wygrzanie układu 

Wi-Fi, a to jest trudne do sprawdzenia. Summa summarum przesłanie jest jedno 

i zawsze takie samo. Po pierwsze, zaoszczędzenie 150 zł równa się zawsze stracie 

300 zł, a po drugie, kupowanie urządzeń wcześniej odpowiednio niesprawdzo-

nych równa się płacz i zgrzytanie zębów. Jeśli chcecie kupić dobry, sprawdzony 

sprzęt z zaufanego miejsca, to nie patrzcie wyłącznie na cenę, tylko na to, co mo-

żecie za daną kwotę uzyskać.

mBazaar.pl jest miejscem, gdzie każde urządzenie przed sprzedażą sprawdzone 

jest przez wykwalifikowany serwis, czyli możecie mieć pewność, że nie traficie na 

przypadki, które opisuję. Muszę zaznaczyć, że za słowem sprawdzenie kryje się 

szereg procedur. Po pierwsze, każdy sprzęt jest rozbierany i sprawdzany, czy przy-

padkiem w środku nie kryją się jakieś niespodzianki. Po drugie, urządzenia prze-

chodzą testy diagnostyczne, które mają na celu sprawdzenie wszystkich kompo-

nentów. Finał jest taki, że być może nie zaoszczędzicie, ale możecie być pewni, że 

na bank nie stracicie swoich pieniędzy.

@calamuzyka 

Dziwne przypadki

http://www.twitter.com/calamuzyka
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SSkycash
Jeżdżę komunikacją miejską, więc z biletów korzystam praktycznie codziennie. Skycash po-

zwala je zastąpić, jednak oferuje też szereg innych możliwości. Za pośrednictwem tego pro-

gramu zapłacimy za komunikację miejską i międzymiastową, opłacimy parking i rachun-

ki, wykonamy przelew, doładujemy telefon na kartę i kupimy bilety do kina. Parking wymaga 

opatrzenia samochodu stosowną informacją o swoim numerze konta Skycash. Wystarczy, że 

zarejestrujemy się w serwisie i doładujemy konto. Ponadto program umożliwia wypłacanie go-

tówki bez karty w bankomatach sieci Euronet. Po wybraniu odpowiedniej opcji generowa-

IPHONE ZAMIAST PORTFELA
Noszę zawsze przy sobie dwa przedmioty – zegarek i iPhone’a. O portfelu zdarza się 

mi zapomnieć, jednak w wielu przypadkach smartfon może go zastąpić. Zebrałem  

i opisałem kilka aplikacji, z których korzystam, gdy nie mam ze sobą portfela.

PAWEŁ HAĆ
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ny jest kod, który podajemy w bankomacie. Metoda jest o tyle bezpieczna, że wypłacamy pie-

niądze z konta Skycash, więc nawet w przypadku wykradzenia danych, nie stracimy wszystkich 

oszczędności. Sama aplikacja wygląda doskonale, choć nie obsługuje gestów cofania, zaimple-

mentowanych w iOS 7.

Skycash w App Store          Cena: za darmo

myTaxi
Zamówienie taksówki już od dawna nie musi ogra-

niczać się do telefonicznego podania adresu i go-

dziny, o której powinna przyjechać. Dzięki myTaxi 

można nie tylko odnaleźć dokładnie taki pojazd, ja-

kiego aktualnie potrzeba, ale też zapłacić za kurs. 

Aplikacja współpracuje z GPS, w związku z czym 

zamówienie jest banalnie proste – ogranicza się 

do wciśnięcia dwóch przycisków. Po drodze można 

określić przybliżoną cenę jednego kilometra, a tak-

że wybrać parametry pojazdu (liczbę miejsc, przy-

stosowanie do przewozu zwierząt, dużych przed-

miotów i tym podobnych rzeczy). Ponadto da się 

też wybrać ulubionego taksówkarza, o ile kursuje 

po okolicy. Podobnie jak w przypadku Skycash, tak 

iPhone zamiast portfela

https://itunes.apple.com/pl/app/skycash/id320226186?mt=8&at=11lHMT
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i tutaj doładowujemy konto myTaxi, a następnie wykorzystujemy tę pulę do płacenia. Aplikacja 

umożliwia również wybranie innej formy płatności, takiej jak karta lub gotówka.

myTaxi w App Store          Cena: za darmo

Stocard
W moim portfelu zawsze znajduje się przynajmniej 

kilka kart programów lojalnościowych. Odkąd na-

zbierało się mi ich za dużo, zacząłem korzystać ze 

Stocard, czyli aplikacji, która potrafi skanować karty, 

dodawać informacje o nich, a w efekcie – skutecznie 

je zastępować. Program jest bardzo prosty, korzy-

stanie z niego rozpoczyna się od dodania kart. Je-

żeli na długiej liście programów lojalnościowych nie 

ma tego, z którego korzystamy, możemy dodać ją 

ręcznie. Stocard automatycznie odczytuje kody kre-

skowe, co przyspiesza zapisywanie informacji. Ze-

branie wszystkich kart, z których korzystam, zajęło 

mi niespełna 10 minut. Używanie programu spro-

wadza się do wybrania karty, a następnie pokazaniu 

jej kasjerowi – jasność ekranu automatycznie usta-

wia się na maksymalną wartość, by ułatwić skano-

wanie kodu kreskowego. To jednak nie zawsze się 

udaje i konieczne bywa podyktowanie numeru. Nie-

mniej jednak zawsze jest to sposób, by mieć przy so-

bie wszystkie potrzebne karty.

Stocard w App Store   Cena: za darmo

Kekemeke
W niektórych lokalach, które odwiedzam, dostaję karty do zbierania pieczątek. Po zapełnie-

niu mogę wymienić je na różne gratisy. Zawsze jednak miałem problem z tego typu kupona-

mi i gubiłem je, zanim wypełniłem je pieczątkami. Kekemeke to odpowiednik takich kart, tyle 

że wirtualny i z możliwością utworzenia kopii zapasowej danych za pośrednictwem Facebooka. 

iPhone zamiast portfela

https://itunes.apple.com/pl/app/mytaxi-the-taxi-app/id357852748?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/stocard-loyalty-cards-in-passbook/id444578884?mt=8&at=11lHMT
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Aplikacja posiada bogatą bazę lokali, które 

uczestniczą w programie. W praktyce korzy-

stanie z Kekemeke ogranicza się do dodania 

do listy lokalu, a następnie podania pod-

czas płacenia telefonu kasjerowi, by wpisał 

kod. Pieczątka zostaje automatycznie doda-

na, a po zebraniu odpowiedniej liczby po-

zwala odebrać darmowy kupon.

Kekemeke w App Store    Cena: za darmo

1Password
Portfel to nie tylko gotówka, karty i kupony. Służy 

również do noszenia dokumentów, a te trudno za-

stąpić aplikacją. Dzięki 1Password mogę jednak mieć 

zawsze przy sobie podstawowe dane z dowodu oso-

bistego czy wirtualnej karty płatniczej. Po utwo-

rzeniu nowego dokumentu określamy jego nazwę 

i przypisujemy do niego informacje – trzeba jed-

nak zrobić to ręcznie, bo aplikacja nie pozwala na-

wet dodawać zdjęć. Mozolne przepisywanie owocu-

je jednak łatwym i wygodnym dostępem do danych, 

znacznie upraszcza przejrzyste sortowanie i możli-

wość wyszukiwania. Program znany jest z dobrych 

zabezpieczeń – wszystko chronione jest hasłem, do-

datkowo baza danych może być synchronizowa-

na z innymi urządzeniami (zarówno mobilnymi, jak 

i stacjonarnymi) za pośrednictwem iCloud, Drop-

boksa bądź przez iTunes. 1Password posiada też sze-

reg innych funkcji, jak na przykład integracja z prze-

glądarką na komputerze oraz generowanie bardzo 

silnych haseł, stąd też tak wysoka cena.

1Password w App Store  Cena: 15,99 euro

@pawelhac 

iPhone zamiast portfela

https://itunes.apple.com/pl/app/kekemeke-app/id600056571?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/1password-password-manager/id568903335?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/pawelhac


Strasznie się przejąłem ostatnio moimi felietonami o produktywności i jeśli 

mam kontynuować serię, to według mojego kursu: „10 kroków do maksymalnej 

produktywności” powinienem dzisiaj pisać o koncepcie „Next Actions”, czyli następnym 

bądź najbliższym zadaniu.

Następne zadanie? Wakacje! 

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

NASTĘPNE ZADANIE? WAKACJE! 
CZYLI, JAK APLIKACJE DO PLANOWANIA WYJAZDU 
UCZĄ PLANOWAĆ PRACĘ…
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Jest to jeden z fundamentów GTD (metodyki „Getting Things Done” Davida Allena). Aby Was 

zachęcić do tematu, zaczniemy od Waszego następnego zadania, czyli od planowania urlopu.

Planowanie urlopu na przykładzie appki TripIt
Kiedy planuję jakikolwiek wyjazd, moim podstawowym narzędziem do ogarnięcia tema-

tu jest aplikacja TripIt. Na czym polega jej funkcjonowanie? Każde potwierdzenie lotu, wy-



najętego samochodu, hotelu itd., jakie dostaję na maila, od razu przesyłam dalej na adres 

plans@tripit.com. Aplikacja sama rozszyfrowuje, co w tym potwierdzeniu jest i układa mi 

cały wyjazd chronologicznie.

I to jest megawygodne! Kupuję lot, potem rezerwuję hotel i wynajmuję samochód, później 

kolejny hotel. Kolejność, w jakiej to robię, nie ma żadnego znaczenia. TripIt automatycznie 

ułoży mi wszystko według dat. Gdy odpalam appkę na iPadzie lub iPhonie, widzę, co i kiedy 

mnie czeka oraz czego mi ewentualnie brakuje.

Następnie, kiedy już ruszam w drogę, aplikacja nie pokazuje mi od razu wszystkiego, tylko 

„następny krok”, czyli kolejne miejsce, które muszę zaliczyć: idź na samolot, odbierz samo-

chód, zamelduj się w hotelu. Zawsze widzę tylko następne zadanie. Proste. Przejrzyste. Sku-

teczne. I do tego darmowe.

Aplikacja GPS jako narzędzie GTD
Mój znajomy bloger i ekspert od GTD – Krzysztof „TesTeq” Wysocki napisał kiedyś wpis 

o tym, jak to aplikacja GPS w jego samochodzie idealnie pasuje do metodyki GTD. Gdy wy-

bierzemy cel, aplikacja nie pokazuje pełnej trasy przez cały czas, a jedynie najbliższy krok, 

czyli: jedź teraz prosto przez 38 km, za 500 m skręć w prawo itd.

Oczywiście ważna jest dobra aplikacja do nawigacji. Ja, mając wbudowanego GPS-a w wy-

pożyczonym samochodzie, i tak używam Navigona na swoim iPhonie. Jest rewelacyjny 

i świetnie pokazuje mi te najbliższe zadania.

Wakacje powinny nas zainspirować w pracy!
Jeżdżę na wakacje, bo chcę odetchnąć, naładować baterie i dać się zainspirować. Chcę od-

począć od codziennej rutyny, aby wrócić do niej bardziej zmotywowany i wypoczęty. Aby 

ten cel był osiągalny, aplikacje, które pomagają mi świetnie spędzać urlopowy czas i o ni-

czym nie zapomnieć, powinny także nakłaniać do refleksji nad codziennymi zadaniami.

Inbox, projekty, mnóstwo zadań… Ale które są następne?
W moich dwóch poprzednich felietonach opisywałem, jak czyścić skrzynkę spraw przycho-

dzących (Inbox) i jak planować projekty. Jeśli to wszystko mamy już dopięte na ostatni gu-

zik, okazuje się, że lądujemy z ogromną liczbą zadań w tych projektach. I z jednej strony to 

bardzo dobrze, a z drugiej – źle.
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Wspomniany wyżej TripIt ma wszystkie informacje o mojej podróży, ale ważne jest to, że na 

bieżąco wyświetla mi tylko moje najbliższe zadanie. My też powinniśmy sprawdzić każdy 

projekt, który mamy w naszym systemie i wybrać tylko te zadania, które faktycznie są naj-

bliższe. Którymi chcemy się zająć w tym tygodniu. W najbliższym czasie.

W Nozbe robimy to przez „gwiazdkowanie” zadań. Czyli przeglądamy projekt i oznaczamy 

gwiazdką te zadania, które są dla nas na daną chwilę najważniejsze.

0-3 najbliższych zadań w projekcie to moja norma
W niektórych projektach mam „zagwiazdkowane” aż trzy zadania, w innych dwa lub jed-

no. Mam też projekty, których na przykład w tym tygodniu nie dam rady ruszyć do przodu 

i w nich żadne z zadań nie ma gwiazdki. Nie mam tam żadnego następnego zadania. Przy-

najmniej na teraz.

Lista najbliższych zadań jest moim centrum kontroli
Dodatkowo w Nozbe każde zadanie, które ma termin wykonania ustawiony na dziś, staje 

się automatycznie moim najbliższym zadaniem, więc nigdy o nim nie zapomnę. Tak samo 

dzieje się, gdy ktoś deleguje mi zadanie we współdzielonym projekcie – staje się ono moim 

„zagwiazdkowanym” zadaniem.

Dzięki temu mam kompletną listę najbliższych zadań i niczym samochodowa nawigacja 

mogę po kolei się nimi zajmować i realizować cele wytyczone na dany tydzień. Dzięki kon-

ceptowi najbliższych zadań nie muszę codziennie przeglądać moich wszystkich projek-

tów i przebijać się przez długie listy zadań. Robię to tylko raz w tygodniu… Ale o tym napi-

szę już w kolejnym felietonie.

Życzę miłych wakacji, dużo odpoczynku i okazji do naładowania baterii. I aby po powrocie 

do pracy udało się Wam jeszcze lepiej i skuteczniej zorganizować.

Zachęcam do obejrzenia pozostałych lekcji mojego krótkiego kursu „10 kroków do maksy-

malnej produktywności” pod adresem: nozbe.com/pl/course

@MSliwinski
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PHILIPS FIDELIO E5 
W KINIE DOMOWYM

W ciągu ostatnich miesięcy uświadomiłem sobie, jak trudnym zadaniem byłby dla 

mnie wybór odpowiednich głośników do domu. Na szczęście znalazłem coś, co bardzo 

chciałbym mieć na własność. Dlaczego? Powiem Wam dlaczego.

JAN URBANOWICZ

   /   SPRZĘT   /   Philips Fidelio E5 w kinie domowym 102



   /   SPRZĘT   /   103

Mój prywatny zestaw audio jest dość prosty i, można chyba użyć takiego określenia, marny. To ja-

kaś miniwieża, z dwoma głośnikami (choć oba mają po 50 W, więc coś tam gra). Nie mam więc ze-

stawu 7.1, 5.1 czy nawet 2.1, tylko zwykłe stereo i to nie z wyższej półki. Ale bardzo mi ono odpo-

wiadało, choć wiadomo, zawsze chciałoby się mieć coś lepszego. Gdy jakiś czas temu do testów 

dostałem soundbar Yamahy, pomyślałem, że jest to genialny rodzaj urządzenia dla kogoś, kto nie 

ma za wiele miejsca w mieszkaniu na takie sprzęty, chce dźwięku lepszego niż głośniki telewizo-

ra i nie chce na to wydawać fortuny. Później otrzymałem zestaw 5.1 firmy Bang & Olufsen. To już 

zupełnie inna półka, zarówno jakościowa, jak i cenowa. Oczywiście, nie pogardziłbym takim ze-

stawem na stałe, jednak miał on kilka drobnych wad. Potrzebny nam amplituner. Nie chodzi mi tu 

o dodatkowy wydatek, bo jeśli stać nas na takie głośniki, to myślę, że rzucenie kilku(nastu) stówek 

na jeszcze jeden sprzęt nie będzie większym problemem. Miejsce. Gdzieś musimy tę wielką skrzy-

nię postawić. Ja miałem z tym mały problem i trzeba było na okres testów lekko przemeblować 

salon. Drugi problem to kable. Lubimy kable? Nie. Wracając jeszcze do miejsca, to oczywiście sam 

zestaw go trochę zajmuje, ale na szczęście nie jest to wiele naszej cennej przestrzeni.

I nagle pojawiło się coś innego. Sprzęt, który testował już do jednego z poprzednich numerów 

Norbert Cała. Jeśli chcecie poczytać więcej o Philips Fidelio E5, bo to o nim mowa, to zapraszam 

Was do tekstu Norberta z marcowego numeru iMagazine. Philips Fidelio E5 stoją pod znakiem 

technologii „Surround on Demand”. Zaciekawiło mnie to bardzo i nie mogłem się doczekać, aż 

będę mógł w pełni wykorzystać potencjał, jaki w tym zestawie drzemie.

Philips Fidelio E5 w kinie domowym
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Design
Mamy tutaj łącznie 5 głośników: subwoofer, dwie kolumny oraz dwa mniejsze głośniki. Całość nie 

poraża wzornictwem, ale nie można powiedzieć, że są brzydkie. Dwie kolumny i subwoofer po-

kryte są przyjemnym materiałem przypominającym filc. Kolumny mają wysokość ok. 30 cm, a na-

sza basowa skrzynia jest już nieco większa, ale nie przekracza raczej gabarytów większości tego 

typu urządzeń. W zestawie znajdują się jeszcze jednak dwa mniejsze głośniki. Pokryto je alumi-

niową siatką, a górna warstwa wykończona jest drewnem. Jednak najbardziej intrygujący jest 

skórzany pasek. Służy on do przenoszenia głośników. Po co przenosić głośniki, powiem Wam, opi-

sując sposób podłączenia zestawu.

Podłączenie
Samym podłączaniem ten zestaw zyskał moją wielką sympatię. Wspominałem wcześniej, że nie 

lubimy kabli. Nie, nie lubimy. Tutaj kabli jest naprawdę minimalna ilość. Właściwie potrzebne nam 

są cztery (zakładając, że nie chcemy podpinać więcej sprzętów). Dwa pierwsze to kable zasila-

jące subwoofer i jedną z kolumn. Trzecim kablem łączymy ze sobą dwie kolumny, a czwartym 

podłączamy cały zestaw do źródła np. kablem optycznym do odtwarzacza Blu-ray. Tyle. Subwo-

ofer jest tutaj bezprzewodowy, więc musimy go podłączyć jedynie do zasilania. Dzięki temu mo-

żemy postawić go po drugiej stronie naszego salonu bez potrzeby przeciągania długiego kabla 

do amplitunera. A właśnie, amplituner. Nie potrzebujemy go. Jedna z kolumn ma wbudowany. 

Znów więc oszczędzamy miejsce. Na tylnym panelu kolumny z amplitunerem znajdziemy 3 łą-

cza HDMI (w tym jedno ARC), złącze optyczne, mini Jack i… i to by było na tyle. Nic więcej w za-

sadzie nie jest nam, przeciętnym użytkownikom, potrzebne. Całością sterujemy za pomocą pilo-

ta. Szkoda tylko, że nie ma aplikacji na telefon, tak jak było w przypadku soundbara Yamahy. A co 

z tymi dwoma małymi głośnikami ze skórzanymi paskami? Możemy je przenosić i stawiać w do-

wolnym miejscu. To dzięki nim mamy wspomniane wcześniej „Surround on Demand”. Gdy słu-

chamy sobie muzyki lub oglądamy telewizję, mniejsze głośniki stawiamy sobie na głównych ko-

lumnach i wtedy tworzą one jedność. Mamy duży zestaw 2.1. Kiedy jednak chcemy sobie obejrzeć 

np. film na Blu-ray, gdzie jest dobry dźwięk przestrzenny, zdejmujemy te dwa małe cuda i stawia-

my gdzie chcemy – najlepiej oczywiście po bokach, za miejscem, w którym siedzimy, mniej wię-

cej na wysokości naszych uszu. I voilà, mamy dźwięk przestrzenny „na życzenie”. I w dodatku bez 

kabli. Podobno baterie głośników mogą starczyć na 10 godzin użytkowania. Ładują się, gdy stoją 

na kolumnach. Powiem szczerze, że nie przeprowadzałem dokładnego testu baterii, ale korzysta-

łem z tego zestawu dość intensywnie, nawet po kilka godzin dziennie i nigdy nie miałem sytuacji, 

że w trakcie seansu baterie by się rozładowały. Pamiętajmy po prostu, by podczas słuchania mu-

zyki głośniki stały na kolumnach i zdejmujmy je właściwie tylko podczas oglądania filmów z Blu-

-ray lub DVD. Niektórym może jeszcze przypaść do gustu obecność Bluetooth i technologii NFC, 

Philips Fidelio E5 w kinie domowym
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więc można słuchać muzyki wprost ze swo-

jego telefonu.

Moc
Nie lubię cyferek. Powodują u mnie zawro-

ty głowy i koszmary senne. Pozwolę sobie 

więc zacytować fragment wspomnianego 

wcześniej tekstu Norberta, w którym opisu-

je parametry zestawu. „W specyfikacji tech-

nicznej wszystko się zgadza. Całkowita moc 

zestawu to 210 W w RMS, z czego 90 przy-

pada na subwoofer i 120 na resztę zestawu. 

W kolumnach zastosowano wysokotono-

wy przetwornik 1'' wykonany w technologii 

Crystal Clear Sound oraz pełnozakresowy 

o rozmiarze 3''. W głośnikach dźwięku prze-

strzennego mamy pełnozakresowy prze-

twornik o rozmiarze 2,5''. Jak już wspomnia-

łem, gdy głośniki dźwięku przestrzennego 

postawione są na kolumnach, to grają jako 

wzmocnienie systemu stereo. W bezprze-

wodowym subwooferze mamy duży 6,5-ca-

lowy głośnik i system Bass Reflex. PLAY”.

Nie mam nic do dodania.

Odczucia
No i chyba na to wszyscy czekamy. Jakie 

wrażenia z użytkowania? Po Bang & Olu-

fsen myślałem, że nie będę chciał nicze-

go innego. Byłem w błędzie, chcę Philip-

sy! B&O miały wspaniałą jakość dźwięku, 

nie mogę temu zaprzeczyć, jednak z cza-

sem zrozumiałem, że było dla mnie trochę 

za delikatnie, za czysto. Zdałem sobie spra-

wę, że oglądając film, lubię mieć wrażenie, 

że subwoofer zaraz wywali mi wszystkie 
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Fidelio E5              
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5/6

Wydajność: 6/6

Cena: około 2500zł

Producent: Philips

szyby z okien. Lubię czuć, że moje wnętrzności wylądują za chwilę na ścianie. 

E5 dawały mi to wszystko poczuć. Moc głośników, a także subwoofera mo-

żemy regulować z poziomu pilota, więc każdy może sobie ją dostosować do 

swoich potrzeb. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, kiedy włączając kil-

ka moich testowych filmów i scen, otrzymywałem efekt dokładnie taki jaki 

lubię: głośno, mocno i zdecydowanie (aż chce mi się teraz zaśpiewać „Har-

der, Better, Faster, Stronger”). Głośność zestawu jest lepsza niż zadowalająca, 

jeśli chodzi o umiejscowienie go w pomieszczeniu wielkości mojego salonu 

(około 25 metrów kwadratowych). Subwoofer, tak jak pisałem, gniecie żebra, 

a dźwięk przestrzenny w pełni spełnia moje oczekiwania. Oczywiście trze-

ba poświęcić chwilę, by znaleźć odpowiednie miejsce do ustawienia małych 

głośników. Jeśli już to zrobimy, to efekt powinien zadowolić większość do-

mowych kinomanów.

Dla kogo?
Możliwe, że posunę się za daleko z tą oceną, ale według mnie dla każdego. 

Philips Fidelio E5 to zestaw, który jest minimalistyczny zarówno pod wzglę-

dem wyglądu, jak i podłączenia oraz funkcji. Zajmuje mało miejsca, a odczu-

cia, jakie gwarantuje, udowadniają, że małe rozmiary to tylko pozory. Cena 

takiego zestawu to około 2500 zł. Powiem szczerze, jeśli miałbym teraz ku-

pować jakikolwiek sprzęt, to zdecydowałbym się właśnie na taki zestaw. Na 

pewno istnieją inne, które grają o wiele lepiej, ale stosunek jakości do ceny 

jest tutaj znakomity. Dodatkowo nie muszę wydawać drugiej takiej kwoty na 

porządny amplituner. Subwoofer jest bezprzewodowy, więc mogę go posta-

wić gdzie chcę, tak samo z głośnikami od dźwięku przestrzennego. Dla mnie 

jest to zestaw niemal idealny. Zawsze znajdzie się coś, czego nam zabraknie, 

jednak gdybym miał w kieszeni 2500 zł na sprzęt do mojego salonu, to na 

95% wybrałbym właśnie ten.

@yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_


YAMAHA 
LSX-700
Już kiedyś przy opisywaniu jednego 

z głośników na łamach iMagazine 

zaznaczałem, że w obecnych czasach 

głośnik musi spełniać dużo więcej 

kryteriów niż powiedzmy dziesięć lat 

temu. Przepełniony po brzegi rynek 

jest bezkompromisowy jak Steve Jobs 

i każdy nijaki projekt z góry skazany jest 

na porażkę, a co za tym idzie − zawalanie 

magazynów sklepowych.

JAROSŁAW CAŁA
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Producentom pozostają dwie drogi, którymi mogą podążać. Pierwsza z nich to wykonanie gło-

śnika, który muzycznie jest Everestem i wtedy może wyglądać jak prostokąt z lat pięćdziesiątych. 

Druga to szukanie klientów poprzez wabik, którym jest niepowtarzalny dizajn i szereg zaawanso-

wanych funkcji. Każda z tych dróg znajdzie swoich odbiorców, a finalnie producent na tym zaro-

bi. Czasami oczywiście zdarza się, że produkt posiada wszystkie opisywane wcześniej cechy, ale 

za to przyjdzie nam zawsze zapłacić, a i dizajn to kwestia gustu. Krótko mówiąc, ludzkość w tych 

czasach jest bardzo wybredna i dlatego właśnie rynek jest tak przeładowany. Po prostu teraz każ-

dy może znaleźć coś idealnego dla siebie. Producenci jednak nie osiadają na laurach i cały czas 

szukają czegoś nowego, czym przyciągną do siebie klien-

tów. Idealnym produktem, który przedstawia dokładnie 

wszystko, co napisałem wcześniej, jest LSX-700.

Yamaha bardzo dobrze zna rynek i wie, że jeśli ma pod-

bić serca użytkowników domowego audio, musi ich 

czymś zaskoczyć, a to nie jest takie łatwe. Dlatego do 

głowy przyszedł im pomysł połączenia dźwięku z efekta-

mi świetlnymi. Od dawna już podobne rozwiązania ofe-

rują nam producenci telewizorów, a coraz to bardziej 

zaawansowane pod tym względem konstrukcje z powo-

Yamaha – LSX-700

Wyobrażam sobie ten głośnik 
z funkcją lampki w dobrze 
zaprojektowanym biurze 
prezesa, gdzie dumny boss 
może pochwalić się swoją 
zabawką.
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dzeniem znajdą nową rzeszę wielbicieli. Yamaha LSX-100 

to połączenie głośnika z lampką pokojową, co w pierw-

szej myśli wywołało na mojej twarzy uśmiech szerszy niż 

amerykański muscle car. Głośnik, a może raczej lampa 

przyszła do mnie opakowana w duży szary karton i przez 

chwilę myślałem, że to dostawa ze sklepu Ikea. Wszyst-

ko jednak wyjaśnił duży napis Yamaha i summa summa-

rum o LSX-700 będę się raczej wypowiadał jak o głośni-

ku, a nie lampce, bo na takowych średnio się znam.

Składając głośnik, nie potrzebowałem zawiłych instruk-

cji obsługi i po wkręceniu dwóch śrub podstawy LSX-700 

stał cały i gotowy do użytkowania. W niecałe trzy minu-

ty mój salon przypominał początki Dubaju, czyli pośrod-

ku niczego nagle wyrósł nowoczesny wieżowiec. Trzeba 

przyznać, że głośnik-lampka wykonany jest z solidnych 

materiałów. Podstawa jest stalowa, a front LSX-700 po-

krywa fajna w dotyku skóra, która ma ciekawą fakturę. 

Bardzo dobrze prezentuje się też góra głośnika, która za-

projektowana jest futurystyczną linią, co jeszcze bardziej 

utwierdza mnie w przekonaniu, że inspiracją konstruk-

torów były nowoczesne drapacze chmur. Dodatkowym 

faktem niech będzie wysokotonowy głośnik umiesz-

czony na szczycie, który pokryty jest kratką i świeci, a to 

do złudzenia przypomina industrialny reflektor. Szko-

da tylko, że Yamaha nie zrobiła z tej kratki swojego logo, 

co w nocy nawiązywałoby do motywu z Batmana. Jeśli 

mnie trochę poniosło, to przepraszam.

Tylna część LSX-700 to w głównej mierze lampki LED, 

a te dzięki dziurkowanej osłonie dają ciekawy efekt 

świetlny. Podsumowując, Yamaha wzięła sobie mocno 

do serca fakt, że głośnik w tych czasach nie może tylko 

po prostu grać, a wzornictwo LSX-700 jest bez wątpienia 

wyjątkowe i przyciąga ochoczo wzrok, jak wspomniany 

już Dubaj.

Yamaha – LSX-700
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Jeśli chodzi o możliwości techniczne odtwa-

rzania muzyki, to w tym przypadku zastosowa-

no sprawdzone rozwiązania, można powiedzieć 

bardzo klasyczne. Bezprzewodowo LSX-700 

wspiera moduł Bluetooth z kodekiem aptX, 

a podłączenie tradycyjnym kablem możliwe jest 

za pośrednictwem 3,5-milimetrowego złącza 

jack. Trochę szkoda, że Yamaha nie pokusiła się 

o nadgryzioną technologię AirPlay, co w tej ce-

nie w dużo konkurencji posiada. Całe sterowanie 

LSX-700 może odbywać się dzięki dołączonemu 

pilotowi, ale błagam, od razu o nim zapomnij-

cie. Jedyne, co z niego możecie wykorzystać, to 

bateria, która może kiedyś przyda się do jakiegoś innego urządzenia. Pilot jest archaiczny i wy-

baczam taki fakt firmie Yamaha tylko dlatego, że do sterowania głośnikiem i lampką stworzy-

li świetną aplikację. Właściwie mogli w ogóle nie dawać tego pilota, ale w sumie niech będzie, 

przecież ta bateria może kiedyś naprawdę się przydać. 

Aplikacja nazywa się DTA Controller i ma dużo fajnych funkcji do zabawy dla dużych dzieci, 

a przecież nie oszukujmy się, to lubimy najbardziej. Norbi byłby wniebowzięty. DTA Controller 

daje nam możliwość sterowania wszystkim, co potrafi LSX-700, a trochę tego jest. Chyba nie mu-

szę wspominać o regulacji potencjometrem mocy? Możemy sterować natężeniem światła, ale 

nie tylko tak proste funkcje wchodzą w grę, aplikacja daje nam możliwość ustawienia tego, gdzie 

głośnik stoi. Czy jest to ściana narożna, czy standardowo stoi wzdłuż ściany, a jeszcze bardziej 

precyzyjnie ustawiamy, ile centymetrów od ściany znajduje się LSX-700. Te ustawienia powodu-

ją, że equalizer dostosowuje optymalne częstotliwości, żeby dźwięk był jak najlepszy. Oczywiście 

częstotliwości equalizera możemy też sami modyfikować. Ciekawa jest też opcja regulacji stop-

nia basu. W zależności od tego, jak daleko głośnik znajduje się 

od ściany, możemy ustawić poziom natężenia niskich dźwię-

ków. DTA Controller posiada też bardzo rozwinięte możliwości 

timera, którymi możemy bawić się do woli.

Aż trudno uwierzyć, że ta konstrukcja drapacza chmur (110 cm) 

ma też funkcję głośnika! Tak, tak, Yamaha LSX-100 to prawdzi-

wy głośnik, który potrafi zagrać wcale nie tak źle, jak mi się na 

początku wydawało. Konstrukcyjnie z której strony by czło-

Yamaha – LSX-700

Aż trudno uwierzyć, że 
ta konstrukcja drapacza 
chmur (110 cm) ma też 
funkcję głośnika!

Aplikacja nazywa się DTA 
Controller i ma dużo fajnych 
funkcji do zabawy dla 
dużych dzieci, a przecież 
nie oszukujmy się, to lubimy 
najbardziej. Norbi byłby 
wniebowzięty.
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wiek nie patrzył, to nie ma szans, żeby coś takiego dobrze odtwarzało muzykę. Jednak jakoś to 

wszystko Yamaha tak poukładała, że ma to ręce i nogi. Przyznam, że za tę cenę, czyli 2599 zł sły-

szałem lepiej grające głośniki, a LSX-700 nie wspiął się na najwyższą górę świata Everest, ale zali-

cza całkiem trudny szczyt w okolicach 7000 m n.p.m.

Najbardziej dziwi fakt, że ten głośnik posiada bas, nie wiem, skąd on się bierze, ale jest jak naj-

bardziej prawdziwy. Konstruktorzy musieli wykorzystać wysokość obudowy i tam znaleźli miej-

sce, gdzie niskie częstotliwości się uwydatniają.

Jasne, że nie ma superodczuwalnych średnich partii dźwięku, a całość nie wprowadza słucha-

cza w euforię, ale uważam, że LSX-700 absolutnie nie ma się czego wstydzić. Daje sobie radę na-

wet w dużych pomieszczeniach, a w tych mniejszych ustawiony w rogu staje się wyjątkową lampą, 

która pięknie wypełni całe wnętrze muzyką dobrej jakości. Wyobrażam sobie ten głośnik z funkcją 

lampki w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich to dobrze zaprojektowane biuro prezesa, gdzie dum-

ny boss może pochwalić się swoją zabawką, a druga to małe przytulne gniazdko szukającego przy-

gód bogatego singla. Mógłby tam wabić swoje lekko wstawione zdobycze i przy muzyce Barry’e-

go White’a za pomocą swojego iPhone’a stopniowo zmniejszać natężenie ciepłego, LED-owego 

oświetlenia LSX-700. Jednego jestem pewny, ten produkt na pewno znajdzie swoich odbiorców.

Yamaha – LSX-700

Yamaha – LSX-700                

Dane techniczne:

Przetworniki: 2 × 7 cm pełnozakresowe, 1 × 6 cm 
pełnozakresowy

Maksymalna moc wyjściowa: 3 × 10 W (6 Ohm, 1 kHz, 
10% THD)

Maksymalny zasięg komunikacji: 10 m bez zakłóceń

Wersja Bluetooth: Ver. 2.1 + EDR (A2DP, AVRCP)

Kodeki audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX

Wejścia: 3,5 mm stereo mini jack

Wymiary: 300 × 1154 × 300 mm (szer. × wys. × gł.)

Waga: 5,5 kg

Kolory: brązowy, czarny

Cena: 2599 zł brutto

@calamuzyka 

http://www.twitter.com/calamuzyka


ANKI DRIVE

Emocje lepsze niż w F1 w Twoim domu.

NORBERT CAŁA
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Jeśli jakaś zabawka ma swoją premierę na konferen-

cji WWDC Apple, to znaczy, że nie jest to tylko prosta 

zabawka. Prezentacja była prawie równo rok temu. 

Niestety producent nadal sprzedaje sprzęt tylko na 

terenie USA i Kanady, więc jego droga do Polski była 

lekko pokrętna, do tego stopnia, że na pudełku po-

jawiła się naklejka „LOT Crew”.

O Anki Drive można jednak sporo przeczytać, obej-

rzeć dużo filmików w sieci, ale zdradzę Wam już na 

początku, że to wierzchołek góry lodowej. Czym na-

prawdę jest Anki Drive? Na pierwszy rzut oka to-

rem wyścigowym, na którym ścigamy się sterowany-

mi za pomocą iPhone’a samochodami. Taką bardziej 

współczesną wersją Slot Car. To w 100% trafiona de-

finicja, ale na podobnej zasadzie moglibyśmy powie-

dzieć, że iPhone służy do wysyłania SMS-ów.

Zdjęcia ani filmy nie oddają też wielkości samego 

toru. W opakowaniu, przez które moja koleżanka 

Anki Drive
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trafiła na kontrolę osobistą na lotnisku w Nowym 

Jorku, ponieważ podobno wygląda jak opakowa-

nie wyrzutni rakiet, znajduje się rolka z rozwijanym 

torem, dwa samochody ze stacjami ładowania i ła-

dowarka. Tor po rozwinięciu ma wymiary nieco po-

nad metr na nieco ponad dwa i pół metra. Może te 

wartości nie robią wrażenia, ale uwierzcie mi − tor 

jest naprawdę wielki. W pakiecie, jak wspomnia-

łem, dostajemy dwa samochody, a po torze może 

się ich poruszać maksymalnie cztery. Samochody 

mają wielkość trochę większych „resoraków”, takich 

w skali 1/43.

Kontrolerem samochodów może być każde urządze-

nie z iOS i wsparciem dla Bluetooth 4. Choć w tym 

przypadku kontroler to zdecydowanie umniejsze-

nie roli np. iPhone’a. Jeżdżąc po torze, samochody 

analizują swoje położenie i położenie przeciwników 

500 razy na sekundę i przekazują te informacje do iPhone’a, który analizuje je i wysyła z powro-

tem do samochodów. Jest więc nie tylko kontrolerem, ale również ich komputerem pokładowym. 

To wszystko po to, aby rozgrywkę, jaką znamy z konsol do gier, przenieść do świata rzeczywiste-

go. Samochody mogą do siebie strzelać wirtualną bronią, wypychać się z toru, blokować prze-

jazd. Możemy je też tuningować, kupując za zdobyte punkty np. mocniejszą broń lub pojemniej-

sze baterie. Wszystko dokładnie jak w grze komputerowej, tylko ona się dzieje w prawdziwym 

świecie. Tak jak wspomniałem, w grze możemy ścigać się maksymalnie 4 samochodami. Każdy 

z nich może mieć swojego kierowcę z iPhone’em, ale też może być sterowany przez komputer, 

dzięki temu możemy ścigać się i walczyć sami ze sobą.

Tor rozwinięty, a więc „Gentlemen Start Your Engines”. Dzięki temu, że samochody łączą się za po-

mocą Bluetooth 4, nie musimy wykonywać żadnej operacji parowania itp. Wystarczy uruchomić 

grę i włączyć nasze samochody. Aplikacja odnajdzie je w jednej chwili. Teraz wystarczy ustawić je 

na linii startu, wybrać samochód, którym kierujemy my oraz ten, którym kieruje komputer – jeśli 

gramy sami. Skojarzenie z torem Slot Car jest zupełnie właściwe. Samochód postawiony na owal-

nym torze sam, bez naszej ingerencji, jeździ po nim jak przyklejony. Nasze sterowanie to możli-

wość dodania lub odjęcia gazu oraz zmiany toru jazdy od zewnątrz do wewnątrz toru. Możemy 

też, i to jest najfajniejsze, strzelać do siebie wirtualną bronią. Zdecydowanie najlepsza taktyka to 

Jeżdżąc po torze, samochody 
analizują swoje położenie    
i położenie przeciwników 500 razy 
na sekundę.
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utrzymywanie się za przeciwnikiem w bliskiej odległości, 

następnie przed zakrętem ostrzelanie go i gdy z powo-

du trafienia on zdecydowanie zwolni, nagłe i szybkie wy-

przedzenie go, aby uciec mu na odległość przynajmniej pół 

okrążenia. Będąc zaś na prowadzeniu, powinniśmy uważać 

na naszą energię, jazda cały czas z maksymalną szybkością 

skończy się wcześniej lub później zatrzymaniem z powodu 

jej braku. W ekstremalnych sytuacjach w czasie walki zde-

rzak w zderzak możemy doprowadzić do całkowitego wypadnięcia samochodu z toru, wtedy wy-

graną mamy w kieszeni.

Rozgrywka, szczególnie w konfrontacji z żywą osobą, jest absolutnie emocjonująca. Znajomi, któ-

rych zapraszam na „tor”, twierdzą, że to są prawdziwe emocje, a nie jakaś Formuła 1. Jeszcze cie-

kawiej się zrobi, jak na torze pojawią się więcej niż dwa samochody. Różne modele o różnych 

parametrach możemy dokupować oddzielnie, podobnie jak dodatkowe tory o innej, bardziej 

skomplikowanej konfiguracji.

Koszt zakupu klasycznego toru Slot Car to około 300 zł, koszty gry samochodowej na konsolę to 

około 200 zł. Anki Drive kosztuje 200 dolarów (tor i dwa samochody), to przy dzisiejszym kursie 

poniżej 700 zł. Z jednej strony sporo, a z drugiej to niesamowita zabawka podnosząca elektronicz-

ną rozgrywkę na level zdecydowanie hard.

Na koniec zostawiłem Wam małą ciekawostkę − podobno firma produkująca Anki Drive chce wie-

dzę zdobytą przy projektowaniu tej zabawki wykorzystać przy projektowaniu autonomicznych 

samochodów. Może w przyszłości prawo jazdy będziemy zdawali na podobnym torze.

Znajomi, których zapraszam 
na „tor”, twierdzą, że to są 
prawdziwe emocje, a nie 
jakaś Formuła 1.

@norbertcala 

http://www.twitter.com/norbertcala
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ŁADOWARKA KENSINGTON 
POWERBOLT

Zaczynają się wakacje. Wyjeżdżamy w dłuższe trasy samochodem. W trakcie jazdy 

korzystamy z iPhone’a lub iPada jako nawigacji. Niestety takie programy mają to do 

siebie, że wciągają prąd szybciej niż koń dropsy. Nasze iGadżety szybko, bardzo szybko, 

tracą swoją bezcenną baterię. Jedynym lekarstwem w takiej sytuacji jest ładowarka 

samochodowa. Jaką wybrać? Pomyślcie o Kensingtonie PowerBolt.

DOMINIK ŁADA
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Wbrew pozorom wybór ładowarki do samochodu nie powinien być szybki i bezmyślny. Nie po-

winniśmy jej kupować tak, jak kupujemy batony przy kasie – impulsywnie. Wybierając ładowar-

kę do samochodu, powinniśmy zastanowić się nad kilkoma ważnymi kwestiami.

Po pierwsze, ładowarka powinna być bezpieczna i posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty. 

Kiedyś miałem taką ładną, „niecertyfikowaną” ładowarkę w samochodzie i skończyło się to ar-

tykułem, który możecie znaleźć w dalszej części tego wydania iMagazine – spaliła mi iPoda…

Po drugie, ładowarka powinna być odpowiednio mocna. Większość ładowarek na rynku na-

daje się do ładowania co najwyżej samego iPhone’a. 

Aby mieć uniwersalną ładowarkę, powinniśmy spraw-

dzić, jaką ma ona moc. Tylko ładowarki powyżej 2 A są 

w stanie naładować iPada. Niestety o takie ładowar-

ki jest zdecydowanie trudniej na rynku, a producen-

ci skrzętnie ukrywają moc, zakładając, że większości 

użytkownikom wystarczy ok. 1 A.

Po trzecie, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwe-

stię – warto aby nasza ładowarka była na tyle mała, aby 

jak najmniej wystawała z gniazda zapalniczki.

Ładowarka Kensington PowerBolt

Wbrew pozorom, wybór 
ładowarki do samochodu 
nie powinien być szybki 
i bezmyślny. Nie powinniśmy 
jej kupować tak, jak kupujemy 
batony przy kasie, impulsywnie.
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Ładowarką, która spełnia wszystkie powyższe punk-

ty, jest Kensington PowerBolt. Jest bardzo dobrze wy-

konana. Posiada wszystkie certyfikaty i stoi za nią 

porządna firma. Ma moc 2,1 A – wystarczającą do nała-

dowania dowolnego tabletu, o telefonie nie wspomi-

nając. Jest też bardzo mała.

PowerBolt dostępny jest w sprzedaży w dwóch wer-

sjach. Pierwsza nazwana po prostu PowerBolt 2.1 oraz 

druga, zawierająca w pudełku dodatkowo kabel 30-pi-

nowy, przeznaczony dla starszych urządzeń Apple 

– nazywa się PowerBolt Micro.

Ładowarki dostępne są u resellerów Apple w cenie 

ok. 117 zł.

Ładowarka Kensington PowerBolt

@dominiklada

http://www.twitter.com/dominiklada
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EyeTV Mobile jest niewielkim tunerem DVB-T, łączącym się z urządzeniami mobilnymi za pomo-

cą portu Lightning. Ma bardzo prostą bryłę, oprócz wystającego złącza posiada gniazdo micro 

USB do ładowania akumulatora oraz złącze antenowe. Na przedzie obudowy widoczna jest też 

niewielka dioda, sygnalizująca stan pracy.

Obudowa wykonana jest z matowego plastiku, całkiem porządnego, ale jednocześnie bardzo ła-

two zbierającego wszelkie odciski palców. W komplecie z tunerem dostajemy dwie anteny – te-

Niezwykle rzadko oglądam telewizję – po części wynika to z faktu, że w przeciwieństwie 

do wszelkich mediów internetowych, nie jest tak łatwo dostępna. EyeTV Mobile pozwala 

oglądać ją wszędzie – wystarczy mieć tylko urządzenie z iOS.

PAWEŁ HAĆ

ELGATO EYETV MOBILE
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leskopową oraz stacjonarną, na kablu. Ponadto w zestawie znajduje się przejściówka do podłą-

czenia zwykłego kabla antenowego oraz przewód do ładowania baterii urządzenia. Podobnie 

jak w przypadku wersji Go, Elgato poskąpiło użytkownikowi etui. Urządzenie mobilne o tak ma-

łych wymiarach, na dodatek wyposażone w jeszcze mniejszą antenę, bardzo łatwo zgubić. Dziwi 

mnie więc, że żadne akcesorium ochronne nie znalazło się w zestawie.

Telewizję możemy oglądać za pomocą dedykowanej aplikacji. Po podłączeniu do urządzenia po-

jawia się zapytanie o pobranie oprogramowania z App Store. Po instalacji i uruchomieniu apli-

kacji (dostępnej zarówno na iPhone’a, jak i na iPada) przechodzimy do konfiguratora, który po-

zwala wyszukać dostępne kanały. Skanowanie nie ma prawie żadnych ustawień, jest w pełni 

zautomatyzowane. To z jednej strony zaleta, bo proces staje się łatwy i przyjemny, z drugiej jed-

nak stanowi to poważny problem. Podczas skanowania pomijane są niektóre kanały, które rów-

nież można odbierać w danym miejscu. Tyczy się to przede wszystkim tych, które umieszczo-

ne są na multipleksie MUX-3 (a więc kanałów TVP). Zrobiłem porównanie z tunerem Elgato do 

Maca, podłączonym do tej samej anteny, umieszczonej 

w tym samym miejscu. Tam również kanały nie zosta-

ły znalezione podczas skanowania, ale mogłem dodać 

je ręcznie. Co ważne, odbierały one bez najmniejszych 

zakłóceń, w jakości HD. Przeprowadzałem próby w kil-

ku miejscach, odległych od siebie nawet o 200 km (wy-

korzystywały więc sygnał z różnych nadajników), pro-

blem ze znajdowaniem kanałów z MUX-3 powtórzył się 

Elgato EyeTV Mobile

Konfiguracja urządzenia została 
zbyt mocno uproszczona, 
co spowodowało znaczne 
zmniejszenie funkcjonalności.
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wszędzie. Konfiguracja urządzenia została zbyt mocno uproszczona, co spowodowało znaczne 

zmniejszenie funkcjonalności.

Oglądanie odnalezionych kanałów jest bardzo komfortowe. Są one grupowane w listy według 

lokalizacji – jeśli więc przeprowadzę skanowanie w kilku miejscach, to podczas uruchomienia 

program sprawdzi, czy przypadkiem nie jestem w pobliżu jednego z nich, by oszczędzić ponow-

nego skanowania. Interfejs aplikacji został naprawdę dobrze zaprojektowany – jest czytelny, 

elegancki, a do tego ma polską wersję językową. Programy wyświetlane są w formie listy, przy 

każdym z nich znajduje się nazwa aktualnie nadawanej oraz kolejnej audycji. Dodatkowo po roz-

poczęciu oglądania można wyświetlić dokładne informacje o programie, czasie trwania oraz sile 

sygnału. Da się też włączyć telegazetę, choć wygodniejszym rozwiązaniem jest EPG, czyli prze-

wodnik po kanałach, pokazujący rozpisane w czasie audycje. Niestety, nie da się ustawić, by zo-

stały one nagrane o określonej godzinie. Zapisane ręcznie programy można natomiast zgrać za 

pośrednictwem iTunes na dysk komputera, w formacie MP4. Urządzenie może zostać ustawio-

ne w tryb oszczędzania własnej baterii lub też ograniczenia wykorzystania akumulatora iPhone-

’a lub iPada. Podczas testów na iPadzie godzina oglądania telewizji w trybie oszczędzania bate-

rii EyeTV zużywała około 15% baterii. Warto 

mieć na uwadze to, że tuner podłączany 

jest do złącza Lightning, wobec czego jed-

noczesne korzystanie z niego i ładowanie 

tabletu bądź smartfona nie jest możliwe.

EyeTV Mobile to bardzo dobre urządze-

nie, którego możliwości ograniczane są 

przez oprogramowanie. Aplikacja wyglą-

da doskonale i jest bardzo intuicyjna, jed-

nak z niewiadomych względów nie pozwala 

na swobodne dodawanie kanałów. To zde-

cydowanie jej największa wada – z tego po-

wodu nie mogłem oglądać wszystkich do-

stępnych na danym obszarze programów. 

Sam sprzęt sprawuje się natomiast dobrze, 

zapewnia bardzo wyraźny odbiór, ponad-

to jest bardzo uniwersalny dzięki mnogości 

anten, które można do niego podłączyć.

Elgato EyeTV Mobile

Elgato EyeTV Mobile       
Design: 4/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: 3/6

Wydajność: 4/6

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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Z telefonu korzystam często i wszędzie, w tym również w samochodzie. Z uwagi na to, że 

mój samochód nie ma fabrycznego mocowania na iPhone’a, korzystam z uchwytów na 

szybę. Do testu dostałem nowy model od firmy OSO – po wielu kilometrach zdążył mnie 

do siebie przekonać.

PAWEŁ HAĆ

OSO 
MOUNT QUICK GRIP
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Quick Grip ma pozornie prostą konstrukcję. Do szy-

by montowany jest za pomocą dużej i mocnej przy-

ssawki, pokrytej dodatkowo klejem. Dzięki niemu 

bardzo łatwo ją zamocować, ponadto nie ślizga się 

po szybie. Mocowanie na telefon złożone jest nato-

miast z dwóch części – rozsuwanego uchwytu z gu-

mowymi podkładkami i korpusu z torem, po którym 

się porusza. Całość wykonano z twardego, mato-

wego plastiku oraz miękkiej gumy. Jakość wykona-

nia robi wrażenie, nic nie trzeszczy ani nie skrzypi, 

a podczas jazdy po kiepskich drogach zdarzało się 

mi już słyszeć różne dźwięki, wydawane przez inne 

mocowania. Ponadto Quick Grip wygląda świet-

nie i to pomimo masywnej konstrukcji. Połącze-

nie bieli i czerwieni doskonale się komponuje, choć 

średnio pasuje do czarnej deski rozdzielczej moje-

go samochodu (a także większości innych). To jed-

nak nie problem, bo OSO wprowadziło też wariant 

czarno-czerwony.

Uchwyt nadaje się nie tylko do iPhone’a, ale też do 

innych urządzeń. Ich maksymalna szerokość może 

sięgać nawet 10 cm. Dzięki stabilnemu ramieniu za-

ryzykowałbym stwierdzenie, że w razie potrzeby 

utrzyma on nawet nawigację samochodową, o ile 

nie będzie za ciężka. Mocowanie rozsuwa się bar-

dzo łatwo, lekkie urządzenia się w nim nie przesu-

wają, ale cięższe mogłoby już wypaść. Quick Grip 

poradził sobie jednak zarówno z iPhone’em, jak 

i z dużo większym HTC Desire 816. Telefon przytrzy-

mywany jest za pomocą gumowych okładek, które 

doskonale spełniają swoje zadanie – pomimo dłu-

giej, nierównej drogi iPhone nie przesunął się nawet 

o milimetr. Zdarzało się mu jednak brzęczeć, we-

wnętrzna część mocowania nie jest bowiem niczym 

osłonięta. Szkoda, że producent nie umieścił tam 

Mocowanie rozsuwa się bardzo 
łatwo, lekkie urządzenia się  
w nim nie przesuwają, ale 
cięższe mogłoby już wypaść.

OSO Mount Quick Grip
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choćby cienkiej warstwy gumy, która zapobiegłaby 

obijaniu się obudowy.

Jak już wspominałem wcześniej, mechanizm mo-

cowania jest całkiem złożony. Telefon może być 

przesuwany w pionie, co przydaje się zwłaszcza 

w momencie, gdy chcemy obrócić go z pionu do 

poziomu (lub odwrotnie), a także wtedy, gdy ko-

rzystamy z kilku urządzeń różniących się wielko-

ścią. Samo mocowanie umieszczone jest na głowicy, 

więc telefon może obracać się nie tylko o 360 stop-

ni, ale też odchylać się na boki. W ten sposób pasa-

żer siedzący z przodu może korzystać z telefonu bez 

wyjmowania go z uchwytu, choćby po to, by zmie-

nić listę odtwarzania na Spotify albo wpisać miejsce, 

do którego ma mnie poprowadzić nawigacja. Wy-

godniej też odchylić telefon w celu podłączenia ła-

dowarki. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie 

muszę niczego dokręcać, by telefon trzymał się sta-

bilnie – głowica stawia przy obracaniu wystarcza-

jąco duży opór, by nie zmieniać samoczynnie swo-

jego położenia. Ponadto nauczyłem się wkładać 

i wyjmować telefon z uchwytu jedną dłonią, co jest 

zwyczajnie wygodniejsze niż sięganie obiema ręka-

mi na środek szyby.

Od dawna korzystam z prostego uchwytu OSO Mo-

unt i jestem z niego bardzo zadowolony. Quick Grip 

jest dużo nowszą i wygodniejszą w obsłudze kon-

strukcją – doskonale spełnia swoje zadanie, jest sta-

bilny i ładny, na dodatek pasuje do różnych urzą-

dzeń. Solidna konstrukcja została jednak okupiona 

sporymi wymiarami, wpływającymi niekorzyst-

nie na widoczność. Nie dyskwalifikuje to go jednak 

– i tak z jakimkolwiek podłączonym telefonem za-

słania więcej.

@pawelhac 

OSO Mount Quick Grip

OSO Mount Quick Grip             
Design: 4,5/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5/6

Mocowanie umieszczone jest 
na głowicy, więc telefon może 
obracać się nie tylko o 360 stopni, 
ale też odchylać się na boki.

http://www.twitter.com/pawelhac
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Folie na wszelkie urządzenia są okropne, psują wygląd i przeszkadzają w korzystaniu z nich. 

Są jednak wyjątki od tej reguły, jak choćby firma JCPAL. Ostatnio wprowadziła do oferty 

ochronę dla iPada Air – okazuje się, że nie jest zła. Wręcz przeciwnie, jest świetna.

PAWEŁ HAĆ

JCPAL MAC GUARD 
DLA IPADA AIR
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JCPAL Mac Guard dla iPada Air to niezwykle cienka folia, przeznaczona na tył urządze-

nia. Zestaw nie zawiera elementów, które ułatwiają jej montaż – należy odkleić ją od pod-

kładki i nałożyć bezpośrednio na urządzenie. Wygodniejszym rozwiązaniem, stosowanym 

przez niektórych producentów, jest zastosowanie dwóch okładek otaczających folię z obu 

stron, by dało się ją nakleić bez dotykania warstwy z klejem. Instalacja mogłaby więc być 

łatwiejsza, choć i tak nie jest specjalnie trudno. Folia jest bardzo wytrzymała, z powo-

dzeniem można ją wielokrotnie odklejać i przyklejać ponownie (o ile dotknęła tylko po-

wierzchni obudowy, a nie została do niej doci-

śnięta). Ostatecznie montaż zajął mi kilka minut, 

a jego rezultat jest niemal idealny – ułożyła się 

równo z krawędziami i nie zakryła żadnych waż-

nych elementów iPada. Mnogość prób wynikła 

z niewielkich wycięć na wszelkie elementy ta-

bletu – pomiędzy przyciskami a folią zachowany 

jest ledwo około milimetrowy dystans.

Folia zasłania jedynie obudowę tabletu, któ-

ra standardowo jest szara lub srebrna (w zależ-

ności od wersji urządzenia). Oznacza to, że za-

równo logo producenta, jak i wszelkie porty, 

przełączniki, mikrofony i przyciski są dostępne. 

Wśród nich znajduje się też tacka karty SIM. Od-

słonięta pozostaje też antena GSM, na iPadach 

bez modułu LTE folia nie będzie więc już tak do-

brze wyglądać. Osłona zachodzi na boki tabletu, 

sięga jego ściętych krawędzi. Bez ochrony pozo-

stają jedynie narożniki, osłonięcie ich wiązałoby 

się zapewne z koniecznością zastosowania two-

rzywa termokurczliwego, które dokładnie przy-

lgnęłoby do zagiętej obudowy. Po dociśnięciu 

folia trzyma się doskonale – pomimo intensyw-

nego używania iPada i montowania go w róż-

nych uchwytach (od klawiatur po doki) nie za-

częła wykazywać jakichkolwiek oznak zużycia, 

nigdzie się też nie odkleja.

JCPAL Mac Guard dla iPada Air

Osłona zachodzi na boki tabletu, 
sięga jego ściętych krawędzi.



Zastosowany do produkcji Mac Guard materiał 

ma kilka niewątpliwych zalet. Podczas nakłada-

nia folii na tablet nie sposób zostawić pod nią 

pęcherzyki powietrza. Folia składa się z głów-

nej, zewnętrznej warstwy ochronnej oraz dru-

giej, złożonej z cienkich pasków, układających 

się w romby. Nie tylko ułatwiają one montaż, 

ale też nadają całości przyjemnej w dotyku fak-

tury. Folia nie jest więc do końca gładka, dzię-

ki niej iPad leży w dłoni odrobinę pewniej. Po-

nadto nie wpływa ona na działanie magnesów 

i trzymanie się akcesoriów. Fakt, w miejscu za-

czepu może się po pewnym czasie odkształcić, 

chociaż nie zauważyłem jeszcze takiego proble-

mu. Praktycznie w ogóle nie widać na niej za-

rysowań i to pomimo tego, że kompletnie nie 

zwracam uwagi na to, gdzie kładę tablet. Bez fo-

lii upewniłbym się wcześniej, że powierzchnia 

go nie porysuje.

Dbanie o tablet to dla mnie oczywista sprawa. 

Są jednak pewne granice tego, jak bardzo będę 

go chronił – sprzęt jest dla mnie, a nie dla oso-

by, która go kiedyś ode mnie odkupi. JCPAL 

stworzył folię, która stanowi właśnie taki rozsąd-

ny kompromis, daje komfort psychiczny, gwa-

rantując, że iPad się nie porysuje. Jednocześnie 

nie przeszkadza w codziennym używaniu i nie 

rzuca się w oczy (o ile mamy tablet z modułem 

LTE). Z żadną folią na urządzeniu mobilnym nie 

wytrzymałem dłużej niż kilka tygodni – ta może 

być pierwszą, która przekroczy tę granicę.

   /   SPRZĘT   /   127

JCPAL Mac Guard dla iPada Air    
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5,5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5/6

JCPAL Mac Guard dla iPada Air

Folia nie jest więc do końca 
gładka, dzięki niej iPad leży   
w dłoni odrobinę pewniej.

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac


LUXA 2 ENERG P5
Dopóki w przemyśle technologicznym nie nastąpi rewolucja w sektorze baterii, ciągle 

popularne będą ogniwa zewnętrzne. Do mnie trafiła tym razem Luxa 2 EnerG P5.

MACIEJ SKRZYPCZAK
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PowerBank firmy Luxa 2 występuje w trzech wariantach: 6600 mAh, 8800 mAh oraz 

10400 mAh. Do mnie trafił model środkowy. Swoim wyglądem EnerG przywodzi mi na myśl 

szkolny piórnik. Obudowa wykonana jest z dwóch rodzajów plastiku – błyszczącego czarnego 
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i imitującego szczotkowane aluminium. I chociaż 

ten pierwszy łapie odciski palców lepiej niż CSI, to 

całość wygląda bardzo schludnie i nowocześnie.

Bateria ta wyposażona została w trzy gniaz-

da – jedno wejściowe micro USB oraz dwa wyj-

ściowe – USB. Z tych ostatnich do wyboru mamy 

gniazdo 5V/1A i 5V/2.1A, możemy więc ładować 

dwa urządzenia naraz. Trochę szkoda, że gniazdo 

wejściowe PowerBanku ma tylko 5V/1A, co prze-

kłada się na długi czas ładowania – od 0–100% 

trwa to około 10 godzin.

EnerG wyposażony jest także w cztery diody LED 

sygnalizujące poziom naładowania – co 25% każ-

dy oraz w przycisk uruchamiający baterię, która 

po krótkim czasie nieużywania sama się wyłącza, 

żeby niepotrzebnie nie tracić energii. Aha, w ze-

Luxa 2 EnerG P5

Czarny, błyszczący plastik łapie 
odciski palców lepiej niż CSI.
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stawie oprócz samego PowerBanku otrzymujemy 

także specjalną sakiewkę do jego przechowywa-

nia, a także kabel USB – micro USB.

To by było na tyle, jeśli chodzi o technikalia, 

a jak Luxa 2 EnrG przedstawia się w praktyce? 

8800 mAh to naprawdę sporo. „Na papierku” ma 

to starczyć na czterokrotne naładowanie iPho-

ne’a od zera do pełnego stanu. Ja korzystałem 

w ten sposób, że po prostu doładowywałem co 

jakiś czas swój telefon (od 60% w górę) i po tygo-

dniu do dyspozycji mam jeszcze około połowę 

zasobów energii.

Dzięki swoim rozmiarom (138 × 59 × 22,5 mm) 

EnerG bez trudu zmieści się w torbie, a nawet 

w kieszeni, a o to właśnie chodzi, żeby taki sprzęt 

był jak najbardziej mobilny. Szkoda tylko, że gniaz-

da wyjściowe umieszczone są na dłuższym boku 

PowerBanku, a nie na krótszym – podejrzewam, że 

łatwiej byłoby wtedy korzystać z niego w biegu. 

Choć tak po prawdzie jest to czepianie się na siłę.

Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwa-

gę, jest cena Luxa 2 EnerG. A ta w zasadzie de-

klasuje rywali. Za 130 PLN dostaniemy normal-

nie baterie o pojemności co najwyżej sięgające 

2000 mAh. Albo o większej pojemności, ale ja-

kiejś mało znanej firmy. W opisywanym przypad-

ku mamy i znaną firmę, i ogromną ilość energii 

do wykorzystania. Sprawia to, że Luxa 2 EnerG P5 

8800 mAh jest według mnie zakupem typu must-

-have dla wszystkich osób, które potrzebują ta-

kich narzędzi.

Luxa 2 EnerG P5

@mcskrzypczak 

Luxa 2 EnerG P5         
Design: 5,5

Jakość wykonania: 4,5

Oprogramowanie: Nie dotyczy

Wydajność: 6

Producent: Luxa 2

Cena: ok. 130 PLN

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
http://www.luxa2.com/Power_Solution/120/_NEW___EnerG_8800mAh_Portable_Battery_Bank/product.htm


FRITZ!DECT 200

Gniazdko, które mówi nam, ile wytworzyliśmy CO2.

NORBERT CAŁA
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Coraz więcej firm widzi dobry biznes w prostej 

automatyce domowej, a ja się z tego cieszę, bo 

jak wiecie, lubię takie zabawki. Kolejną firmą jest 

FRITZ, który właśnie wprowadził do sprzedaży 

sprytne gniazdko pod nazwą FRITZ!DECT 200.

FRITZ!DECT 200 ma postać wtyczki wpinanej 

do naszego zwykłego gniazdka, do której mo-

żemy podpiąć urządzenie elektryczne i nim ste-

rować. Podobne urządzenia ma w swojej ofer-

cie Belkin lub rodzime Fibaro. Wtyczka jest 

dość mała (wymiary to 93 × 59 × 41 mm − wys. 

× szer. × gł.) i dzięki temu powinna pasować do większości naszych gniazdek. Na obudowie 

są też dwa przyciski, które są jednocześnie lampkami sygnalizacyjnymi. Jeden z nich służy do 

włączania gniazdka, a drugi do podłączania go do naszej sieci domowej.

Niestety, aby podłączyć gniazdko do naszej sieci, musimy mieć dedykowany router FRITZ!Box, 

i to też nie każdy model. Z żadnym innym routerem nie będzie ono działało. To spora wada 

w porównaniu do konkurencyjnego rozwiązania Belkin WeMo. Samo podłączenie jest już jed-

nak bardzo proste, bo ogranicza się do wciśnięcia przycisku na obudowie routera i wtycz-

ki. Komunikacja między urządzeniami odbywa się za pomocą szyfrowanego protokołu DECT, 

tego samego, który wykorzystują na przykład bezprzewodowe telefony. To akurat zaleta, bo 

urządzenia nie zajmują cennego pasma Wi-Fi. W naszej sieci możemy jednocześnie podpiąć 

do 10 gniazdek FRITZ!DECT 200. Wynika to z tego, że tylko tyle kanałów przewidziano w pod-

stawowej specyfikacji standardu DECT.

Po podłączeniu do sieci gniazdko pojawi się w panelu zarządza-

nia naszym routerem. Tutaj dostaniemy naprawdę sporo moż-

liwości automatyzacji jego pracy. Oprócz zwykłego wyłączenia 

i włączenia możemy ustawić uruchamianie godzinowe, codzien-

ne, cotygodniowe, cykliczne, losowe, z funkcją kalendarza po-

bierającego dane o wschodzie i zachodzie słońca lub z Google 

Calendar. Oczywiście gniazdkiem możemy też sterować zdalnie 

za pomocą iPhone’a z aplikacją MyFRITZ!App. Ciekawostką jest 

to, że również aparaty telefoniczne FRITZ!Fon mogą służyć jako 

pilot do gniazdka.

FRITZ!DECT 200

Oczywiście gniazdkiem 
możemy też sterować 
zdalnie za pomocą 
iPhone’a z aplikacją 
MyFRITZ!App.

FRITZ!DECT 200 ma postać 
wtyczki wpinanej do 
naszego zwykłego gniazdka, 
do której możemy podpiąć 
urządzenie elektryczne i nim 
sterować.
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Jedno gniazdko FRITZ!DECT 200 możemy obcią-

żyć maksymalnie do 2300 Watt / 10 Amperów. Czy-

li bez problemu możemy podłączyć żelazko i więk-

szość sprzętów AGD. Możemy też podłączyć, tak jak 

ja to zrobiłem, listwę zasilającą, do której mam wpię-

te wszystkie ładowarki do gadżetów. Oprócz tego, 

że możemy sterować gniazdkiem, to możemy też za 

jego pomocą sprawdzić, ile prądu pochłaniają nasze 

podłączone urządzenia.

W czasie rzeczywistym dostajemy informacje takie 

jak: aktualny pobór mocy i napięcie w woltach. Mo-

żemy też sprawdzać zużycie energii w zadanych prze-

działach czasowych. Oprócz samego zużycia dowie-

my się też, ile to nas kosztowało oraz ile przy okazji 

wytworzyliśmy CO2. Może się wydawać, że te infor-

macje są średnio przydatne, ale czasem warto wie-

dzieć, ile kosztuje nas naładowanie wszystkich na-

szych gadżetów lub pracująca non stop pamięć NAS.

Za gniazdko FRITZ!DECT 200 musimy zapłacić około 

250 zł, czyli podobnie jak u konkurencji. Jednak jeśli 

nie mamy routera FRITZ, to musimy do tego doliczyć 

jego koszt. Otrzymujemy jednak ciekawe urządzenie, 

dzięki któremu możemy ocenić zużycie prądu w na-

szym domu i łatwo sterować jego odbiornikami.

@norbertcala 

http://www.twitter.com/norbertcala


OŚWIETLENIE SMARTLED 
STEROWANE Z IOS I ANDROIDA

Inteligentny dom przestał być utopią i rozwiązaniem dostępnym tylko dla garstki 

bardzo bogatych gadżeciarzy. Teraz wszelkie urządzenia wpisujące się w tę filozofię 

stają się coraz tańsze. Obowiązkowym elementem każdego inteligentnego domu jest 

sterowalne oświetlenie. Właśnie takie inteligentne, smartżarówki testujemy.

DOMINIK ŁADA
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Do naszych testów trafił zestaw żarówek 

i opraw do sufitów podwieszanych wykonanych 

w technologii LED od dystrybutora, firmy CSOP. 

System oświetlenia o nazwie smartLED wyko-

rzystuje standardowej wielkości żarówki z gwin-

tem E27 (gruby) oraz, co jest nowością, gotowe 

oprawy typu downlight do wbudowania w sufi-

ty podwieszane. System dzieli się na dwie serie 

produktów:

• RGBW, czyli kolorowe diody RGB dodatkowo 

wspomagane białymi dla większej jasności,

• Dual White, czyli diody białe, ale z możliwo-

ścią płynnej zmiany barwy od ciepłej do in-

dustrialnie zimnego koloru.

Żarówki smartLED mają rozmiary standardowego odpowiednika żarowego, są bardzo dobrze wy-

konane, z aluminiowym radiatorem i mleczną kopułą. Każda żarówka posiada wbudowany moduł 

radiowy pracujący w paśmie 2,4 GHz oraz ściemniacz do regulacji jasności w zakresie 1-100%. Ich 

wysoka moc (9 W) i zastosowanie wydajnych źródeł światła pozwoliło uzyskać efektywność na po-

Oświetlenie smartLED sterowane z iOS i Androida

System oświetlenia o nazwie 
smartLED wykorzystuje 
standardowej wielkości 
żarówki z gwintem E27 (gruby) 
oraz, co jest nowością, gotowe 
oprawy typu downlight 
do wbudowania w sufity 
podwieszane.
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ziomie 110 lumenów/W mocy. Żarówki świecą więc 

bardzo jasno, można je porównać do wersji żarowej 

75-85 W. A to przy 10-krotnie niższym poborze prądu!

Oprawy typu downlight również występują w obu 

seriach – kolorowej i tylko białej. Wersja RGBW jest 

głębsza (78 mm głębokości), ale posiada moc aż 

12 W (to ponad 100 W mocy żarowej). Najbardziej in-

teresujące są natomiast oprawy serii Dual White. 

Występują one w wersji 9 W i 12 W, dwóch kształ-

tach (okrągły i kwadratowy) oraz rewelacyjnej gru-

bości oprawy − tylko 15 mm. Są całkowicie wy-

konane z metalu i posiadają mleczną szybę dla 

zapewnienia jednego poziomu jasności na całej po-

wierzchni źródła światła. Dodatkowo pod sufitem 

musimy schować tzw. driver mieszczący zasilacz, 

moduł ściemniania oraz moduł radiowy.

Żarówkami i oprawami możemy sterować na trzy 

sposoby:
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• zwykłym wyłącznikiem na ścianie (wyłącz-załącz 

do ostatniej wartości oświetlenia),

• poręcznym pilotem radiowym (osobnym do se-

rii RGBW i osobnym do Dual White),

• za pomocą kontrolera Wi-Fi i aplikacji na smart-

fony iOS oraz Android (sterowanie obiema seria-

mi jednocześnie).

Piloty posiadają przyciski aktywacji i sterowania 

4 strefami świetlnymi, gdzie każdej z nich może-

my przypisać dowolną liczbę żarówek i opraw da-

nej serii. Środkową ich część zajmuje ring obrotowy 

(kierunkowy) lub dotykowy do obsługi możliwości 

specjalnych:

• dla serii kolorowej jest to wybór koloru oświetle-

nia, poziomu jasności lub automatycznego pro-

gramu specjalnego,

• dla Dual White jest to wybór poziomu jasności 

oraz płynna zmiana barwy białej.

Dodatkowy kontroler Wi-Fi potrafi zintegrować 

nasz system oświetlenia z aplikacją Milight na iPho-

ne’a lub innego Androida oraz podłączyć go do 

naszego domowego routera (niestety tylko po pa-

śmie 2,4 GHz). Pozwala nam to na sterowanie ża-

rówkami w obrębie naszej sieci domowej bez ja-

kichkolwiek dodatkowych zmian. System również 

konfiguruje automatycznie łączność zdalną – jeśli 

mamy publiczny adres IP, po wyjściu z domu za po-

mocą dostępnego hot spotu lub sieci komórkowej 

możemy sterować oświetleniem. Niestety mamy 

tylko sterowanie, więc jeśli chcemy widzieć zmiany, 

musimy zainwestować jeszcze w kamerę IP.

Piloty oraz ekrany pilotów na telefonie wygląda-

ją bardzo podobnie, więc przyzwyczaić możemy 

Oświetlenie smartLED sterowane z iOS i Androida

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lierda.wificontroller&hl=pl
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się bardzo szybko. Jednak nie ukrywam, że dla osób mniej dogadujących się z technologią, kla-

syczny pilot będzie genialnym rozwiązaniem, którego nie spotkamy u konkurencji.

Dodatkowo mamy do użycia dwie interesujące funkcje. Naciśnięcie dłużej przycisku załącz „I” dla 

wybranej strefy światła spowoduje uzyskanie 100% jasności (dla Dual White) lub koloru białego 

(dla RGBW). Dłuższe naciśnięcie przycisku wyłącz „O” zainicjuje funkcję podświetlenia nocnego 

z minimalną jasnością światła, która nie razi zaspanego domownika i pobiera tylko 0,4 W energii.

Z uwagi na to, że każda żarówka czy oprawa jest samodzielnym elementem systemu, gotowym 

do wpięcia w standardową instalację, możemy dzielić wirtualnie jeden obwód na mniejsze (np. 

żyrandol w salonie) i sterować każdą częścią niezależnie, bez potrzeby przerabiania instalacji.

Jeśli chodzi o ceny, żarówki smartLED kosztują ok. 99 zł (niezależnie od serii), a oprawy do zabu-

dowy mają ceny w zakresie 160–210 zł w zależności od mocy. Cena kontrolera Wi-Fi to ok. 130 zł, 

a pilotów to 50−60 zł. W punktach sprzedaży można kupić również gotowe zestawy z żarówka-

mi smartLED. Koszt zestawu 3 żarówek z pilotem i kontrolerem Wi-Fi to ok. 450 zł.

System możecie obejrzeć na żywo w następujących punktach sprzedaży blisko Was:

Warszawa – iSpace na Nowym Świecie
Kraków – RCS2 na Wieniawskiego

Katowice – Cortland na Uniwersyteckiej
Kielce – iNaprawy na Wesołej

Listę innych salonów oświetlenia i więcej 
informacji znajdziecie na 

www.csop.pl.

Oświetlenie smartLED sterowane z iOS i Androida

@dominiklada

http://www.csop.pl
http://www.twitter.com/dominiklada


Według mnie iPody skończyły się we wrześniu 2007 roku. Wtedy pojawił się iPod Clas-

sic, a zakończona została produkcja jedynych prawdziwych iPodów w kolorze białym. Wie-

lu z Was się pewnie z tym nie zgodzi, ale jak spojrzycie na historię tych urządzeń, to od 

2001 roku „prawdziwe” iPody były zawsze białe. Wprowadzenie Classica zamknęło pewną 

erę. Ja zawsze byłem konserwatywny i biały iPod był moim ulubionym… zaraz obok jego li-

mitowanej wersji U2.

iPod piątej generacji z dyskiem flash? To w ogóle możliwe? A jednak. Mam teraz wyjątkową 

wersję iPoda, jedyną na rynku, której może pozazdrościć mi Norbert – iPod Classic Vintage 

5G Flash Edition. Ale po kolei…

DOMINIK ŁADA

IPOD CLASSIC VINTAGE 
5G FLASH EDITION
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Mój iPod, przez część osób nazywany 5,5G (A1136), dzielnie służył mi przez dłuższy czas. Do 

momentu, aż pewnego niefortunnego dnia spalił się od przepięcia z samochodowej łado-

warki. Wtedy też dostałem na pocieszenie takiego samego (też A1136), w wersji U2.

Jednak nie dawało mi to spokoju. Chciałem go jakoś zreanimować. Poszedłem do chłopa-

ków z MacLife i zaczęliśmy się zastanawiać, co z nim można zrobić. Okazało się, że wbudo-

wany dysk 1,8'' nie uległ zniszczeniu. Przepaliła się tylko jakaś wiązka na płycie głównej. Po-

stanowiłem skorzystać z okazji, skoro był już otwarty, i poprosiłem MacLife, aby przerobili 

mi go na wersję z dyskiem flash. Założenie było takie, że wszystko zostanie po staremu, tyl-

ko będzie – dzięki pamięci flash – dłużej działał na baterii.

Zostawiłem go u nich i zdążyłem już nawet o nim prawie zapomnieć. W końcu odezwał się 

do mnie Kuba Żukowski, współwłaściciel MacLife, i po-

wiedział, że ma dla mnie dobrą wiadomość – mój iPod 

jest gotowy. Ucieszony odebrałem go i od razu włączy-

łem. Coś mi tylko nie pasowało w menu… było inne od 

tego, do jakiego byłem przyzwyczajony wcześniej, inne 

od tego, jakie miałem w bliźniaczym iPodzie U2.

iPod Classic Vintage 5G Flash Edition

Według mnie iPody skończyły 
się we wrześniu 2007 roku.
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Sprawdziłem numer wersji oprogramowania i wyświetliło się 2.0.1. Ki czort? Przecież mam 

w U2 wersję 1.3, maksymalną do tego modelu. Podłączyłem go do iTunes i okazało się, że 

mój iPod 5,5G stał się… Classikiem (model A1238). Niezły numer!

MacLife, po bardziej dokładnej analizie mojego przypadku i stwierdzeniu zdecydowanie 

większych uszkodzeń niż ta jedna, widoczna gołym okiem, przepalona wiązka, zdecydował 

się wymienić całą płytę główną z jakiegoś innego padniętego iPoda. Okazało się, że nie ma 

absolutnie żadnych problemów, aby dawcą był model nowszy o dwie generacje. Wszystko 

pasowało – ekran, przyciski, złącza, kółko zostało z mojego starego iPoda. Co więcej – przez 

taką operację „nowy” iPod zaczął współpracować z moim samochodem i amplitunerem 

Yamahy, które do działania wymagały właśnie nowszego sprzętu. Jestem zachwycony – je-

dyne, co zdradza, że coś jest „nie tak”, to podłączenie kablem do iTunes – zamiast białego 

iPoda 5G, pokazuje się czarny Classic… jakoś to przeżyję.

Ale wracając do sedna, czyli montażu pamięci 

flash w miejsce dysku 1,8''. Potrzebna do tego jest 

specjalna przejściówka ze złącza ZIF (w dyskach 

1,8'') na złącze do kart CompactFlash. Koszt takiej 

przejściówki razem z robocizną w MacLife wyno-

si 70 zł. To, jakiej użyjecie karty flash, zależy już 

tylko od Was. Ja, nie wiem dlaczego, ale kupiłem 

kartę 32 GB. Teraz sobie pluję w brodę, że nie ku-

piłem od razu większej. Ale nic straconego – dziś 

na Allegro zamówiłem kartę SDXC 128 GB za ok. 

250 zł oraz czytnik w formie karty CF za ok. 60 zł. 

iPod Classic Vintage 5G Flash Edition



   /   SPRZĘT   /   142iPod Classic Vintage 5G Flash Edition

Czekam aż do mnie dojedzie. Wtedy jeszcze raz 

udam się do MacLife i wymienimy kartę na doce-

lowy rozmiar – 128 GB.

Ostatnią rzeczą było znalezienie na Allegro małej 

obudowy USB na dysk 1,8 ze złączem ZIF. Przez to 

mam dodatkowy, mały, awaryjny dysk o pojem-

ności 30 GB.

Dawno tak się nie cieszyłem jak wczoraj. Operacja 

udana, pacjent żyje i jest… młodszy i szybszy. Co 

więcej, mam prawdopodobnie jedyny taki model 

na rynku – Classic w klasycznej, białej, „szczupłej” 

obudowie z modelu 5G.

Polecam podobny zabieg, jeśli macie padnięty 

dysk. Z informacji, jakie dostałem z MacLife, wy-

nika, że w momencie, kiedy czytacie ten tekst, 

kolejne przejściówki do takiego zabiegu są już 

u nich na stanie.

@dominiklada

http://www.twitter.com/dominiklada


http://www.egazety.pl/index.html
http://www.egazety.pl/index.html
http://www.egazety.pl/index.html
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Polska jest coraz bliżej świata. Kilkanaście dni 

temu Google dodało nasz kraj do listy państw, 

które mogą korzystać Google Music. Tym samym 

mamy już w Polsce chyba cztery porównywal-

ne systemy streamingowe. Oferta Muzyka Play, 

bo tak nazywa się aplikacja na iOS, obejmuje po-

dobną bazę muzyczną jak u konkurencji, czyli 

około 20 milionów utworów. Pełny dostęp kosz-

tuje 19,99 zł, ale jeśli zdecydujecie się na zakup 

przed 15 sierpnia, to Wasz abonament będzie 

wynosił 15,99 zł. Na zawsze! Sama aplikacja na 

iOS nie jest może piękna, ale działa bardzo sta-

bilnie i szybko, co nie zawsze jest normą w przy-

padku aplikacji Google. Nie brakuje w niej też lu-

bianych funkcji jak Radio utworu – rozwiązane 

podobnie jak w Spotify − czy też możliwości za-

pisania utworów do odsłuchu offline. Wartością 

dodaną jest możliwość przechowania w chmu-

rze Google 20 tysięcy utworów z własnej biblio-

teki. Brakuje niestety wersji na iPada.

Cena: za darmo     Pobierz

GRY I PROGRAMY
Z APP STORENORBERT CAŁA

MUZYKA PLAY

https://itunes.apple.com/pl/app/google-play-music/id691797987?mt=8&at=11lHMT


   /   PROGRAMY   /   145

Jeśli prowadzicie własną działalność, to bardzo 

możliwe, że korzystacie z internetowego biura 

księgowego inFakt. Teraz możecie być bardziej 

mobilni. Dedykowana aplikacja na iOS ma dwie 

główne funkcje. Pierwsza to wystawianie faktur 

z poziomu iPhone’a. Jeśli mamy zdefiniowanego 

odbiorcę oraz wprowadzone towary, to wysta-

wienie FV będzie nam zajmowało tylko chwilę. 

Automatycznie, po wystawieniu faktury, może-

my ją wysłać z poziomu telefonu do odbiorcy. 

W przypadku osób świadczących usługi w tere-

nie funkcja ta może okazać się nieocenioną po-

mocą. Drugą przydatną dla wszystkich opcją jest 

przesyłanie faktur kosztowych w formie zdjęcia. 

Za pomocą aplikacji robimy zdjęcie dokumen-

tu księgowego, a ten automatycznie ląduje u na-

szej księgowej. Oprócz tego z poziomu aplikacji 

mamy wgląd w nasze podatki, ZUS-y i inne do-

kumenty księgowe. Jedyna wada – brak aplikacji 

na iPada. Jeśli chcecie spróbować, to z usług Biu-

ra Rachunkowego inFakt możecie testowo i bez-

płatnie korzystać przez 60 dni.

Cena: za darmo     Pobierz

INFAKT

Gry i programy z App Store

https://itunes.apple.com/pl/app/infakt-fakturowanie-i-ksiegowosc/id875266244?mt=8&at=11lHMT
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Aplikacji przeliczających jednostki jest w App 

Store całe mnóstwo. Wszystkie robią to samo, ale 

Fancy Units robi to piękniej. Aplikacja ma inter-

fejs użytkownika podobny do przecieków na te-

mat Health Book z iOS 8 oraz trochę podobny 

do znanego Clear. Jednym słowem – mamy kar-

ty zakładki oraz pełny minimalizm. Karty może-

my w dowolny sposób ustawiać na naszym ekra-

nie i wybierać te, które są dla nas najistotniejsze. 

Aplikacja jest bardzo ładna a jednocześnie bar-

dzo funkcjonalna. Minimalistyczny interfejs bar-

dzo ułatwia wprowadzanie danych i oglądanie 

wyników. Imponująca jest też liczba jednostek, 

które możemy przeliczyć – ponad 140(!) oraz wa-

lut 160(!). Wśród jednostek znajdziemy tak mało 

popularne jak wartości oświetlenia czy częstotli-

wości. Wśród tylu jednostek łatwo odnajdziemy 

się dzięki wyszukiwarce. Program zdecydowanie 

wart zainstalowania, nawet jeśli macie jakiś inny 

konwerter jednostek.

Cena: za darmo      Pobierz
zakupy In-App Purchases

FANCY UNITS

Gry i programy z App Store

//itunes.apple.com/pl/app/fancy-units/id850306139?mt=8&at=11lHMT
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@norbertcala 

Jeśli macie iPada i jednocześnie jesteście grafikami, to dzięki programowi Air Sty-

lus łatwo zamienicie go w znakomity tablet z wyświetlaczem do rysowania. Może 

on zastąpić produkty Wacoma, na przykład Intuos lub Intuos Pro.

Air Stylus pozwala, przez połączenie Wi-Fi, przenieść na ekran z OS X na iPada, 

dzięki czemu możemy pracować na wybranym przez nas fragmencie obrazu. Do 

pracy, oprócz programu i iPada, potrzebujemy rysika wspierającego i rozróżnia-

jącego poziomy nacisku – może być to Adonit Jot Touch 4, Wacom Intuos Creati-

ve Stylus czy Pogo Connect. Lista aplikacji kompatybilnych z Air Stylus jest jeszcze 

dłuższa. Są to na przykład Adobe Photoshop CC, Lightroom, Illustrator, Apertu-

re czy tani Pixelmator. W najbliższym czasie dojdzie wsparcie dla nowych progra-

mów oraz dla komputerów z systemem Windows. Program nie jest tani i − jak 

wspomniałem − wymaga rysika, ale ciągle to taniej niż profesjonalny tablet.

Cena: 17,99 euro              Pobierz

AIR STYLUS

Gry i programy z App Store

http://www.twitter.com/norbertcala
https://itunes.apple.com/pl/app/air-stylus/id866209563?mt=8&at=11lHMT
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Jednym z pierwszych kroków ku odchudzaniu jest ocena własnych potrzeb kalorycznych. 

Od dziś każdy posiłek rozkładaj na kalorie. Nie rozróżniaj produktów na smaczne – 

niesmaczne. A jedz w taki sposób, aby dzienny bilans kaloryczny był odpowiedni.

Poniżej dowiesz się, jak wyliczyć swoje potrzeby 

kaloryczne – czyli ile musisz dostarczać kalorii, aby 

Twój organizm mógł funkcjonować. Wiadomym 

jest, że jeśli zjadasz dokładnie taką ilość kalorii, to 

ani nie tyjesz, ani nie chudniesz – stoisz w miejscu. 

Jeśli Twoja konsumpcja przekracza ilość kalorii, któ-

re Twój organizm spala, wtedy tkanka tłuszczowa 

zwiększa się. Lecz jeśli konsumujesz mniej kalorii, 

to organizm zaczyna spalać tkankę tłuszczową.

Aplikacje
Na wstępie poinformuję, z jakich aplikacji korzy-

stam na co dzień. Pierwszą jest kaloriopedia, gdzie 

autorzy przygotowali zestawienie kaloryczności 

nieskończonej ilości potraw. Pomaga ona obliczyć 

poziom kalorii w spożywanym posiłku.

Druga to myfitnesspal. Tutaj z kolei zapisuję każdy 

posiłek i każde z ćwiczeń. Dzięki aplikacji mam po-

gląd na to, ile jem i jak kształtuje się poziom spoży-

KAMIL DYRTKOWSKI

ZGUB TŁUSZCZ 
Z IPHONE’EM CZ. 1
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wanych przeze mnie kalorii. Idealne narzędzie do porównania w czasie. Pełni także funkcję psy-

chologiczną – tak jak w opisywanym niedawno MoneyZoom. Polega ona na tym, że nie zjem 

czegoś, bo będę musiał zapisać to w aplikacji, a co za tym idzie – ta informacja będzie mnie 

prześladować przez długi czas.

Potrzeby kaloryczne
Wskaźnik BMR pokazuje, ile kalorii spala Twój organizm. Oblicza się go różnie, według podane-

go wzoru, dla kobiet i mężczyzn:

• Mężczyźni: 66 + (13,7 × waga w kg) + (5 × wzrost w cm) − (6,8 × wiek w latach)   

np.: 66 + (13,7 × 95) + (5 × 185) − (6,8 × 28) = 2102,1

• Kobiety: 656 + (9,6 × waga w kg) + (1,8 × wzrost w cm) − (4,7 × wiek w latach)

Kolejnym etapem liczenia zapotrzebowania organizmu w kalorie jest ocena częstotliwości Two-

ich aktywności fizycznych. Im więcej razy ćwiczysz, tym więcej musisz mieć energii, a co za tym 

idzie – musisz jeść więcej kalorii. Pomnóż swój wynik BMR przez odpowiedni współczynnik. Na 

przykład jeśli ćwiczysz 1-2 razy w tygodniu, to wy-

nik BMR 2102,1 mnożysz przez 1,375 = 2890 kalorii. To 

tyle musisz jeść, aby stać w miejscu.

TDEE
Przy 0 aktywności: × 1,2

1-2 aktywności: × 1,375

3-5 aktywności: × 1,55

6-7 aktywności: × 1,725

2 aktywności dziennie: × 1,9

Przypuśćmy, że chcesz schudnąć. Zaczynasz konsu-

mować 15-20% mniej niż Twój wskaźnik TDEE (przy-

kładowo 2890−15%=2456 kalorii). Rozkładasz plan 

żywieniowy na 5 posiłków. Składa się on z 3 głów-

nych dań (śniadanie, obiad, kolacja) i 2 przejścio-

wych (drugie śniadanie i podwieczorek). Główne 

dania mogą mieć trochę więcej kalorii, ale przej-

ściowe posiłki mniej. Wtedy rozkładasz swój wynik 

odpowiednio na 5 części.

@dyr_k 

Zgub tłuszcz z iPhone’em cz. 1

http://www.twitter.com/dyr_k
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Czytniki RSS to jedne z najważniejszych dla mnie narzędzi, również prywatnie. To dzięki nim 

mogę śledzić ciekawych autorów i nie pamiętać o tym, aby odwiedzać ich strony WWW.

Kilka lat temu to Reeder dla iOS i OS X zdobył moje serce i nie sądziłem, że cokolwiek się w tej 

kwestii zmieni. Reeder 2 dla OS X niedawno się pojawił, jest też wersja dla iOS – kupiłem 

oba i korzystałem z nich codziennie, głównie na OS X i iPadzie, wersja na iPhone’a używa-

na jest w biegu. Od paru dni mam jednak romans z Unread – czytnikiem RSS, którego nie ro-

zumiałem, gdy pojawił się w wersji iPhone’owej, a który mnie zauroczył po paru dniach na 

iPadzie.

Unread dla iPada
To bodajże pierwsza aplikacja tego typu, która potrafi umiejętnie wykorzystać whitespace 

w swoich widokach, dając słowom przestrzeń do oddychania. UI jest urzekające w swojej pro-

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

UNREAD DLA IOS 
WYJĄTKOWY CZYTNIK RSS

Unread dla iOS – wyjątkowy czytnik RSS

http://www.makoweabc.pl/2014/06/reeder-2-uaktualniony-do-2-0-1/
http://www.makoweabc.pl/2014/05/reeder-2-2-dla-ios-juz-jest/
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stocie i czytelności. Na ekranie naszych feedów, na 

domyślnych ustawieniach, widać trzy wpisy. Słow-

nie: trzy! Tak, to pozytywna cecha. Zaskakująco 

wręcz.

Unread wita nas ciemnym ekranem z animowa-

ną, czerwoną kropką, która zachęca nas do wyko-

nania pierwszego swipe’a. Przez następnych kilka 

ekranów mamy prosty i przyjemny tutorial, przed-

stawiający filozofię aplikacji. Informuje nas tylko 

o najważniejszych czynnościach, nie mówiąc zu-

pełnie o zaawansowanych preferencjach, dzięki 

którym możemy odmienić UI zgodnie z naszymi 

potrzebami. Unread posiada cztery różne motywy 

– olśniewający i czysty jasny, przepiękny i mrocz-

ny ciemnoszary, czerwony rodem z piekła oraz 

szklany, zupełnie nie w stylu iOS-a. Dwa pierwsze 

niemalże perfekcyjnie trafiają w moje gusta – ja-

sny za dnia, a szary, gdy słońce już schowa się za 

horyzontem. Niestety na tę chwilę brakuje funk-

cji, która przełączałaby się pomiędzy nimi auto-

matycznie, zależnie od światła zastanego lub cho-

ciażby na podstawie godziny. Może pojawi się 

w przyszłości…

Unread żyje gestami, szerokimi i zamaszysty-

mi. Prawie cała powierzchnia ekranu na iPadzie 

je przyjmuje, a one same są naturalnie bardzo in-

tuicyjne. Odnoszę wrażenie, że całość UI, wraz ze 

wspomnianymi gestami, powoduje, iż program 

traktuje się w sposób bardziej leniwy – czytanie 

sprawia przyjemność, jakbym leżał z książką na 

ręczniku nad morzem, w tle słuchając szumu fal. 

Jednocześnie jestem bardziej skupiony na tym, co 

czytam i zdecydowanie więcej uwagi poświęcam 

treściom.

Unread dla iOS – wyjątkowy czytnik RSS
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Aplikacja naturalnie wspiera wszystkie duże i zna-

ne backendy do synchronizacji RSS-ów – mój ulu-

biony Feedly naturalnie też jest. Co ciekawe, twór-

ca Unread wprowadził też wsparcie dla 1Password 

podczas logowania się do naszego konta – wy-

starczy wcisnąć odpowiedni przycisk i zostanie-

my do niego przeniesieni, a nasze dane wypełnią 

odpowiednie pola po wpisaniu Master Password. 

Panel preferencji oferuje przede wszystkim moż-

liwość zmiany rozmiaru fontów – zdecydowałem 

się osobiście na small zamiast domyślnego me-

dium. Jest też opcja włączenia miniaturek zdjęć 

w widoku listy artykułów, ale nie pasuje to do ca-

łości – decyzja Jareda w tym zakresie była prawi-

dłowa. Ustawienia również skrywają opcję ozna-

czania artykułów jako przeczytanych podczas 

scrollowania w widoku ich listy – to trzeba włą-

czyć ręcznie.

Unread dla iPhone’a
Unread w wersji na mały ekran niestety nie może pochwalić się taką ilością whitespace jak 

wersja na duże ekrany. To prawdopodobnie dlatego nie zrozumiałem intencji autora w tej 

kwestii. Dopiero jak urzekła mnie wersja iPadowa, to zrozumiałem tę mniejszą. Funkcjonal-

ność ma w zasadzie identyczną, ale niestety jest osobną aplikacją – to delikatnie zmniejsza 

wygodę użytkowania, instalowania czy uaktualniania obu, chociaż w praktyce nie robi to dla 

mnie większej różnicy.

Unread niestety kosztuje 4,49 EUR za każdą z wersji. To dwukrotnie więcej niż Reeder 2 dla 

iOS, ale kupiłem go bez wahania. Obecnie używam ich na zmianę – Reedera, gdy chcę szyb-

ko przejrzeć, co nowego się pojawiło, a Unread, gdy mam ciut więcej czasu i mogę go spędzić 

na bardziej uważnym czytaniu.

Unread dla iPhone – 4,49 EUR

Unread dla iPad – 4,49 EUR

@morid1n 

Unread dla iOS – wyjątkowy czytnik RSS

Alternatywa:
Reeder 2 dla iOS
Reeder 2 dla Mac

https://itunes.apple.com/pl/app/unread-an-rss-reader/id754143884?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/unread-for-ipad-an-rss-reader/id881875198?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n
https://itunes.apple.com/pl/app/reederñ2/id697846300?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/reederñ2/id880001334?mt=12&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/reeder�2/id697846300?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/reeder�2/id880001334?mt=12&at=11lHMT
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Moja praca wymaga ode mnie korzystania z oprogramowania, które dostępne jest tylko 

na Windows. Stąd też od datwna używam Parallels, służącego do tworzenia maszyn 

wirtualnych. Jego najnowsza wersja oraz towarzyszące jej oprogramowanie na iPada 

znacznie poprawiają komfort pracy, a do tego oferują też zupełnie nowe możliwości.

PAWEŁ HAĆ

PARALLELS DESKTOP 9 
PARALLELS ACCESS
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Parallels Desktop 9
Dzięki Parallels możliwe jest utworzenie maszyny wirtualnej i pracy na różnych systemach 

operacyjnych „wewnątrz” OS X. Program posiada wygodny kreator do instalowania kolejnych 

systemów, obsługuje też maszyny wirtualne pochodzące z poprzednich wersji Parallels (sam 

uruchomiłem bez najmniejszego problemu taką, która utworzona została w Parallels 8). Kre-

ator pozwala na instalację systemu z obrazu płyty lub nośnika fizycznego, a także na przenie-

sienie go bezpośrednio z innego komputera za pomocą Parallels Transporter, przez sieć lub 

z dysku zewnętrznego. Dodatkowo możliwe jest 

pobranie bezpośrednio z poziomu kreatora Ubun-

tu, Chrome OS oraz Androida. Nowością, która po-

jawiła się w wersji 9, jest też opcja instalacji OS X 

Mavericks bezpośrednio z instalatora pobieranego 

z App Store. Utworzenie maszyny wirtualnej wią-

że się oczywiście z podstawową konfiguracją, po-

legającą na przyznaniu ilości pamięci RAM, wybo-

rze priorytetu przyznawania zasobów procesora 

do systemu natywnego oraz wirtualizowanego, 

a także sposobu uruchamiania wykorzystywanych 

Parallels Desktop 9, Parallels Access

Parallels umożliwia zarówno 
całkowite odseparowanie maszyny 
wirtualnej od danych komputera, 
na którym jest uruchomiona, jak 
i wymianę informacji pomiędzy 
systemami.
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urządzeń zewnętrznych (napędów, Bluetooth i innych). Parallels umożliwia zarówno całkowi-

te odseparowanie maszyny wirtualnej od danych komputera, na którym jest uruchomiona, 

jak i wymianę informacji pomiędzy systemami. Jeśli wybierzemy integrację, to wszystkie dane 

z OS X będą dostępne też na wirtualizowanym systemie – Windows pokaże na pulpicie doku-

menty z makowego biurka, będzie też wyświetlał dokumenty i inne zasoby. Osobiście korzy-

stam z drugiego trybu – jest niesamowicie wygodny i działa świetnie.

Parallels oferuje też możliwość uruchamiania pojedynczych aplikacji z innych systemów w OS 

X. Służy do tego tryb koherencji – po wciśnięciu skrótu klawiszowego widok systemu zo-

stanie zamknięty, a w osobnym oknie zostanie włączona jedynie aktywna aplikacja. Rów-

nie dobrze można też uruchomić program z innego systemu z poziomu Launchpada, przez 

co działać będzie w sposób niemal identyczny jak natywne aplikacje na OS X. Jedyną różni-

cę stanowi inny wygląd okna, wszystkie inne funkcje, w tym przeciąganie i upuszczanie, ko-

piowanie i wklejanie działają identycznie jak wewnątrz OS X. Tryb koherencji jest też niezwy-

kle przydatny podczas uruchamiania plików z określonym rozszerzeniem – aplikacje z innych 

systemów przypisywane są do odpowiednich formatów, więc przez dwukrotne kliknięcie na 

pliku otwieramy dokument za pomocą programu działającego w maszynie wirtualnej (i to 

bez uprzedniego uruchamiania Parallels). Autorzy wprowadzili do Parallels kilka usprawnień, 

dzięki którym wirtualne maszyny obsługują funkcje znane z OS X. Jest to na przykład obsługa 

Parallels Desktop 9, Parallels Access
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wielu monitorów, PowerNap (czyli aktualizowanie oprogramowania w trybie uśpienia kom-

putera) oraz obsługa urządzeń łączących się przez Firewire i Thunderbolt.

Najnowsza wersja programu została jeszcze lepiej zoptymalizowana. Maszyny wirtualne uru-

chamiają się i wyłączają zauważalnie szybciej, samo działanie systemów też jest o wiele płyn-

niejsze. Jest to szczególnie widoczne podczas codziennej pracy, i to niekoniecznie w pro-

gramach, które obciążają procesor. Lekkie, systemowe aplikacje działają płynniej, a bardziej 

rozbudowane oprogramowanie, wymagające większych zasobów, pracuje odrobinę szybciej 

(nie jest to jednak diametralna różnica względem poprzedniej wersji). Zdarzają się natomiast 

banalne błędy z przewijaniem, choć wina leży najprawdopodobniej w Windows – ekran prze-

skakiwał raz szybciej, raz wolniej, ponadto prędkość przesuwania strony zmieniała się nawet 

podczas pojedynczego gestu. Dużo lepiej wygląda natomiast zużycie energii – podczas pra-

cy z programem włączonym w trybie koherencji mój komputer działał o około 30% krócej niż 

w sytuacji, gdy nie korzystam z maszyny wirtualnej. Poprawa jest ogromna – w poprzedniej 

wersji Parallels podobna praca skutkowała skróceniem czasu pracy nawet o 50%.

Parallels Access
Zdalny dostęp do komputera i maszyn wirtualnych to dla mnie świetna sprawa – zazwyczaj no-

szę ze sobą tylko iPada, a MacBooka zostawiam w domu. Dzięki Access mogę wykorzystać ta-

blet do obsługi komputera za pośrednictwem sieci. Do pracy zdalnej wymagana jest instala-

cja klienta na urządzeniu, do którego chcemy uzyskać dostęp, a także na iPadzie. Konieczne jest 

też wykupienie subskrypcji (4,99 dolarów za miesiąc lub 49,99 dolarów za rok), w ramach której 

można korzystać z Access nawet na 10 komputerach. Po zalogowaniu się na obu urządzeniach 

do swojego konta można natychmiast rozpocząć pracę.

Parallels Access pozwala na obsługę systemu w podobny sposób, do jakiego przyzwycza-

ja iPad. Zaimplementowano między innymi obsługę gestów, dzięki którym przewijanie ekra-

nu, wybieranie elementów oraz powiększanie grafik i stron wygląda identycznie jak w iOS. Po-

jedyncze dotknięcie odpowiada więc kliknięciu, 

natomiast dotknięcie dwoma palcami równoważ-

ne jest z użyciem prawego klawisza. Przeciąga-

nie wymaga natomiast przytrzymania palca na da-

nym obiekcie. Interfejsy systemów na komputery 

nie są dostosowane do obsługi dotykiem, stąd też 

aby ułatwić wybór mniejszych przycisków, wpro-

wadzono lupę, która pojawia się po przytrzyma-

Parallels Desktop 9, Parallels Access

Parallels Access przesyła nie tylko 
obraz, ale i dźwięk – transmisja jest 
płynna, w zupełności wystarcza do 
odsłuchiwania nagrań.
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niu palca w jednym miejscu. Jeśli będziemy dotykać wystarczająco długo (o czym informuje 

wypełniająca się obwódka lupy), to w tym miejscu odczytane zostanie kliknięcie. Ewentualnie 

można skorzystać też z tradycyjnego kursora przesuwanego po ekranie oraz dwóch wirtual-

nych przycisków myszy. Dotknięcie pola tekstowego powoduje natomiast wysunięcie klawiatu-

ry ekranowej, z dodatkowym rzędem przycisków charakterystycznych dla komputerów (Com-

mand, Option, F1-F12, kursorów i tym podobnych). Można też uruchomić stałe wyświetlanie 

rzędu przycisków, by możliwe było kliknięcie na obiekt z przytrzymaniem któregoś z nich (na 

przykład otworzenie katalogu w Finderze z przytrzymaniem Command, by pojawił się w nowej 

karcie). Zaznaczanie tekstu działa natomiast identycznie jak w iOS, wliczając w to zarówno jego 

dobre (wyświetlane menu kontekstowe), jak i złe strony (mało precyzyjne ustawianie karety).

Aplikacje domyślnie uruchamiane są w trybie pełnego ekranu za pomocą App Launchera (czy-

li odpowiednika makowego Launchpada). Możemy wybrać, które z zainstalowanych na kom-

puterze programów będą w nim widoczne. Po wybraniu aplikacji wyświetla się ona na całym 

ekranie iPada. Jednocześnie proporcje wyświetlanego na komputerze obrazu zmieniane są na 

4:3, czyli dopasowywane do tabletu. Nie jest to jednak reguła – zdarzyło się mi również, że apli-

kacja wyświetlała na iPadzie obraz w 16:10. Ponadto rozdzielczość jest niska – wynosi najpraw-

Parallels Desktop 9, Parallels Access
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dopodobniej 1024×768 pikseli, co z jednej strony pogarsza komfort pracy, z drugiej jednak od-

ciąża połączenie. Możliwe jest też uruchomienie standardowego trybu, pokazującego biurko 

oraz aplikacje dokładnie tak samo jak podczas pracy bezpośrednio na komputerze. Z uwagi 

na interfejs nie jest to jednak wygodne. Do przełączania pomiędzy aplikacjami służy rozwijane 

z dołu ekranu menu – wysuwamy je tak samo jak Centrum Sterowania. Podobnie chowany jest 

boczny pasek opcji.

Płynność działania jest uzależniona w dużej mierze od połączenia internetowego. Praca jest 

całkiem wygodna, ponadto nie jest wymagany bardzo szybki transfer, w zupełności wystar-

czy 5 Mb/s, oferowane przez sieci 3G. Pojawiają się oczywiście delikatne opóźnienia, jednak nie 

przeszkadzają one przy pisaniu, przeglądaniu internetu czy też używaniu programów. Granie 

czy oglądanie filmów nie jest jednak wygodne, obraz nie jest przesyłany wystarczająco szybko. 

Parallels Access przesyła nie tylko obraz, ale i dźwięk – transmisja jest płynna, w zupełności wy-

starcza do odsłuchiwania nagrań. Do pełni szczęścia brakuje jedynie obsługi mikrofonu iPada.

Podsumowanie
Nowa wersja Parallels Desktop to udana ewolucja poprzedniego wydania. Nie pokuszono się 

o gruntowne zmiany w funkcjonowaniu, zamiast tego udoskonalono działanie i tak dobrze 

zoptymalizowanego programu. Dzięki temu jest trochę prostszy w obsłudze, a przy okazji też 

o wiele wydajniejszy i wymagający mniej energii. Dla mnie to bardzo ważne – mogę pracować 

z aplikacjami niemakowymi, nie odczuwając tego, że w tle uruchomiony jest drugi system. Je-

żeli jednak nie wymagacie dużej wydajności, a korzystacie z poprzedniej wersji, aktualizacja nie 

wydaje się szczególnie opłacalna. Access to natomiast niesamowicie przydatne narzędzie, po-

zwalające na wykonywanie wszystkich podstawowych czynności na OS X za pośrednictwem 

iPada. Dzięki implementacji gestów i funkcji, do których przyzwyczaja iOS, praca z Access pozo-

staje całkiem komfortowa. Oczywiście – na komputerze można pracować szybciej i wygodniej, 

jednak aby to zrobić, trzeba go zawsze przy sobie mieć.

Parallels Desktop 9, Parallels Access

Parallels Desktop 9
Design: 4/6

Jakość wykonania: 4,5/6

Oprogramowanie: 4/6

Wydajność: 5/6

Cena:  79,99 dolarów (aktualizacja z poprzedniej  
 wersji kosztuje 49,99 dolarów)

Producent: Parallels

Parallels Access 
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5,5/6

Oprogramowanie: 5/6

Wydajność: 5/6

Cena:  4,99 dolarów miesięcznie lub 49,99 dolarów  
 rocznie

Producent: Parallels

@pawelhac 

http://www.parallels.com
http://www.parallels.com
http://www.twitter.com/pawelhac


https://itunes.apple.com/pl/app/oldbooth/id298007500?mt=8


Podobno pieniądze szczęścia nie dają, a jednak każdy chce przekonać się o tym na własnej 

skórze. Dziś więc będzie nieco inaczej, poważniej, ponieważ będziemy mówić właśnie 

o pieniądzach, a dokładniej o ich inwestowaniu.
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Gdy przychodzi do inwestowania naszych ciężko za-

robionych pieniędzy, u większości osób włącza się 

od razu „czerwone światło”. Jako społeczeństwo je-

steśmy nauczeni zarabiać i wydawać, czasami nie-

co oszczędzać. Niestety inwestowania nie uczą nas 

ani w szkołach, ani na uczelniach. A przecież pienią-

dze są nieodłącznym elementem naszego codzien-

nego życia.

Zatrważające jest to, że po przeczytaniu jednej 

książki „Bogaty ojciec, biedny ojciec” Roberta Kiy-

osaki wiedziałem o inwestowaniu więcej niż po 5 la-

tach studiów na uczelni ekonomicznej, i to na kie-

runku finanse i bankowość. Sam autor książki mówi 

otwarcie, że jest to spisek bogatych, którzy nie chcą, 

abyśmy uczyli się o inwestowaniu. Dlaczego? Bo-

Cashflow – The Investing Game
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wiem wtedy nie potrzebowalibyśmy ani banków, 

ani domów maklerskich, które zarabiają krocie na 

obracaniu naszymi pieniędzmi. Nie potrzebowali-

byśmy też naszej codziennej pracy, a to z kolei nie 

byłoby dobre dla gospodarki. Dlatego właśnie Kiy-

osaki od wielu lat już zajmuje się edukacją ludzi o fi-

nansach i inwestowaniu, i zarabia na tym, przy oka-

zji, niemałe pieniądze.

Niezależnie czy należymy do grona zwolenników 

czy przeciwników filozofii Kiyosakiego, nie można 

mu odmówić jednego, inteligencji finansowej. Wie-

lokrotny już multimilioner wie dokładnie, jak za-

rabiać duże pieniądze, a skoro mielibyśmy się od 

kogokolwiek uczyć inwestowania pieniędzy, to po-

winniśmy wybrać osobę, która odnosi w tej dziedzi-

nie niemałe sukcesy.

Zobaczmy więc, co o inwestowaniu pieniędzy ma 

do powiedzenia Kiyosaki w swojej grze Cashflow, 

która w marcu 2014 r. została przeniesiona z fizycz-

nej planszy na wirtualną platformę iOS. Gdy spoj-

rzałem po raz pierwszy na Cashflow, na myśl od razu przyszła mi słynna gra Monopoly. Jak i tam, 

tak i tu mamy do dyspozycji planszę, po której turami przemieszczają się wszyscy gracze. Jednak 

tu nie chodzi jedynie o kupowanie nieruchomości i stawianie kolejnych budynków, aby zainka-

sować słoną wypłatę, gdy na naszym polu stanie przeciwnik. Celem Cashflow jest uwolnienie się 

z tego, co Kiyosaki nazywa wyścigiem szczurów. A więc życiem, gdzie biegamy od wypłaty do 

wypłaty, spłacając kredyt za mieszkanie, debet na karcie i kupując sobie kolejne zabawki.

Zamiast tego w Cashflow będziemy mieli okazję dzięki zabawie nauczyć się inwestowania na-

szych oszczędności i budowania tzw. dochodu pasywnego, który ostateczne uwolni nas od ko-

nieczności pracy na etacie. Wszystko więc sprowadza się do zaaplikowania odpowiedniej strate-

gii i doprowadzenia do momentu, w którym to pieniądze ciężko pracują na nas, a nie my na nie.

Gra stara się jak najdokładniej przybliżyć nam realia codziennego życia, pozostając jednocześnie 

maksymalnie prostą i zrozumiałą nawet dla osoby bez wykształcenia finansowego. Do tego pro-

Cashflow – The Investing Game
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wadzi nas za rękę przez zawiły świat inwestycji i zro-

zumienia zestawień finansowych.

Podsumowując
Cashflow to takie Monopoly świata finansowego. 

Gra jest atrakcyjna i wymaga od nas podejmowa-

nia inteligentnych decyzji finansowych, tym samym 

ucząc nas „reguł finansowej gry”. Nie jest to jednak 

tytuł dla wszystkich. Osoby, które chcą nauczyć się 

inwestowania w środowisku bezpiecznym, lecz zbli-

żonym do codziennego życia, na pewno spędzą 

przy tym tytule wiele godzin. Inne jednak szybko 

znudzą się i zniechęcą do niego. Dodatkowo trze-

ba zaznaczyć, że tytuł ten dostępny jest tylko po 

angielsku!

Cashflow – The Investing Game

Cashflow             

Ocena:

- design 4/6

- jakość wykonania 4/6

- oprogramowanie 4/6

- wydajność 5/6

Plusy: + Tak samo zabawne jak Monopoly  
 + Prosto i zabawnie objaśnia zawiłe  
     prawa rynku finansowego i inwestycji

Minusy: - gra dostępna jest tylko w języku   
   angielskim     
 - brak wersji dla iPhone’a

Cena: 2,69 euro

https://itunes.apple.com/pl/app/
cashflow-the-investing-game/
id821135385?mt=8

https://itunes.apple.com/pl/app/cashflow-the-investing-game/id821135385?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/cashflow-the-investing-game/id821135385?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/cashflow-the-investing-game/id821135385?mt=8&at=11lHMT
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JAK PRAWIDŁOWO WYSUNĄĆ 
DYSK ZEWNĘTRZNY

MACIEJ SKRZYPCZAK

Zauważyłem, że wielu użytkowników 

Windowsa ma bardzo brzydki nawyk 

– zazwyczaj „bezpruderyjnie” wysuwają 

wszelkiej maści dyski (pendrajwy, 

zewnętrzne dyski, karty pamięci itd.). 

A przecież w ten sposób można uszkodzić 

zawarte tam dane. Warto nauczyć się 

odmontowywać taki sprzęt i chciałbym 

zaprezentować, jak można to osiągnąć 

przede wszystkim osobom, które zaczynają 

swoją przygodę z OS X. Istnieje bowiem 

kilka sposobów, więc każdy będzie mógł 

wybrać odpowiedni dla siebie.

1. Za pomocą menu w Finderze
Metoda ta działa, gdy otwarte jest okno podłą-

czonej pamięci zewnętrznej i jesteśmy w głów-

nym katalogu. Wtedy z menu Plik wybieramy 

opcję Wysuń „nazwa dysku”.

Teraz czekamy, aż ikona dysku zniknie z Biurka lub 

bocznego paska Findera i dopiero wtedy możemy 

wysunąć urządzenie.
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2. Za pomocą menu podręcznego
Podobny wynik osiągniemy, gdy klikniemy pra-

wym przyciskiem myszy na ikonie urządzenia znaj-

dującej się na Biurku. Wybieramy stamtąd podob-

ne do wcześniej opisywanego polecenie – Wysuń 

„nazwa dysku”.

3. Za pomocą przycisku w pasku 
bocznym Findera
Wysunąć urządzenie możemy także za pomocą 

specjalnego przycisku w pasku bocznym Findera 

z prawej strony nazwy urządzenia zewnętrznego.

4. Przeciągając ikonę urządzenia na Kosz
Inną metodą jest złapanie ikony urządzenia ze-

wnętrznego z Biurka i przeciągnięcie go na Kosz. 

Jak zauważycie, ten ostatni zmieni swoją ikonę na 

ikonę wysuwania.

5. Za pomocą skrótu klawiszowego
Ostatni sposób jest moim ulubionym – to skrót kla-

wiszowy Cmd+E. Wystarczy zaznaczyć ikonę urzą-

dzenia na Biurku lub po prostu przeglądać zawar-

tość dysku, a następnie wywołać wspomniany 

skrót, aby rozpocząć proces odmontowywania.

Jak prawidłowo wysunąć dysk zewnętrzny

@mcskrzypczak 

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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Jeśli korzystacie z Magic Mouse, Magic Trackpada 

czy Apple Wireless Keyboard i borykacie się z ta-

kim problemem, to być może będzie to ich wina. 

Domyślnie bowiem urządzenia takie mają prawo 

do wybudzenia komputera. W takim wypadku wy-

starczy więc niechcący nacisnąć przycisk które-

goś z peryferii, by Mac się obudził. Aby wyłączyć tę 

opcję, musimy udać się do Preferencji systemo-
wych i wybrać Bluetooth.

W oknie urządzeń działających we wspomnianej 

bezprzewodowej technologii wciskamy przycisk 

Zaawansowane.

W kolejnym oknie odznaczamy opcję Pozwalaj 

urządzeniom Bluetooth budzić komputer, aby mieć 

z tym spokój.

Źródło: OS X Daily

BLUETOOTH 
A WYBUDZANIE MACA

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jeśli zauważycie, że po uśpieniu Maca ten się co jakiś czas wybudza, to oczywiście może 

być wiele przyczyn takiego stanu. Jedną z nich może być urządzenie komunikujące się 

z naszym komputerem przez Bluetooth.

http://osxdaily.com/2014/05/30/prevent-bluetooth-waking-mac-from-sleep/
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X-MEN: PRZESZŁOŚĆ, 
KTÓRA NADEJDZIE
JAN URBANOWICZ

Filmów o mutantach ze stajni Marvela mieliśmy już łącznie sześć. Ten jest siód-

my i był to zdecydowanie jeden z tych filmów, na które czekałem w tym roku 

najbardziej. Cała historia jest bardzo ciekawa, ponieważ łączy ze sobą posta-

cie znane z pierwszych filmów o X-Menach z tymi z „Pierwszej klasy”. Przypo-

Mutanci powracają. Po udanym restarcie serii, jakim był film „X-Men: 

Pierwsza klasa”, na krześle reżysera zasiada twórca dwóch pierwszych 

filmów, czyli Bryan Singer. Miałem przeczucie, że wyjdzie z tego coś 

dobrego. Nie myliłem się.

      

https://www.youtube.com/watch?v=HsFVxkhqjbU
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mnę, że w tym ostatnim poznaliśmy po-

czątki przygód naszych bohaterów, a w ich 

role wcielili się między innymi James McA-

voy, Michael Fassbender czy Jennifer Law-

rence. Powracają oni w tym filmie. Całość 

zaczyna się jednak w dalekiej przyszłości, 

kiedy to mutanci stoją przez zagrożeniem 

całkowitej eksterminacji. Postanawiają zapo-

biec tym wydarzeniom, podróżując w czasie 

do lat siedemdziesiątych XX wieku. Okazu-

je się jednak, że jedyną osobą, która może przetrwać taką podróż, jest Wolveri-

ne – w tej roli powraca Hugh Jackman. I tak oto rozpoczyna się misja ratowania 

przyszłości mutantów.

Historia bazuje na popularnym komiksie „Days of Future Past” i moim zda-

niem została opowiedziana rewelacyjnie. Genialnie łączy ona bowiem starą se-

rię z nową, wyjaśniając również sporo nieścisłości (tworząc przy okazji kilka no-

wych, ale wyłapać je mogą raczej tylko prawdziwi fani serii). Warto również 

nadmienić, że największą przyjemność z oglądania filmu czerpie się znając po-

przednie części, jednak jeśli ktoś ich nie widział, także powinien się znakomicie 

bawić. Wszystko to ze względu na świetną akcję, która towarzyszy nam przez 

cały film.

Nie jest to jednak akcja przez 100% seansu. Scenariusz został napisany tak, że 

całość jest idealnie wyważona. Kiedy wymagane są sceny akcji, mamy je. Kie-

dy chcemy się pośmiać, dostajemy przyjemną dawkę humoru. Mnie najbardziej 

przypadły do gustu w „Przeszłości, która nadejdzie” wyśmienicie napisane po-

staci oraz ich aktorskie wykonanie. Już w „Pierwszej klasie” McAvoy i Fassben-

der udowodnili, że znakomicie nadają się do ról przywódców dwóch obozów 

mutantów i wypadają w nich nie gorzej niż 

ich starsi koledzy – Patrick Stewart oraz Ian 

McKellen, którzy w tym filmie również się 

pojawiają. Dialogów jest tutaj sporo, ale 

są one bardzo ciekawe i idealnie wpływa-

ją tu na całą historię. Konwersacje pomię-

dzy Xavierem a Magneto są napisane na 

Scenariusz został napisany 
tak, że całość jest idealnie 
wyważona.

Historia bazuje na 
popularnym komiksie 
„Days of Future Past”  
i moim zdaniem została 
opowiedziana rewelacyjnie.

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie
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wysokim poziomie i słucha się ich znakomi-

cie. Cieszy mnie to, że twórcy nie zdecydo-

wali się na przeogromną ilość efektów spe-

cjalnych, które miałyby przyćmić fabułę (tak 

jak miało to miejsce np. w „X-Men: Ostatni 

bastion”). To samo się tyczy liczby prezento-

wanych mutantów. Obawiałem się, że sko-

ro łączymy tu ze sobą dwie serie, to nastąpi 

przesyt postaci i jako widzowie nie będzie-

my wiedzieć, na kim się skupić. Twórcy roz-

wiązali to bardzo zgrabnie, ponieważ przez 

większość czasu oglądamy jednak bohate-

rów znanych z „Pierwszej klasy” i to głów-

nie na kilku z nich. Pojawia się tutaj pewna nowa postać, której może nie mamy 

na ekranie dużo, ale sceny z nią są jednymi z najlepszych w całym filmie. Mowa 

o Quicksilverze. Już sama scena w więzieniu z jego udziałem to duży argument 

przemawiający za seansem.

Efekty specjalne zastosowane w filmie stoją na naprawdę wysokim poziomie 

(zwłaszcza w sekwencjach z przyszłości) i nie mógłbym się ich absolutnie przy-

czepić. Cała oprawa wizualna to uczta dla oka, a tym bardziej cieszy fakt, że jest 

ona idealnie wyważona z całą resztą.

„X-Men: Przeszłość, która nadejdzie” to znakomity przykład dobrej kontynuacji 

historii z poprzednich filmów. Wielka w tym na pewno zasługa zaangażowania 

w projekt Bryana Singera, który zapoczątkował całą serię. Świetnie połączył ze 

sobą to, co lubiliśmy w pierwszych filmach, z tym, co pokazała nam „Pierwsza 

klasa”. Aktorzy odgrywają swoje role tak jak tego oczekiwałem, a sama histo-

ria nie pozwalała mi się nudzić w kinowym fotelu. Cieszę się, że powstanie ko-

lejny film, bo po tym, co zobaczyłem tutaj, chcę więcej. Przy okazji nadmienię, 

że warto zostać do końca napisów, gdyż pojawia się tam scena nawiązująca do 

tego, co zobaczymy w „X-Men: Apocalypse” w 2016 roku.

@yasiek_

Efekty specjalne 
zastosowane w filmie stoją 
na naprawdę wysokim 
poziomie (zwłaszcza   
w sekwencjach z przyszłości) 
i nie mógłbym się ich 
absolutnie przyczepić.

X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

http://www.twitter.com/yasiek_
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GWIAZD NASZYCH 
WINA

JAN URBANOWICZ

„Gwiazd naszych wina” to historia młodej dziewczyny, granej przez śliczną Shaile-

ne Woodley, która choruje na nowotwór tarczycy. Co prawda choroba jest chwilo-

wo powstrzymana, ale przez pewne problemy z płucami dziewczyna cały czas ma 

przy sobie butlę z tlenem. Jej rodzice, w obawie przed depresją, wysyłają córkę na 

spotkania grupy wsparcia, gdzie będzie mogła o wszystkim porozmawiać z innymi 

młodymi ludźmi dotkniętymi chorobami nowotworowymi. Tam poznaje Gusa (An-

Zawsze jak pojawia się film będący romantyczną historią dla 

nastolatków, mówię sobie, że już z nich raczej wyrosłem. A gdy jest 

to na dodatek adaptacja książki, to przeczuwam film zrobiony tylko 

dla pieniędzy. Postanowiłem jednak sprawdzić „Gwiazd naszych 

wina” i przyznaję się, wychodziłem z kina ze łzami w oczach.

      

https://www.youtube.com/watch?v=zQEwLfwCSTg
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sel Elgort), chłopaka, który jest „chodzącym po-

zytywnym myśleniem”. Jak nietrudno się do-

myślić, nawiązują znajomość, spędzają ze sobą 

wiele chwil, a po jakimś czasie rodzi się między 

nimi uczucie. O tym, co wydarzyło się później, 

będziecie mogli się przekonać, oglądając film 

lub czytając książkę.

Powieści Johna Greena nie czytałem. Jednak 

po seansie mam ochotę ją nadrobić. Poszedłem na film absolutnie pozbawiony ja-

kichkolwiek oczekiwań. Miałem wrażenie, że takich produkcji powstało już wiele i ta 

nie wniesie nic nowego do tematu, choć pewnie nastoletnie dziewczyny i tak uzna-

ją film za rewelacyjny. W kinie byłem chyba jedynym mężczyzną, reszta to właśnie 

nastolatki. Film przedstawia się mniej więcej tak: rozpoczynamy historię, poznajemy 

bohaterów, śmiejemy się, wciągamy się we wszystko coraz mocniej, denerwujemy 

się, płaczemy. Ostatnia faza rozpoczyna się po około 3/4 seansu i trzyma już prak-

tycznie do samego końca. Wolę nie wiedzieć, jak wyglądałem pośród tej młodszej 

widowni na sali.

To jest bardzo ładny film. Bardzo przypadła mi do gustu cała historia i sposób jej 

opowiedzenia. Mamy tutaj wszystko, czego według mnie oczekuje się od takich pro-

dukcji. Jest romantyzm, jest śmiech (i to całkiem dużo śmiechu) i najważniejsze – łzy. 

Najpiękniejsze w tym filmie jest to, że jest on prawdziwy. Oczywiście, to zawsze film 

i niektóre elementy są tu podkolorowane, by prezentowały się ładniej. Jednak w ca-

łość tej historii jesteśmy w stanie uwierzyć. Oglądając ją, myślałem, że coś takiego 

faktycznie może się zdarzyć. Zwłaszcza że nie zawsze tu jest pięknie i wspaniale. Na-

gle przychodzi życie. Problemy, które rzeczywiście mogą się pojawić i każdy z nas 

mógłby stanąć przed obowiązkiem zmierzenia się nimi. To jest chyba największa siła 

„Gwiazd naszych wina”.

Druga rzecz to aktorzy. Młodzi, niemający jeszcze wielkiego doświadczenia, ale już 

dziś posiadający w swoim dorobku występy w dużych produkcjach. Shailene Wo-

odley prezentuje się na ekranie wspaniale 

i znakomicie oddaje ciepło swojej postaci. An-

sel Elgort jako Gus to gość, któremu chcemy 

przybić piątkę. Zabawny, pozytywnie nasta-
To jest bardzo ładny film.

Powieści Johna Greena 
nie czytałem. Jednak po 
seansie mam ochotę ją 
nadrobić.

Gwiazd naszych wina
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wiony do życia, dobry kumpel, pomagający w potrzebie, niestroniący od ciekawych 

pomysłów. Swój chłopak po prostu. Dodatkowo mamy postać niewidomego chło-

paka, rodziców głównej bohaterki i bardzo ciekawą rolę Willema Dafoe. Sumując 

wszystko, otrzymujemy film bardzo dobry pod względem aktorskim.

Oczywiście nie jest to film na miarę oscarowego dramatu, który nagle zacznie zdo-

bywać wszystkie ważniejsze nagrody w przemyśle filmowym. To obraz przeznaczo-

ny przede wszystkim dla nastolatków, jednak i dorośli (zarówno ci początkujący, jak 

i z większym stażem) mogą odnaleźć coś dla siebie. Może pod pewnymi względa-

mi jest to kolejna ckliwa historyjka o młodzieńczej, pierwszej miłości. Może takich 

filmów już w historii kilka powstało. Może. Jednak dla mnie jest to znakomita opo-

wieść, która naprawdę jest możliwa. Przepełniona humorem, wzruszeniem i smut-

kiem. Dodatkowo podana w wyśmienity sposób, który sprawił, że na pewno do tego 

filmu jeszcze nieraz wrócę. Jest on prosty, ale piękny w swojej prostocie.

@yasiek_

Gwiazd naszych wina

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 

http://www.twitter.com/yasiek_
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=26700420
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NARZECZONA DLA 
KSIĘCIA

JAN URBANOWICZ

Pamiętam, jak pierwszy raz obejrzałem ten film. Było jakieś weekendowe popołu-

dnie, z 15 lat temu, ja akurat byłem w domku na Mazurach i odpoczywałem po obie-

dzie przed telewizorem. Zmieniając kanał, trafiłem na początek tego właśnie fil-

mu. Moją uwagę przykuło nazwisko aktora Cary’ego Elwesa, którego znałem przede 

wszystkim z głównej roli w „Robin Hood. Faceci w rajtuzach” czy drugoplanowej 

w pierwszej części „Hot Shots”. Zwiastowało to dobrą zabawę. W filmie zobaczymy 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, powstało wiele 

filmowych produkcji z gatunku baśni i filmów przygodowych. Film, 

o którym zaraz przeczytacie, doskonale się w to wpisuje. W dodatku 

„Narzeczona dla księcia” jest filmem, który każdemu może się 

spodobać.

      

http://youtu.be/WNNUcHRiPS8
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również innych aktorów, których sporo osób powinno kojarzyć: Robin Wright (żona 

Franka Underwooda z serialu „House of Cards”), Mandy Patinkin (kto oglądał serial 

„Homeland”, to pewnie wie, że to on gra Saula Berensona), a oprócz tego Peter Falk 

czy Billy Crystal. Po zakończeniu seansu byłem zachwycony. Później przez wiele lat 

nie mogłem nigdzie tego filmu zobaczyć, ale w końcu się udało i ponownie byłem 

pod wrażeniem tego, jaki to jest dobry film.

Mamy tu olbrzymią liczbę tych elementów, które większość z nas uwielbia: poje-

dynki, miłość, zemstę, akcję, przygodę i świetny humor. Film opowiada o księżnicz-

ce, która zakochuje się w prostym chłopcu. On oczywiście odwzajemnia to uczucie 

całym swoim sercem. Jednak los ich rozdziela; on wyrusza w podróż, ona myśli, że 

zginął i życie toczy się dalej. Pewnego dnia księżniczka, która jest zaręczona ze zło-

wieszczym księciem, zostaje uprowadzona. Na ratunek rusza jej między innymi ta-

jemniczy, zamaskowany szermierz. Tak w sporym uproszczeniu przedstawia się fa-

buła filmu.

Gdybym miał użyć jednego słowa, które by go opisywały, to byłoby to: genialny. 

Dlaczego? Bo tak jak już wspomniałem wcześniej, jest tutaj wszystko. Absolutnie 

wszystko, czego oczekuję od takiego rodzaju kina. Głównie humor, który w dużej 

mierze jest humorem słownym i sytuacyjnym, a taki właśnie jest najlepszy. Pojedyn-

ki – kolejny bardzo ważny punkt. One również przepełnione są ogromną dawką hu-

moru (jeden z bohaterów przez prawie cały film wypowiada słowa: „Hello. My name 

is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die” – chociaż może teraz nie wyda 

Wam się to zabawne).

„Narzeczona dla księcia” nie jest jednak żadną parodią gatunku. To bardzo zabaw-

ny film przygodowy dla całej rodziny. Pod względem tego, ile frajdy daje, mógłbym 

go porównać do innego hitu lat osiemdziesiątych – „Goonies”. Zastanawiam się, czy 

może on się komukolwiek nie spodobać. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem 

przekonany, że praktycznie każdy odnajdzie w nim coś dla siebie i obejrzy go z czy-

stą przyjemnością. Jeden z największych filmowych krytyków, świętej pamięci Ro-

ger Ebert, ocenił ten film (w swojej czterostopniowej skali) w 1987 roku na 3,5. Myślę, 

że powinna to być dla Was wystarczająca rekomendacja do obejrzenia tego filmu 

(jeśli nie przekonały Was moje poprzednie słowa). Zdecydowanie polecam.

@yasiek_

Narzeczona dla księcia

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLURAY 
LIPIEC 2014

JAN URBANOWICZ

Film nominowany do 10 Oscarów i jedno-

cześnie największy przegrany tegorocznej 

gali, gdyż nie wygrał w żadnej konkuren-

cji. Mimo tego to ciekawa i świetnie zagrana 

opowieść o pewnym przekręcie. Za reżyse-

rię odpowiada David O. Russell, twórca zna-

komitego „Poradnika pozytywnego myśle-

nia”, a w rolach głównych takie gwiazdy jak 

Amy Adams, Christian Bale, Bradley Cooper 

czy Jennifer Lawrence.

Zdecydowanie najzabawniejszy film, jaki widzia-

łem w tym roku. Reżyser Wes Anderson powra-

ca z filmem tak zabawnym, że ból brzucha gwa-

rantowany. Na dodatek wszystko opakowane 

w piękne zdjęcia. Historia konsjerża z legendar-

nego hotelu Grand Budapest – w tej roli genialny 

Ralph Fiennes. Mamy tutaj podstarzałe kochan-

ki, młodych bojów hotelowych, cwaniaków, mor-

derców, mnichów, ucieczki i pościgi. Niezwykły 

film, dający niezwykłe przeżycia. Warto!

AMERICAN HUSTLE

GRAND BUDAPEST HOTEL
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Jeden z najpiękniejszych filmów roku. 

Nagrodzona Oscarem za scenariusz opo-

wieść Spike’a Jonze’a. Historia z niedale-

kiej przyszłości, gdzie samotny mężczy-

zna zakochuje się w Samancie – nowym 

systemie operacyjnym swojego telefo-

nu i komputera. Film pełen wzruszają-

cych i smutnych momentów, znakomi-

cie opowiedziany – zarówno słowami, 

jak i obrazem. Do tego genialny Joaquin 

Phoenix w roli głównej oraz Scarlett Jo-

hansson i Amy Adams.

ONA

George Clooney serwuje nam zainspiro-

waną prawdziwymi wydarzeniami historię 

z czasów II wojny światowej. Oddział składa-

jący się ze znawców sztuki, będących przy 

okazji marnymi żołnierzami, zostaje wysłany 

na front, aby odzyskać największe dzieła kul-

tury z rąk nazistów. Duża dawka akcji, humo-

ru i znakomita obsada, w której skład wcho-

dzą między innymi: George Clooney, Matt 

Damon, Bill Murray, John Goodman i Cate 

Blanchett.

OBROŃCY SKARBÓW

Premiery DVD i Bluray

@yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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W wielu tekstach o historii hip-hopu możemy natknąć się 

na stwierdzenie, że muzyka rap jest współczesną formą 

poezji. Oczywiście musimy podzielić to przez siedem, ale 

koniec końców, pomijając te wszystkie złe rzeczy, których 

najlepiej nie słuchać i omijać szerokim łukiem, ja zawsze 

wyznaję właśnie to hasło.

Rap jest współczesną formą poezji, trzeba tylko trafić na 

odpowiedniego poetę, a tych niestety jest coraz mniej. 

Na naszej rodzimej scenie bez wątpienia honoru prawdziwych poetów rapu broni 

Eldo. Każdy album rapera ze stolicy niesie ze sobą przekaz i historie, których słucha 

się z zaciekawieniem i uwagą. Siódmy album „Chi” idealnie utożsamia się z hasłem 

„rap jest współczesną formą poezji”. Eldo wspiął się na wyżyny swoich możliwości 

jako poeta i płyta bogato ozdobiona jest słownikiem języka polskiego. Jeśli dodamy 

do tego idealnie dobrane metafory i dobrze ułożone refreny, to w rezultacie mamy 

świetny materiał na wieczory w słuchawkach. Muzyczną formą ten album najbardziej 

przypomina nieco ominięty, ale dla mnie jeden z najlepszych krążków „Człowiek, któ-

ry chciał ukraść alfabet”.

Jazzujące nieco uśpione bity stworzył Flawola, a Eldo na tym podkładzie czuje się 

świetnie i płynie w muzyce niczym doświadczony żeglarz przy idealnym wietrze. Tro-

chę mnie poniosło, ale to wszystko wpływy słuchania „Chi”. Jednak warto wspomnieć, 

że „Chi” to nie tylko album na samotne wieczory w słuchawkach, ponieważ Leszek 

przygotował również numery bardziej żywe. Takie numery jak „Ms Batory” z gościn-

nym udziałem Tomsona czy „Miasto słońca” sprawdzą się perfekcyjnie w ciepłe dni 

na działce przy grillu. Właśnie taka zagrywka może zrobić tę różnicę między albumem 

„Człowiek, który chciał ukraść alfabet” a „Chi” i dzięki temu dużo więcej słuchaczy zde-

cyduje się na zakup krążka.

CAŁA MUZYKA JAROSŁAW CAŁA

ELDO
CHI

http://wimp.pl
http://wimp.pl/album/29868328
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@calamuzyka 

Co roku wielbię moment, kiedy wstaję rano i czuję, że to już 

jest to!

Chodzi mi oczywiście o lato. Mimo że do kalendarzowego 

jeszcze trochę brakuje, a słupki rtęci czasami płatają figle, to 

ja już wiem, że zaczyna się lato. Wkładam krótkie spodenki, 

przeciwsłoneczne okulary i z uśmiechem na twarzy ruszam 

do pracy. Właśnie w tym momencie muszę mieć odpowied-

nią muzykę, a wytyczne są proste, bo uznaję tylko dwie za-

sady. Po pierwsze: coś nowego, po drugie: coś pozytywnego.

W tym roku w tym pięknym starcie lata towarzyszył mi zespół Chromeo. Duet z Montre-

alu wydał właśnie swój czwarty studyjny album o nazwie „White Women”, za co muszę 

im podziękować, klęcząc przed nimi i błagając o więcej. „White Women” to kwintesen-

cja tego, co napisałem wcześniej. Pozytywne dźwięki i zabawne teksty, które powodu-

ją uśmiech na twarzy w słoneczne dni. Chromeo grają elektrosoul, który często podjeż-

dża pod wszelakiej maści disco, to dobrze znane z lat 70. i nawet to trochę zapomniane 

italiano.

Dwaj przyjaciele z liceum mówią o sobie, że są pierwszą w historii udaną kooperacją ży-

dowsko-arabską, a ja dodam, że te różnice kulturowe idealnie zatarli dzięki łączącej ich 

miłości do muzyki. Znają się od tak dawna, że w każdej sekundzie „White Women” wy-

raźnie to słychać. Chłopaki mają taki groove, że gdyby ZTM puszczał ich utwory w me-

trze nawet o 7:34 rano, byłoby to najbardziej roztańczone metro na świecie. Chromeo dla 

mnie jest wakacyjną wersją Daft Punk, a „White Women” to ich imprezowa wersja „Ran-

dom Access Memories”.

Już widzę tysiące rozbawionych ludzi, którzy nie mogą opanować swoich kończyn pod-

czas gdyńskiego Open’era. Polecam z całego serca nie skupiać się tylko na głównych 

gwiazdach podczas tegorocznego festiwalu, tylko wstąpić do wypełnionego cudow-

nymi dźwiękami namiotu, gdzie zagra Chromeo. Gwarantuję wyjątkowe zapomnienie 

w szalonym tańcu.

CHROMEO
WHITE WOMEN

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://wimp.pl/album/29276476


http://www.odniessukceswsieci.pl
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