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Norbert Cała:
Użytkownik Apple na pytanie „Jaki
masz komputer?” odpowiadał
– srebrny, a w ostateczności biały lub
czarny.

Kinga Ochendowska:
W dzisiejszych czasach przesiadka
na OS X jest dużo prostsza niż kilkanaście lat temu.

Od dłuższego czasu dostawałem maile i wiadomości na Twitterze
od Czytelników z pytaniem, kiedy będzie następny numer iMaga-

Wojtek Pietrusiewicz:

zine, że nie chcecie czekać do września, że to bardzo długo… Było

Pamiętam jeszcze czasy, jak Macin-

ich tyle, że postanowiliśmy zmienić nasz tryb wydawniczy i pierw-

toshe mnie zupełnie nie interesowa-

szy raz w historii mamy dla Was wydanie sierpniowe. Jest środek

ły. Odstraszały wysokimi cenami i nie

wakacji, dlatego wydanie będzie inne od tych, do których jeste-

można było na nich grać. No i ko-

ście przyzwyczajeni w ciągu roku. Wakacje sprzyjają czytaniu, bo

nieczny był jakiś „polonizator”…

to w końcu taki sezon. Wyjeżdżamy, siedzimy na plaży albo w innych sprzyjających okolicznościach przyrody. Latem jest też zde-

Maciej Skrzypczak:

cydowanie mniej premier i nowości sprzętowych, tak że zdecydo-

Postanowiłem, że chcę sam się przekonać, o co w tych „jabłuszkach”
chodzi.

waliśmy się przedstawić Wam nasze historie z makiem w tle – od
czego się to wszystko zaczęło… Poczytajcie nasze opowiadania
– warto. A jaki był Wasz pierwszy Mac? Napiszcie nam, najlepiej
na Facebooku.
Zobaczcie też pozostałe teksty – polecamy w nich kilka ciekawych,
wakacyjnych akcesoriów, które na pewno przydadzą się Wam jesz-

twitter.com/imagazinepl

cze do końca wakacji, m.in. głośnik Logitech UE Boom, akcesoria
LifeProof oraz ciekawą baterię Mophie.
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temowemu „Podglądowi” lub programowi Acrobat
Reader. Na iPadach lub iPhonie/iPodzie Touch, iMagazine jest możliwy do przeglądania poprzez aplikację iBooks lub eGazety Reader. W przypadku iBo-

Dominik Łada
Rok 2001. Cóż to był za rok – wziąłem ślub, WTC, premiera iPoda i…
tytanowego PowerBooka G4.

oks każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić
na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.
W przypadku eGazety Readera trzeba być zarejestrowanym w systemie eGazety. W tym przypadku,
każdorazowo, gdy będzie pojawiało się nowe wydanie iMagazine, informacja o tym pojawi się wewnątrz aplikacji i magazyn będzie można pobrać
bezpłatnie przez internet.

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

Moim pierwszy Makiem był Titanic G4 550 MHz. Tak go wszyscy użytkownicy,
i nie tylko, nazywali. Był piękny. Cienki. Tytanowy – stąd nazwa. Piekielnie, jak
na owe czasy, szybki. Miał rozwiązania, których nie miała ŻADNA konkurencja
– ekran panoramiczny, obsługa zewnętrznego monitora w rozdzielczości Full
HD, slotowe DVD z nagrywarką CD (jeszcze nie SuperDrive), FireWire, ethernet
gigabitowy i co najważniejsze… Wi-Fi. Był, nie żartuję, dwa i pół razy cieńszy od
mojego ówczesnego korpo-Compaqa.
Macami interesowałem się od połowy lat 90. Z ciekawością oglądałem je na
Polnej w pierwszym w Warszawie sklepie, gdzie można było na żywo pomacać makówki. Jak tylko podłączyłem się do internetu, wtedy jeszcze modemem
33600, jedną z najczęściej odwiedzanych stron była strona Apple. Bardzo podobał mi się ten sprzęt, ale nie miałem odwa-

Był, nie żartuję, dwa i pół
razy cieńszy od mojego
ówczesnego korpo-Compaqa.

gi przesiąść się na niego. Nie pracowałem
w branży graficznej czy reklamowej, gdzie
już wtedy Maki były normą. Pracowałem
w korporacji, w której niepodzielnie rządził Compaq, IBM i potem HP. Informatycy

W każdym
miejscu
magazynu,
klikając w logo
iMagazine
w lewym
górnym rogu,
automatycznie
przechodzimy
do spisu treści.
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APPLE UDZIELI LICENCJI NA ALGORYTM,
KTÓRY UMOŻLIWI ŚLEDZENIE
LOSOWYCH MAC ADRESÓW W IOS 8

Jak dowiedzieliśmy się zaraz po keynote na WWDC 2014, MAC adresy iUrządzeń
w iOS 8 będą losowo zmieniane, zanim zostanie zestawione połączenie po Wi-Fi.
Ten zabieg ma chronić użytkowników przed śledzeniem podczas przemieszczania
się po dużych budynkach, takich jak muzea, hotele czy centra handlowe. To pierwsza tego typu ochrona wśród producentów telefonów i tabletów, która ma zapewnić klientom większą prywatność i anonimowość. Wygląda jednak na to, że Apple
będzie zaopatrywać swoich klientów korporacyjnych w odpowiednią furtkę, aby
nadal mogli te iUrządzenia śledzić.
Dobrze poinformowane źródła w dużych firmach zajmujących się technologią bezprzewodową przekazały informację, że Apple będzie oferować im wykupienie licencji na algorytm, dzięki któremu będą mogli przewidzieć następny „losowy” MAC
adres. Jak wiadomo, komputery nie są w stanie wygenerować prawdziwie losowej
liczby, a MAC adresy będą się zmieniały według ściśle określonej procedury ustalo-
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nej przez Apple. Jeśli zatem system, na przykład w muzeum, zobaczy nasz „losowy”
MAC adres, a muzeum będzie miało wykupioną licencję, to będzie wiedzieć dokładnie, z jakimi kolejnymi adresami zgłosi się dany iPhone lub iPad. Jeśli takowe wykryje, to oczywiście będzie w stanie wywnioskować, że to ta sama osoba.
Zwiększaniem prywatności swoich użytkowników Apple zagraża rynkowi wartemu około 10 miliardów dolarów. Statystyki tego, jak przemieszczamy się po najprzeróżniejszych obiektach i budynkach, dla niektórych są na wagę złota. Pozwalają zoptymalizować kanały sprzedaży i rozmieszczenie towaru w sklepie na
przykład tak, abyśmy przeszli obok tego mniej pożądanego, zmierzając do najpopularniejszego. To dlatego mięso, pieczywo i inne podstawowe produkty są na samym końcu supermarketów. Przykłady (w tym znacznie bardziej skomplikowane)
można by oczywiście mnożyć w nieskończoność, ale jeśli prawdą jest ta informacja, to Apple musi być pod ogromnym naciskiem ze strony producentów sprzętu
śledzącego i prowadzącego statystyki. Koszt jednej instalacji liczony jest w milionach euro, a rynek jest wielokrotnie większy. Pytanie zatem: Jak to dokładnie będzie wyglądało?
Na podstawie MAC adresów nie można oczywiście wyciągnąć żadnych prywatnych informacji z danego urządzenia, więc nie chodzi tutaj o kwestie bezpieczeństwa. Sprzęt śledzący nas nie zna naszego imienia i nazwiska, naszego konta bankowego ani żadnych informacji na nasz temat. Temat jest znacznie głębszy, niż
nam się z pozoru wydaje. Wątpliwym jest, aby Apple robiło to dla pieniędzy – nie
potrzebuje tych niewielkich dodatkowych dochodów, które w żaden sposób nie
będą się równały zyskom pochodzącym z portfolio produktów. Zatem prawdopodobnie chodzi o nieodbieranie dochodów producentom sprzętu oraz instalacji,
które z tego żyją i jednocześnie mają całkiem bogate portfolio patentów związanych z sieciami i standardami bezprzewodowymi. Wieść głosi, że Apple będzie wymagać zapewnień, że te dane są wykorzystywane uczciwie oraz że w żaden sposób nie będą wykorzystywane przeciwko nam. Algorytm i tak prawdopodobnie
zostanie wcześniej czy później złamany…
Niezależnie od tego, czy te informacje rzeczywiście są prawdziwe, czy są to tylko plotki, to prawdy i tak się zapewne nigdy nie dowiemy – Apple oraz inne korporacje silnie strzegą swojej prywatności. Mamy tylko nadzieję, że również zadbają o naszą.
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IOS 7.1.2 ORAZ OS X 10.9.4
GOTOWE DO INSTALACJI
Apple wydało
aktualizacje
swoich systemów
dla komputerów
i urządzeń
przenośnych. Są to
głównie poprawki.

iOS 7.1.2 ma na celu poprawę działania iBeacon oraz naprawienie błędów, które mogły występować przy używaniu sprzętu z iOS wraz z niektórymi akcesoriami producentów trzecich. Wyeliminowano także problem z klasami zabezpieczeń danych w załącznikach w Mailu.
Warto pamiętać, że iOS 7.1.2 na ten moment zablokuje Wam możliwość wprowadzenia urządzenia w tryb Jailbreak. iOS 7.1.2 w żaden sposób nie wpływa na obecną metodę wprowadzania urządzeń w ten tryb. Aktualizacja waży 23,1 MB.
OS X 10.9.4 to nowe Safari w wersji 7.0.5, a także, jak w przypadku iOS, poprawki. Od jakiegoś
czasu mój Mac nie potrafił się połączyć z sieciami bezprzewodowymi od razu po obudzeniu – trzeba było wyłączać Wi-Fi i włączać je na nowo. Miał także problemy z budzeniem się.
10.9.4 poprawia błędy, które powodowały wspominane defekty. W przypadku MacBooka Air
aktualizacja waży 97 MB.
Tradycyjnie już przed aktualizacją warto wykonać backup danych.

12
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KOLEJNE OSOBY DOŁĄCZAJĄ DO
ZESPOŁU ODPOWIEDZIALNEGO ZA IWATCH
Niecały rok temu Apple zaczęło
przejmować pracowników innych
firm, którzy mieli pomóc przy
tworzeniu iWatch. Głównie byli to
pracownicy Nike odpowiedzialni
kiedyś za Fuelband, opaskę
sportową, która nie odniosła
spektakularnego sukcesu. Od kilku
dni mówi się o kolejnych osobach,
które przeszły z Nike do Apple.

Dwaj inżynierowie to Ryan Bailey i John Gale, a zajmować się będą, odpowiednio, wyglądem
i sensorami w iWatch. Tym samym dołączyli oni do bogatego zespołu, którzy tworzy iWatch.
Marc Gurman, tegoroczna wyrocznia na temat Apple, podsumował, kto prawdopodobnie tworzy
pierwszy wearable od Apple.
Na czele projektu stoi Jeff Williams, który był odpowiedzialny dotychczas za rozpoczęcie sprzedaży zarówno iPhone’a, jak i iPada. O oprogramowaniu iWatcha decydują dwie osoby: Bud Tribble (tworzył pierwszego Macintosha) oraz były wiceprezes ds. technologii w Adobe – Kevin
Lynch. Tribble gra ważną rolę w pilnowaniu tego, co dzieje się pod maską iOS czy OS X, zaś Lynch
ma spore doświadczenie w dziedzinie projektowania systemów. Podobno w Apple pracują bardzo blisko zarówno Craiga Federighiego, jak i Jony’ego Ive’a. Sprzętem dowodzą trzy osoby: Bob
Mansfield, jedna z najlepszych osób w swoim fachu na świecie, brał udział w przygotowywaniu
iPadów, MacBooków Air oraz iMaców; James Foster, który doświadczenie zdobywał we własnej
firmie XMOS, zajmującej się projektowaniem chipów − miniaturyzacja jest kluczowa przy tworzeniu urządzenia noszonego; Achim Pantfoerder, o którym wiemy tyle, że pracuje nad iWatchem.
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Dalej zespół dzieli się na trzy „kategorie”. Mamy osoby zajmujące się fitnessem, są te odpowiedzialne za modny wygląd urządzenia, a także eksperci od zdrowia. Użycie słowa „eksperci” nie
jest przypadkiem, bowiem Apple udało się przekonać wielu doświadczonych naukowców, specjalistów, których raczej nie spodziewalibyśmy się w firmie technologicznej.
Szeroki zakres specjalizacji poszczególnych osób zdaje się potwierdzać spekulacje, że iWatch będzie miał w sobie 10 sensorów, monitorujących aktualny stan naszego ciała. Mówi się również
o różnych rozmiarach urządzenia i różnych stylach. To może być istotne, bo wśród najwyższych
pracowników Apple wielu nosi różne zegarki, a każdy będzie chciał pokazywać się z iWatchem.
Nie zapominajmy także o przywiązaniu Tima Cooka do swojej opaski Fuelband – być może
iWatch jako opaska również trafi do sprzedaży.
Premiera urządzenia ma odbyć się prawdopodobnie już w październiku, ale sprzedaż ma rozpocząć się później. Ze względu na rzekome komplikacje w produkcji ma ona ruszyć dopiero
w listopadzie.

IPHONE 5,5'' JEDNAK PÓŹNIEJ?
Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Apple we wrześniu miało pokazać swój nowy flagowy telefon w dwóch rozmiarach: 4,7'' oraz 5,5''. Teraz świat obiegła informacja, że na ten drugi
przyjdzie nam poczekać trochę dłużej.
Ile? Tego nie wiemy. Analityk z KGI Securities, Ming Chin-Kuo, twierdzi, że firma ma problemy
z panelami dotykowymi i nakładaniem koloru na obudowę urządzania. W związku z tym premiera ma się odbyć albo pod koniec 2014 roku, albo w 2015.
My to widzimy trochę inaczej. Tak duży iPhone dla wielu wydaje się przesadą, szczególnie że
Apple za dużymi telefonami przez ostatnie 7 lat nie przepadało. Niedawno udało nam się poznać
wiele części, z których będzie składał się 4,7-calowy model. O tym drugim słyszymy tylko w szczątkowych plotkach. Być może analityk przestał wierzyć w swoje wcześniejsze przekonania i powoli
wycofuje się z twierdzenia, że w ogóle zobaczymy iPhone’a 5,5. Prawdę poznamy za jakiś czas.
Jeśli jednak nie macie ochoty czekać, to chińscy producenci zaczęli już oferować podróbki iPhone’a 6. Telefon został zbudowany w oparciu o dotychczasowe plotki i makiety, ma ekran o przekątnej 4,7'', a działa na przypominającej iOS wersji Androida. Niestety, nie udało nam się znaleźć
sklepu, który w swojej ofercie miałby takiego smartfona.
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SZAFIROWE SZKŁO, PRAWDOPODOBNIE
Z IPHONE’A 6, NA WIDEO

Plotki o tym, że iPhone 6 ma mieć wyświetlacz przykryty taflą szkła szafirowego jakby przycichły. Przez pewien czas mówiono, że będzie to ekskluzywna cecha większego modelu. Teraz jednak wiemy, że pojawi się ono i w mniejszym modelu. Co to oznacza? Odpowiedź na
to pytanie przygotował Marques Brownlee, któremu udało się uzyskać dostęp do tej części
urządzenia. W swoim wideo pokazuje najważniejsze zalety szkła szafirowego: niespotykana
odporność na zarysowania, giętkość oraz przezroczystość.
Wygląda na to, że iPhone 6 mocno obniży sprzedaż folii na ekran – zwyczajnie nie będzie
potrzeby posiadania takowej. Apple stosuje już szkło szafirowe przy obiektywach w iPhone’ach 5 i nowszych, a także jako element Touch ID w modelu 5s. Na wideo można również dostrzec niewielkie ramki po bokach ekranu, zaś sama tafla jest zaokrąglona na krawędziach. Nie są to nowości na rynku, ale z całą pewnością dodadzą telefonowi uroku i wygody
w obsłudze.
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OBUDOWA IPHONE’A 6 WYCIEKŁA
Kto by pomyślał, że
w ciągu kilku dni uda
się potwierdzić plotki
dotyczące wyglądu
nowego iPhone’a?
Niedługo po przednim
szkle internet obiegł
materiał pokazujący
obudowę następnego
telefonu od Apple.
Tym razem informacji dostarcza rosyjska firma Feld & Volk, specjalizująca się w przerabianiu iPhone’ów na bardziej ekskluzywne. Zdjęcia, które udostępnili, pokazują dokładnie to, co widzieliśmy na
wszelkich makietach. Urządzenie ma być niespotykanie smukłe, co z pewnością poprawi ergonomię.
Zupełną odwrotnością zdają się być obłe krawędzie, które w połączeniu ze śliskim aluminium sprawią, że iPhone’y 6 będą częstymi gośćmi na chodnikach.
Potwierdziły się także paski skrywające antenę oraz wycinane logo producenta. To ostatnie powinno
poprawić zasięg sieci w iPhonie 6. Wreszcie, Apple zdaje się na dobre pożegnało szkło z tyłu obudowy.
Czy element na materiałach jest prawdziwy? Trudno stwierdzić. Logika podpowiada, że tak – w końcu taka firma mogła dostać pierwsze egzemplarze, aby móc szybciej oferować swoje usługi. Z drugiej strony, zdaje się, że ta obudowa nie ma miejsca na aparat. Nie chodzi o fakt, że nie ma otworu
(podobnie jak te na głośnik i mikrofon, jednak wycięcie ich nie jest problemem), a o umiejscowienie
zaczepów ekranu. Zdaje się, że jeden z nich zabiera miejsce na tylną kamerę.
Co ciekawe, to chyba pierwszy przypadek, kiedy wyciekły wszystkie kolory urządzenia. Na zdjęciach
widać srebrny, wideo przedstawia model złoty, zaś portal MacRumors dotarł do czarnej obudowy.
Jak iPhone 6 będzie wyglądał ostatecznie, przekonamy się już we wrześniu. Obstawiamy jednak, że
finalny produkt nie będzie różnił się wiele od tego, co widzieliśmy dotychczas. Za dużo przecieków
z różnych źródeł, za blisko do oficjalnej prezentacji.
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APPLE UDOSTĘPNIA WIDEO „PRIDE”

Apple jest znane ze swojego zaangażowania we wspieranie organizacji LGBT. Nikogo więc
nie powinno dziwić, że na 44. corocznej paradzie Pride w San Francisco pojawili się przedstawiciele firmy, z Timem Cookiem na czele. Apple jest również znane ze swojego zamiłowania do wideo, dlatego w nocy udostępniło materiał z tego wydarzenia.
Na trochę ponad 2-minutowym klipie widzimy przygotowania do parady. Tysiące koszulek, wielokolorowe flagi, specjalnie ozdobione rowery i ponad 5000 pracowników Apple.
W trakcie pochodu rozdawali oni karty prezentowe, które umożliwiały darmowe pobranie
utworu z iTunes.
Podczas parady Tim Cook tweetnął gratulacje dla osób, które odważyły się wyjść na ulice
tego dnia.
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APPLE ZATRUDNIA DYREKTORA
SPRZEDAŻY TAG HEUER – WPROWADZI
ON NA RYNEK IWATCH
O iWatch było głośno od bardzo dawna, jednak dotychczas nie mieliśmy nawet wskazówek,
które mogłyby potwierdzać te plotki. Aż do teraz. Dyrektor sprzedaży TAG Heuer odszedł ze
swojej firmy w celu podpisania kontraktu z Apple.

Jean-Claude Biver, szef działu zegarków w LVMH, potwierdził w wywiadzie dla amerykańskiego
CNBC, że faktycznie Apple przejęło jednego z jego pracowników. Chodzi dokładnie o szefa sprzedaży w TAG Heuer, firmy zajmującej się produkcją zegarków od ponad 150 lat. Patrick Pruniaux ma odpowiadać właśnie za premierę sklepową iWatcha.
Co ciekawe, Biver nie uważa, że iWatch będzie konkurencją dla szwajcarskich zegarków. Z kolei Mario Ortelli twierdzi, że sięgnięcie po pracownika TAG Heuer ma na celu sygnowanie produktu Apple
jako szwajcarski. Jednocześnie Ortelli powiedział, że producenci klasycznych czasomierzy nie będą
współpracować otwarcie z firmą z Cupertino. Nie chcą, żeby renoma zegarków ze Szwajcarii została stracona na rzecz naklejki „Designed in California, Assembled in China”. Analityk ma nadzieję, że
iWatch przekona młodszą klientelę do klasycznych zegarków, dzięki czemu sprzedaż czasomierzy
znacznie wzrośnie.
Nowością nie jest, że jeśli Apple zabiera się za jakiś produkt, chce go zrobić jak najlepiej. Dotychczasowe próby stworzenia smartwatchy przez innych producentów były często nieudane z jednego,
prostego względu – ich propozycje wyglądają tragicznie. Jedynym wyjątkiem jest tutaj Moto 360,
który jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży. Apple wie, że jeśli chce stworzyć produkt takiej kategorii, który się sprzeda, musi on najpierw wyglądać jak należy.
iWatch ma pojawić się prawdopodobnie jesienią tego roku. Ma pracować jako kompan iPhone’a,
który będzie wyświetlał powiadomienia, a także służył jako czujnik tego, co się z nami dzieje. Te informacje przenoszone będą do nowo pokazanej aplikacji Health. Zegarek ma wyróżniać się „pełnym” systemem iOS (pewnie podobnie pełnym, jak pełnym był OS X w pierwszym iPhonie), a także
nawet tygodniem pracy na baterii.
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KOLEJNE MARKI ZAPOWIADAJĄ
SAMOCHODY Z CARPLAY
Parę tygodni temu, na Google
I/O, Google ogłosił własny pomysł
na połączenie samochodu z
telefonem – Android Auto. Nic
więc dziwnego, że kilka dni
później Apple postanowiło ogłosić
współpracę z kolejnymi markami
samochodowymi, które dostarczą
samochody z CarPlay.

CarPlay poznaliśmy w marcu tego roku, jako rozwinięcie iOS in the Car, zaprezentowanego na
WWDC 2013. Jest to system, który pozwoli na bezpieczne i wygodne korzystanie z iPhone’a w czasie jazdy samochodem.
Dzisiaj do grupy koncernów, które wdrożą CarPlay do swoich samochodów, dołączył Fiat Chrysler
Automotives, w skład którego wchodzi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep oraz RAM.
Na liście producentów pojazdów współpracujących z iPhone’em pojawiło się także Audi oraz
Mazda. Dodając to, co już wiedzieliśmy, CarPlay znajdziemy w samochodach 29 marek. Przypominamy, że dotychczas na liście partnerów można było znaleźć następujące nazwy: Chevrolet, Citroen (wraz z linią DS), Ferrari, Ford, Jaguar, Kia, Land Rover, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Suzuki oraz Toyota. Trochę dziwi ciągły brak praktycznie
całej grupy Volkswagena (poza Audi), a także marek-córek z Japonii, takich jak Infiniti, Acura czy
Lexus (szczególnie że właściciele – Nissan, Honda oraz Toyota – zdecydowali się na CarPlay).
Co prawda, to ciągle mniej, niż przekonał do siebie Google, ale myślę, że pozostali producenci w przyszłości również zdecydują się na rozwiązania Apple. Wiele marek oferować ma zarówno
CarPlay, jak i Android Auto. To rodzi pytanie: czy podczas wyboru samochodu będziemy musieli
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zdecydować się na jeden system, czy może będzie można włączać ten, który jest akurat potrzebny? Jeśli pierwszy scenariusz się potwierdzi, to wybranie strony w walce systemów mobilnych będzie ważniejsze niż kiedykolwiek.
CarPlay dostępny ma być także w systemach multimedialnych producentów trzecich, takich jak
Pioneer czy Alpine i to będzie najszybsza droga, aby używać nowego systemu Apple. Pioneer zapowiedział aktualizację pięciu swoich urządzeń do CarPlay wczesnym latem tego roku. Wszystkim, którzy nie chcą instalować dodatkowego radia w swoim samochodzie, pozostaje poczekać
do końca 2014, kiedy to CarPlay będzie dostępny w wybranych modelach Ferrari, Hondy, Hyundaia, Mercedesa oraz Volvo.

APPLE POROZUMIAŁO SIĘ Z IBM
W SPRAWIE ROZWIĄZAŃ DLA BIZNESU
Apple porozumiało się
z IBM i ogłosiło globalną
współpracę dotyczącą
dostosowania mobilnych
rozwiązań biznesowych
oraz oprogramowania
analitycznego dla
iPhone’ów i iPadów.

Podejrzewamy, że w niedalekiej przyszłości będzie to również dotyczyło komputerów – nie
wierzymy, że pominęliby też ten sprzęt. To bardzo ważny krok dla Apple, umacniający jego pozycję w biznesie.
Zdjęcie: Tim Cook (prezes Apple) i Ginni Rometty (prezes CEO). Dzięki uprzejmości Apple / Paul Sakuma
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TP-LINK ARCHER C5
Firma TP-Link sukcesywnie
zwiększa ofertę urządzeń
pracujących w najnowszym
standardzie 802.11ac.
Tym razem do tej rodziny
dołączył Archer C5.

Nowy router pracuje w dwóch pasmach: 5 GHz oraz 2,4 GHz i ma oferować łączną przepustowość na poziomie aż do 1200 Mb/s. Urządzenie to wyposażono w sześć anten (trzy zewnętrzne
i tyleż samo wewnętrznych), których zadaniem jest zapewnienie silnego sygnału i dużego zasięgu sieci bezprzewodowej.
Oprócz tego Archer C5 ma cztery gigabitowe porty Ethernet, a także dwa porty USB 2.0, pozwalające na podłączenie zarówno drukarki, jak i zewnętrznej pamięci masowej. Zasoby tej
ostatniej mogą być także udostępniane na zewnątrz dzięki funkcji serwera FTP.
Poza tym urządzenie oferuje wiele przydatnych narzędzi, jak choćby możliwość utworzenia
sieci gościnnej (działającej na obu pasmach), jak również kontrolę pasma w oparciu o adres IP
czy dobrodziejstwa wynikające ze standardu WDS. Całość składa się na doskonałą pozycję dla
użytkowników domowych lub małych firm.
Więcej informacji na temat tego routera możecie znaleźć na oficjalnej stronie.
Sugerowana cena brutto: 399 zł

Przenośny
hotspot 3G
z bankiem energii
5200mAh

M5360

5200mAh

Przenośny router z bankiem enargii M5360

16-17 godzin

Router TP-LINK M5360 to mobilny hotspot 3G, który jednocześnie pozwala na naładowanie baterii Twoich przenośnych urządzeń.
To rozwiązanie dla wszystkich, którzy lubią (lub po prostu muszą) być zawsze w zasięgu Internetu. Pojemność akumulatora na
poziomie 5200mAh umożliwia do 17 godzin pracy samego urządzenia, a w międzyczasie doładowanie baterii smartfona lub tabletu.
Po zainstalowaniu w routerze karty SIM od operatora, będziesz mógł korzystać z Internetu na wszystkich swoich urządzeniach lub
udostępnić łącze znajomym.
Więcej mobilnych rozwiązań TP-LINK na stronie: www.tp-link.com.pl

w w w. tp - lin k . com. p l
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WORLD OF TANKS BLITZ

– RELACJA Z OFICJALNEJ PREMIERY GRY

JAN URBANOWICZ

World of Tanks, gra ze stajni Wargaming, która zdobyła na całym świecie niebywałą
popularność wśród użytkowników komputerów, niedawno weszła w strefę mobile.
Miałem przyjemność uczestniczyć, dumnie reprezentując redakcję iMagazine, w oficjalnej
premierze gry w Amsterdamie pod koniec czerwca.

Dobrze, na początek muszę się do czegoś przyznać – nie jestem graczem. Oczywiście, od czasu do czasu zagram w jakiś tytuł na konsoli lub iPadzie, ale to by było na tyle. World of Tanks
w wersji desktopowej widziałem zaledwie kilka razy w życiu i nie przypadło mi to zbytnio do
gustu. Nie uważam, że to zła gra, a jedynie nie jest tym, czego bym szukał. Kiedy więc dostałem
telefon od osoby, do której na spotkanie w iMagazine bogowie muszą się umawiać pół roku
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wcześniej, że jadę do Amsterdamu na oficjalną premierę gry w wersji na iOS, byłem lekko zaskoczony. Pomyślałem jednak, że będzie to ciekawe doświadczenie – w końcu nie samymi filmami może człowiek żyć.
I tak oto przybyliśmy do miasta Amsterdam. Jako że trwał jeszcze wtedy mundial, pojechałem
oczywiście w mojej bluzie reprezentacji Holandii. Niestety, tubylcy nie traktowali mnie z tego
powodu w jakiś szczególny sposób. Miasto jednak fajne. Dobrze, że co się wydarzy w Amsterdamie, zostaje w Amsterdamie, więc przejdźmy do samej premiery gry.
Rozpoczęła się wieczorem, około godziny 20:00. Na sce-

I tak oto przybiliśmy do
miasta Amsterdam. Jako że
trwał jeszcze wtedy mundial,
pojechałem oczywiście w mojej
bluzie reprezentacji Holandii.

nie pojawił się między innymi Tom Putzki, czyli dyrektor
komunikacji Wargaming na Europę Centralną. Było prawie jak u Apple, czyli zasypanie nas rozmaitymi liczbami i przewidywaniami co do sukcesu gry oraz rozmaitymi
planami co do jej rozwoju. Później nastąpiły prezentacje rozgrywek i pokazanie nam, jaka to jest świetna zabawa. Muszę przyznać, że wyglądało to obiecująco i pomimo tego, że − jak wspomniałem wcześniej − nie jestem
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wielkim graczem, to nie mogłem się doczekać, kiedy dostanę iPada w swoje ręce, by
móc spróbować samemu rozwalić jakiś czołg. Nie musiałem długo czekać. Wargaming udostępniło nam sporo iPadów, tak by każdy mógł na spokojnie spróbować sił
w rozgrywce. Muszę przyznać, że zabawa jest przednia. Na początku. Później zaczyna się prawdziwa wojna. Rozgrywki trwają po kilka minut, a ich celem jest zdobycie
bazy wroga lub rozprawienie się ze wszystkimi czołgami przeciwnika. Na początku
wydaje się to proste, ale jeśli zagramy z jakimś doświadczonym graczem, to mamy
przerąbane. Jeden najdrobniejszy błąd może doprowadzać do tego, że zostaniemy
zmiażdżeni przez wroga i zamiast wjeżdżać czołgami do miasta w świetle chwały,
pojedziemy na złomowisko.

Muszę przyznać, że gra graficznie jest przyzwoita. Nie powala na kolana, ale ja od
gier mobilnych tego nie oczekuję. Tutaj najważniejsza jest grywalność i zadowolenie z rozgrywki. W World of Tanks Blitz walory te stoją na naprawdę wysokim poziomie. Czołgami sterujemy za pomocą wirtualnego joysticka, a strzały oddajemy po
naciśnięciu jednego guzika. Możemy też aktywować tryb snajperski, który w wielu
momentach niesamowicie się przydaje.
Kiedy po powrocie do domu sprawdziłem desktopową wersję gry, a później znów
zasiadłem do Blitz, stwierdziłem, że ta druga to naprawdę znakomita rozrywka. Nie
tylko dla zapalonych graczy, choć jest ona kierowana przede wszystkim do nich,
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ale również dla tych, którzy tak jak ja, raz w tygodniu chcą sobie przed czymś zasiąść i najzwyczajniej się odprężyć. Oczywiście to nie tylko jeżdżenie
czołgiem i strzelanie. Jak to w życiu bywa, trzeba
mieć pieniądze, by się dobrze bawić. Trzeba kupować złoto, by mieć fundusze na naprawy, kupno
nowych maszyn itd. Konto premium jednak nie jest
niezbędne do gry, chociaż gdy je mamy, zabawa
jest znacznie lepsza. Na początku mamy do dyspozycji spory zestaw maszyn, których jest ponad 90,

Oczywiście to nie tylko
jeżdżenie czołgiem
i strzelanie. Jak to
w życiu bywa, trzeba mieć
pieniądze, by się dobrze
bawić.

oraz 8 map. W tym drugim przypadku może się to
wydawać nieco ubogie, jednak twórcy zapowiadają
szybki rozwój gry; będą pojawiać się zarówno nowe mapy, jak i czołgi, a mechanizmy rozgrywki
mają być wciąż udoskonalane.
Wyprawa na premierę gry była naprawdę udana. Nie dość, że przekonałem się, jak fajna może
być mobilna wersja gry, która na tradycyjnym komputerze mnie do siebie nie przekonała, to
jeszcze miałem ciekawą wycieczkę, do jakże ciekawego miasta. Ale o tym to już opowiem kiedyś bardziej prywatnie.
Na dziś gra World of Tanks Blitz jest dostępna jedynie na urządzenia z iOS (do pobrania tutaj),
ale w ciągu najbliższych miesięcy ma pojawić się również wersja na Androida.

@yasiek_
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Dominik Łada
Rok 2001. Cóż to był za rok – wziąłem ślub, WTC, premiera iPoda i…
tytanowego PowerBooka G4.

Moim pierwszy Makiem był Titanic G4 550 MHz. Tak go wszyscy użytkownicy,
i nie tylko, nazywali. Był piękny. Cienki. Tytanowy – stąd nazwa. Piekielnie, jak
na owe czasy, szybki. Miał rozwiązania, których nie miała ŻADNA konkurencja
– ekran panoramiczny, obsługa zewnętrznego monitora w rozdzielczości Full
HD, slotowe DVD z nagrywarką CD (jeszcze nie SuperDrive), FireWire, ethernet
gigabitowy i co najważniejsze… Wi-Fi. Był, nie żartuję, dwa i pół razy cieńszy od
mojego ówczesnego korpo-Compaqa.
Macami interesowałem się od połowy lat 90. Z ciekawością oglądałem je na
Polnej w pierwszym w Warszawie sklepie, gdzie można było na żywo pomacać makówki. Jak tylko podłączyłem się do internetu, wtedy jeszcze modemem
33600, jedną z najczęściej odwiedzanych stron była strona Apple. Bardzo podobał mi się ten sprzęt, ale nie miałem odwa-

Był, nie żartuję, dwa i pół
razy cieńszy od mojego
ówczesnego korpo-Compaqa.

gi przesiąść się na niego. Nie pracowałem
w branży graficznej czy reklamowej, gdzie
już wtedy Maki były normą. Pracowałem
w korporacji, w której niepodzielnie rządził Compaq, IBM i potem HP. Informatycy
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nie chcieli nawet słyszeć o tym, że można mieć
Maca. Takie były czasy.
Moje zaciekawienie Macami wzrosło jeszcze bardziej, gdy po kilku latach przerwy skontaktowałem się z moim przyjacielem, jeszcze ze szkoły podstawowej. Od słowa do słowa okazało się,
że ma on w domu PowerBooka G3 Pismo i korzysta z niego w „zwykły sposób”. Internet, komunikatory (iCQ, GG), gry. Jak się okazało, nie miał

Ponieważ wtedy ceny
Maców w Polsce były
nawet nie z kosmosu,
tylko z czarnej dziury,
zdecydowałem się kupić
go w USA.

z tym żadnego problemu. Jednoznacznie zburzył tym wszelkie mity, jakimi karmiłem się, czytając Chipy, PCWorldy czy słuchając wspomnianych wcześniej korporacyjnych
informatyków.
Klamka zapadła – kupuję. Grudzień 2001. Ponieważ wtedy ceny Maców w Polsce
były nawet nie z kosmosu, tylko z czarnej dziury, zdecydowałem się kupić go
w USA. Znajomy, który akurat był za wielką wodą, skontaktował się ze mną i powiedział, że jego kolega ma do odsprzedania kupionego dwa miesiące wcześniej „jakiegoś laptopa z nadgryzionym jabłuszkiem”. Okazało się, że był to zaprezentowany w październiku Titanic. Byłem w siódmym niebie.
Komputer przyjechał do mnie po kilku tygodniach. Dosyć szybko przestawiłem
się. Od tego momentu moje życie się zmieniło. Wracając z pracy, peceta nawet
nie wyjmowałem z teczki. Bo czekał na mnie, oczywiście prócz żony i psa, mój
wspaniały Titanic. Byłem zafascynowany MacOS 9.2. Długo zwlekałem, aby zainstalować OS X. Zdecydowałem się dopiero po pół roku, od razu na Jaguara (10.2).

Wracając z pracy, peceta nawet
nie wyjmowałem z teczki. Bo
czekał na mnie, oczywiście
prócz żony i psa, mój wspaniały
Titanic.

Wcześniejsze wersje były praktycznie nieużywalne w naszych, polskich warunkach.
Po Titanicu miałem kolejne laptopy – PowerBooka G4 Alu 17" (2004), MacBooka Pro
17" C2D (2007), MacBooka Pro 17" Unibody (2009 – którego mam nadal, mojego
„Woza”). Teraz korzystam z MacBooka Pro
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13" Unibody z 2011 roku i czekam na to, co zostanie zaprezentowane po wakacjach, bo na razie do wszystkiego mi wystarcza.
Muzyka była i jest moją wielką pasją, ale iPod przez długi czas nie przemawiał do
mnie. Pierwszego iPoda – niedawno mogliście zobaczyć, jak go przerobiłem – kupiłem dopiero na początku 2006 roku. Też się od razu w tym sprzęcie zakochałem…
Tak już mi zostało. Teraz, po tylu latach, nie wyobrażam sobie zmiany. Zbyt głęboko wsiąkłem w ekosystem. Zbyt przyzwyczaiłem się do wygody rozwiązań,
jakie oferuje Apple. Zbyt przyzwyczaiłem się do jakości, wyglądu i dizajnu. Zostałem kupiony, a w zasadzie sam się sprzedałem Apple’owi i nie żałuję tego, bo
mam łatwiejsze życie i nie muszę się przejmować problemami, jakie mają użytkownicy z drugiej strony okna.

@dominiklada
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Norbert Cała
Ja niestety mam już kilka lat na karku i jestem z pokolenia, któremu
„Mój pierwszy raz” kojarzy się z „Bravo”. Jednak dzięki temu moja
historia przygód z Apple miała kilka początków.

Pierwszy ma miejsce gdzieś w początkach lat 90. Byłem wtedy uczniem liceum
lub może kończyłem podstawówkę i jeździłem przegrywać gry i programy na
giełdę komputerową, do szkoły przy Grzybowskiej. Wtedy nikt nie kupował oprogramowania, taki proceder nie istniał. Ceną appki była cena nośnika, czyli kasety
lub dyskietki, plus opłata za przegranie. Zanurzony w demoscenie Timeksa, między jedną a drugą potyczką ze znienawidzonymi Commodorowcami, trafiłem do
sklepu z logo tęczowego jabłuszka na placu Politechniki w Warszawie. Tam stały
Performy, Power Macintoshe, Classiki i PowerBooki, każdy z graficznym systemem
operacyjnym. Najbardziej jednak pamiętam z tamtych czasów brak przycisku do
wyjmowania dyskietek. Aby ją wyjąć, należało wyrzucić ją do kosza. Byłem zachwycony. Niestety na zachwycie się skończyło. Ceny zwalały z nóg, więc musiałem wrócić do „Gumiaka”. Ale tylko na chwilę, bo bardzo szybko przesiadłem się
na blaszaki. W ich wnętrzu, wymieniając ciągle procesory i karty graficzne, tkwiłem aż do 2005 roku.
Pamiętam, jak przed wyjazdem sylwestrowym kupiłem sobie w prezencie nowego iPoda Video. Był klasycznie biały i miał dysk 30 GB, to było więcej, niż miał
mój ówczesny komputer i nie miał już tęczowego jabłka. iPodem byłem komplet-
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nie zachwycony i jako typowy przedstawiciel efektu halo, chwilę potem nabyłem
pierwszy komputer Apple.
15", srebrny PowerBook G4 z procesorem PowerPC. To był już zmierzch Apple’a
z procesorami od Motoroli. W kilka dni po zakupie miała miejsce premiera MacBooka Pro, już na procesorach Intela. Wtedy ta zmiana była dla prawdziwych Apple'owców jak zdrada żony z najlepszym przyjacielem. Ja, będąc
apple'ową świeżynką, nie odbierałem tego w ten sposób i bez cienia smutku przesiadłem się na procesory Intela. Było mi to nawet na rękę, bo awaryjnie mogłem się przełączyć na Windows. Początkowo, muszę przyznać, robiłem
to często, a sam proces przechodzenia w pełni na Mac OS trwał u mnie dość
długo.
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Od tamtego czasu przez moje ręce przewinęły się dziesiątki różnych komputerów Apple. Miałem iMaki, Maki mini, Maki Pro i sporo różnych MacBooków. Trafił się chyba nawet jakiś PowerMac,
który pracował jako serwer. Gdybym miał wybrać
ten, który najmilej wspominam, to byłby to czarny, matowy MacBook, którego nabyłem w początkach 2008 roku. Wyglądał obłędnie i z dyskiem
SSD jeszcze do niedawna był używany przez mo-

Użytkownik Apple na
pytanie „Jaki masz
komputer?” odpowiadał –
srebrny, a w ostateczności
biały lub czarny.

jego brata.
Tu warto podać małą anegdotę. W tamtych czasach każdy szanowany komputerowiec na pytanie „Jaki masz komputer?” odpowiadał, rzucając nazwami procesorów, kart graficznych, okraszając wypowiedź dużą liczbą cyferek. Użytkownik Apple na podobne pytanie odpowiadał – srebrny, a w ostateczności biały lub
czarny. To doskonale pokazuje różnice w podejściu do komputera jako sprzętu.
Muszę Wam też podać jeden mało znany fakt – nie polubiłem się z iPhone’em
pierwszej generacji od pierwszego wejrzenia. Przez długi czas po jego premierze
używała go moja narzeczona, a ja byłem wierny HTC z mobilnymi Windowsami.
Dopiero w nieco ponad pół roku po premierze przekonałem się do niego i potem
już nie miałem na stałe żadnego innego telefonu.
W moim przypadku komputery Apple dosłownie zmieniły moje życie. W 2007 powstał mój blog www.ipod.info.pl, a rok później w połowie 2008 roku dołączyłem
do ekipy Mojego Jabłuszka, czyli protoplasty iMagazine. Do dziś zawodowe zajmowanie się jabłkami to więcej niż połowa
mojego zawodowego życia i wcale nie jest

Najbardziej jednak pamiętam
z tamtych czasów brak
przycisku do wyjmowania
dyskietek. Aby ją wyjąć,
należało wyrzucić ją do kosza.

to praca w sadzie.
P.S. Mam srebrnego Maca, ale mam też
PowerBooka, na którego w 1992 czy też
'93 roku nie mogłem sobie pozwolić. Dostałem go w prezencie od brata, ciągle działa.

@norbertcala
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Wojtek Pietrusiewicz
Zdarza mi się czytać artykuły na temat efektu „halo", dzięki któremu
użytkownicy Maków kupują iPoda, iPhone’a lub iPada… lub oba.
U mnie było odwrotnie – najpierw był iPod i iPhone, a dopiero
potem pojawił się Mac.

Pamiętam jeszcze czasy jak Macintoshe mnie zupełnie nie interesowały. Odstraszały wysokimi cenami i nie można było na nich grać. No i konieczny był jakiś „polonizator”, bo trudno było uzyskać polskie znaki – OS X ich natywnie nie
wspierał. Co za porażka… W 2007 roku Apple odsłoniło OS X Leopard z natywnym wsparciem dla polskich znaków. To też przy okazji był rok, w którym wiele się działo w moim życiu – byłem akurat na etapie przeprowadzki do nowego
mieszkania i miasta, w którym nie miałem mebli i nie planowałem mieć dużego biurka ani komputera stacjonarnego. Miałem bodajże trzyletniego Thinkpada
T60p (jeszcze produkcji IBM), który dawał radę, ale zaczynał się już powoli ślimaczyć. W zasadzie wina leżała po stronie jego oprogramowania i OS, które razem
doprowadzały mnie powoli do punktu wrzenia. To wtedy po raz pierwszy zacząłem przeszukiwać najciemniejsze zakątki internetu w poszukiwaniu informacji na
temat tego, czy Mac zapewni mi wszystko, czego potrzebowałem.
Nie zapewniał. Trudno. - Poradzę sobie - pomyślałem.
Wybór padł na MacBooka Pro 17" early 2008 (MacBook Pro 4.1 ) z opcjonalną matową matrycą hi-res o rozdzielczości 1920x1200 i 4 GB RAM. Standardowo posia-
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Pamiętam jeszcze czasy,
jak Macintoshe mnie
zupełnie nie interesowały.
Odstraszały wysokimi cenami
i nie można było na nich
grać. No i konieczny był jakiś
„polonizator”…
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dał już 250 GB HDD, co przy sześćdziesiątcve w IBM-ie
wydawało się przeogromną przestrzenią. Był piękny!
No i ta klawiatura… Ten trackpad… Odebrałem go ze
sklepu dnia 17 lipca 2008 o 13:21. Zanim ta godzina wybiła, zniosłem jajko… True story.
Pamiętam, że lata poprzedzające tego MacBooka składały się z dwóch rzeczy – ciągłych pochwał dla klawiatury w ThinkPadzie oraz ciągłych przekleństw pod adresem touchpada. Korzystałem wyłącznie z touchpointa
lub myszki na USB i nie wyobrażałem sobie, że istnieje na świecie touchpad, z którego mógłbym korzystać.
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Okazało się, że przy MacBooku myszka stała się zupełnie zbędna, a gesty na trackpadzie to coś, czego nie da się zrozumieć, dopóki się tego nie poużywa przez kilka dni. Klawiatura była nieznacznie
lepsza i po przyzwyczajeniu się do niej zacząłem pisać jeszcze szybciej. Niestety nigdy nie byłem w stanie przesiąść się na Makowy układ wpi-

Odebrałem go ze sklepu
dnia 17 lipca 2008 o 13:21.
Zanim ta godzina wybiła,
zniosłem jajko… True story.

sywania polskich ogonków z prawym klawiszem
Alt/Option. Starałem się go nadal wciskać prawym kciukiem, ale pamięć mięśniowa była oporna. Być może nauczyłbym się korzystać z małego palca prawej ręki lub
bardziej wygiąć kciuk, ale wybrałem prostsze rozwiązanie – program KeyRemap4MacBook skutecznie zamienił miejscami prawy Alt z prawym Command (i tylko te
dwa klawisze) i wszechświat znowu wypełnił się pozytywną energią.
Z perspektywy czasu model 17'' był błędem, który spowodowany był ekranem
w T60p – ThinkPad miał ekran o rozdzielczości 1600x1200 pikseli i chciałem zachować pionowy wymiar z przyzwyczajenia. Niepotrzebnie. Jego dodatkowa waga
oraz brak mobilności obrzydzał mi momentami korzystanie z niego. Jak leżał na
biurku, to podłączałem do niego zewnętrzny monitor, myszkę, klawiaturę i dysk
twardy. Jak chciałem pójść na balkon, to trzeba było to wszystko odpiąć. Bez sensu. Model 15'' byłby wtedy znacznie rozsądniejszą opcją i prawdopodobnie inaczej bym go używał – trochę szkoda, że nikt mi tej patelni nie odradził.
Pomimo tego, lata z nim spędzone były wyjątkowe. Uwielbiałem jego klawiaturę
i przez jakiś czas nawet preferowałem od nowszej, „wyspowej”, która pojawiła się
w modelu unibody, a wcześniej w innych MacBookach.
Na początku 2010 roku wymieniłem go na iMac 27”, którego miałem do niedawna. Dzisiaj piszę te słowa na najmniejszym 11,6”

Perspektywa z czasem się
zmienia… ale nigdy nie
zapomina się swojego
pierwszego Macintosha.

MacBooku Air i zastanawiam się, jak można
posiadać komputer z 15-calowym ekranem.
Perspektywa z czasem się zmienia… ale nigdy nie zapomina się swojego pierwszego
Macintosha.

@morid1n
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Kinga Ochendowska
Dawno, dawno temu, gdzieś na przełomie zeszłego stulecia…
W czasach, gdy komputery były czarne i ponure, pojawił się iBook
G3 Clamshell i wszystko się zmieniło.
Swoją przygodę z komputerami rozpoczęłam bardzo wcześnie – w czasach, kiedy blaszaki dopiero wchodziły pod strzechy domów prywatnych użytkowników.
Nowe urządzenia szybko mnie zafascynowały i rozpaliły wyobraźnię niezliczonymi możliwościami. A ponieważ rzeczywistość była zupełnie inna, z konieczności
musiałam nauczyć się nie tylko użytkowania sprzętu z poziomu klienta, ale również samodzielnego serwisowania komputerów i rozwiązywania licznych w tych
czasach problemów. Rynek rósł szybko, a wraz z nim ewoluowałam i ja – 286,
386, 486, Pentium. Stacjonarne komputery zastąpiły coraz popularniejsze laptopy. Miały co prawda znikome możliwości rozbudowy, ale za to pozwalały na pracę w dowolnym miejscu – w domu, w pracy, przy biurku i w łóżku. Prym wiodło
kilku producentów – IBM, Toshiba, Compaq. I właśnie 12-calowy Compaq mieszkał w moim domu. Sprawował się całkiem nieźle, jak na tamte czasy. Ale jak to
bywa, nadszedł moment, gdy domowy setup trzeba było unowocześnić. Sprzedałam więc Compaqa pewnemu lekarzowi, który przyjął go z otwartymi ramionami i uzbrojona w gotówkę udałam się do mekki warszawskich komputerowców
– na giełdę przy ulicy Grzybowskiej.
Cóż to było za miejsce! Na bazarowych stolikach można było znaleźć wszystko,
czego zapragnąć mogło serce technologicznego geeka. Wiatraki, procesory, pły-
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ty, karty graficzne, kości pamięci, obudowy. Akcesoria i peryferia. Raj, powiadam Wam, prawdziwy
raj! Krążyłam wąskimi przejściami pomiędzy stanowiskami i nic mnie nie poruszyło. Bo wiadomo
przecież, że komputer musi „poruszyć”. W końcu ma zamieszkać w naszym domu i towarzyszyć
nam w codziennych czynnościach. I wtedy… wte-

iBook G3 300 Blueberry
był wspaniałą maszyną,
bardzo zaawansowaną jak
na swoje czasy.

dy go zobaczyłam!
Leżał wśród góry innego sprzętu, pochodzącego z likwidowanej agencji reklamowej i nie wzbudzał niczyjego zainteresowania. Prawdopodobnie dlatego, że
sprzedawca z góry informował wszystkich, że nie da się na nim zainstalować Windowsa. − Do diabła z Windowsem! – pomyślałam. − Jest piękny!
Z Macami miałam do czynienia już wcześniej. Stały w agencji reklamowej, w której pracowałam, otoczone mistycznym uwielbieniem. Miały wielkie monitory,
z antyrefleksyjnym daszkiem i jedyne programy, jakie wolno było na nich uruchamiać, służyły do mozolnej obróbki grafiki. Ale przecież są ludzie, którzy używają ich również w domu? Zrobiłam jeszcze jedno kółeczko i jeszcze jedno. Ale biało-niebieski iBook już zajął miejsce w moim sercu. Sprzedawca popatrzył na mnie
z powątpiewaniem, wspomniał jeszcze, że ten komputer nie ma nawet stacji dyskietek i dołożył mi w komplecie niebieski czytnik na USB. Clamshell był mój.
Nie miałam pojęcia, jak działa system – wtedy jeszcze OS 8.6. Nie wiedziałam
o problemach, z jakimi borykają się polscy użytkownicy Maców. Może i dobrze?
Po prostu zabrałam go do domu, zaglądając jeszcze wcześniej do mojego brata
– posiadacza Maca, po płytę z niezbędnym oprogramowaniem.
Uwierzcie, czasy były takie, że nawet podłączenie Maca do sieci sprawiało problemy, a znalezienie działającego sterownika

Od tamtych czasów przez
moje ręce przewinęło się wiele
Maców.

ADSL graniczyło z cudem. Do tego trzeba
było się namęczyć, żeby wymusić prawidłowe wyświetlanie polskich znaków na dostarczanym z systemem Internet Explorerze.
Gdybym wiedziała o tym wszystkim wcześniej, pewnie siedziałabym przed nim, ob-
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gryzając paznokcie. Lecz nieświadoma ogromu
problemu, skonfigurowałam wszystko w ciągu 24
godzin. I wkroczyłam do świata, który towarzyszy
mi do dzisiaj.
iBook G3 300 Blueberry był wspaniałą maszyną,
bardzo zaawansowaną jak na swoje czasy. Nie-

W dzisiejszych czasach,
kiedy komputery stały
się nienaprawialne, niczego
już nie naprawiam.

zwykła prostota systemu i absolutna logika procesów chwytała za serce. Nie będę przesadzać, jeśli powiem, że ta podjęta pod
wpływem chwili decyzja sprawiła, że teraz jestem tu, gdzie jestem. Czyli z Wami.
Pisząc do iMagazine, dzieląc pasję wielu użytkowników. Ale zanim to się stało,
znalazłam sobie inne miejsce w Macowym świecie. Ponieważ w tamtych czasach
Maki sprawiały wiele problemów, a serwis był niewymownie drogi, nauczyłam
się je naprawiać i stworzyłam niewielki, domowy serwis dla trudnych przypadków. W ten sposób zintegrowałam się ze środowiskiem macuserów i poznałam
wielu wspaniałych ludzi, z którymi kontakt utrzymuję do dziś.
Od tamtych czasów przez moje ręce przewinęło się wiele Maców. iBooka zastąpił kultowy PB Pismo, pojawiły się Performy, niezliczona ilość kolorowych iMaców, PB 520c, kolejne iBooki. Skakałam po linii czasu firmowanej przez Apple
w tę i w tamtą. Powstały strony internetowe mające służyć pomocą początkującym macuserom – Bezsenni i dział „Zrób to Sam”, PUC – Pismo User Club, Moof!
– Makowe Historie (to, co robimy właśnie w tym numerze iMagazine), MacDzieciaki – strona dla najmłodszych macuserów oraz PSM – Polskie Strony Macowe.
Wszystkie je tworzyłam z przekonaniem, że świat, który odkryłam, jest najlepszym, co można sobie było wyobrazić.
W dzisiejszych czasach, kiedy komputery stały się nienaprawialne, niczego już nie
naprawiam. Pogrążyłam się w błogiej beztrosce stwierdzenia: „Po prostu działa”.
Ale makowego świata nie porzuciłam, bo nie da się od niego odejść. Raz macuser – zawsze macuser. I nie żałuję swojej decyzji, podjętej kilkanaście lat temu, na
giełdzie przy ulicy Grzybowskiej, pod wpływem niewytłumaczalnego impulsu.
A może był to palec przeznaczenia?

@santee76
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Paweł Hać
Zaczęło się od iPoda touch. Potrzebowałem odtwarzacza muzyki,
a ten wyglądał bardzo fajnie, miał internet i aplikacje. Z czasem
zmieniłem go na iPhone’a, a niewiele później zacząłem zastanawiać
się, czy nie chcę mieć równie wygodnego komputera. W ten
sposób trafił do mnie pierwszy Mac.

Od pierwszych chwil obcowania z komputerami byłem „pecetowcem”. Systemy
inne niż Windows nie miały racji bytu, bo przecież tylko ten od Microsoftu nadaje się do pracy, jest na niego oprogramowanie, no i w ogóle za takiego Maca się
przepłaca. Przez wiele lat korzystałem z Windowsa i mi on odpowiadał, a wszelkie jego przypadłości uważałem za typowe dla komputerów. System zwalnia po
kilku-kilkunastu miesiącach użytkowania? Trzeba zrobić format i postawić go na
nowo. Później kilka godzin, by zainstalować na nowo całe oprogramowanie i je
skonfigurować. Płyta z instalatorami aplikacji była obowiązkowym przedmiotem,
zwłaszcza że ściąganie na nowo wszystkiego z internetu wymagało i czasu (bo
łącza internetowe szybkie są dopiero od niedawna), a i wszystkiego trzeba było
szukać na stronach producentów albo na portalach, które zbierały linki do aplikacji. Ot, takie standardowe procedury, by komputer działał dobrze. Zawieszanie
się? Oczywiście, czemu nie – pamiętam, że na Windows Millenium (mój pierwszy
komputer na nim pracował) zdarzały się nagminnie. Blue screen? Tak, też występował, i nie trzeba się było specjalnie starać. Późniejsze wersje nie robiły już (tak
często) takich niespodzianek.
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Właściwie wszystko pasowało mi do momentu, w którym poszedłem na studia i w związku z tym kupiłem laptopa. Ciężkiego, trzykilowego kloca z ekranem o przekątnej 16 cali i mocnej konfiguracji. Był przyzwoity jako komputer,
bez oglądania się na komfort pracy oraz wrażenia, jakich dostarczał. Wraz z upływem czasu zaczął przeszkadzać mi ekran, który pod każdym kątem wyświetlał
inne kolory (lub też w ogóle nie był czytelny), przestałem też całkowicie korzystać z gładzika, bo był za mały, a palec po chwili zaczynał się do niego kleić. Klawiatura była równie okropna – upchnięte zbyt ciasno przyciski powodowały, że
nie sposób było pisać szybko, nie popełniając przy tym błędów. Do tego jego
waga sprawiła, że zabierałem go ze sobą dopiero wtedy, gdy był absolutnie niezbędny. Po rozmowach ze znajomymi okazało się, że mało kto zwraca w ogóle uwagę na te rzeczy – ot, komputery takie przecież są. Dało mi to do myślenia,
w końcu to niemożliwe, by zbieranina wad, powielanych przez producentów PC,
stanowiła jedyny wybór. I wtedy pojawił się pomysł – Mac. Bo czemu mam nie
spróbować?
Nie zastanawiałem się zbyt długo nad tym, jaki komputer chcę. Niewielki, lekki
i tani, bo gdyby okazał się złym wyborem, to chciałem go natychmiast odsprzedać. Szukałem MacBooka White, ewentualnie pierwszego Pro z procesorem Intela. Trafiła się jednak okazja i pewnego sierpniowego dnia kurier przywiózł mi
MacBooka Air, konkretniej zaś model Rev. B, czyli z poprawioną konstrukcją zawiasu pokrywy. Pierwszym szokiem była waga samej paczki, była tak lekka, że
obawiałem się, że jest pusta. A jednak coś tam było – coś, co odmieniło kompletnie moje podejście do komputerów. Po wyjęciu z pudełka nie mogłem uwierzyć, że jest tak cienki i lekki – 1,36 kg było niczym w porównaniu do ponad dwukrotnie większej wagi mojego PC. Sama konstrukcja była równie niesamowita,
wszystko było aluminiowe i perfekcyjnie spasowane. Po włączeniu pojawiły się
kolejne obawy – wentylator jest zepsuty. Okazało się, że po prostu go nie słychać. Ekran uderzył mnie po oczach kolorami i bardzo dobrymi kątami widzenia.
A sam system? Cudo, szczególnie w porównaniu do ociężałego Windowsa.
Pomimo stosunkowo słabej konfiguracji i koszmarnego, powolnego dysku HDD
o prędkości 4200 obrotów na minutę (takie same montowano w iPodach), działał dużo sprawniej niż „mocny” pecet. A przy tym był nieporównywalnie wygodniejszy. Po kilku dniach z OS X potrafiłem go używać intuicyjnie, dokładnie
wiedziałem, gdzie co się znajduje i jak działa. Wciskałem kombinację klawiszy
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znaną z programów systemowych w jakiejś aplikacji, którą dopiero zainstalowałem, a ona wywoływała dokładnie taką czynność, jakiej się spodziewałem. Jednolitość oprogramowania sprawiła, że poszukiwanie narzędzi do wykonywania
określonych rzeczy było czystą przyjemnością. Nie musiałem zastanawiać się,
jak działają podstawowe funkcje aplikacji, mogłem skupić się na jej unikalnych
cechach. W efekcie zacząłem pracować szybciej i wydajniej. Nie zmagałem się
z maszyną, tylko z postawionym zadaniem. To było coś wielkiego. Jednocześnie
zacząłem doceniać każdą, nawet najmniejszą aplikację. To właśnie dzięki nim
funkcjonalność OS X gwałtownie wzrasta. Jasne, o grach mogłem zapomnieć,
ale były mi one kompletnie obojętne. Od tego są konsole.

Nie wierzyłem w opinie, że Mac zmienia światopogląd, a powrót do PC jest niemożliwy. Dopiero gdy sam zacząłem pracować na komputerach Apple, zrozumiałem, dlaczego to rzeczywiście prawda. Tu nie chodzi o papierową specyfikację, a o perfekcjonizm, zarówno w zakresie oprogramowania, jak i sprzętu. Mac
to doskonała maszyna do pracy, o której zapominam – staje się niewidzialna,
nieśmiało upomni się czasem o prąd i… tyle. Przyglądając się nowym modelom
PC, czuję się jak homoseksualista, widzący piękną kobietę. Podziwiam, ale kompletnie nie jestem zainteresowany.

@pawelhac
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Maciej Skrzypczak
Mój pierwszy Mac nie był moim Makiem.

Był to służbowy iMac, z którego zacząłem korzystać, gdy kolega poszedł na
dłuższy urlop zdrowotny. Jako jedyny w firmie, w której pracuję, miał Maca, dlatego zastanawiałem się, co takiego szczególnego mają w sobie komputery od
Apple. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to brak jakichś większych problemów
z tym komputerem. Gdy ja i reszta załogi co chwilę uskarżaliśmy się na swoje PC-ty, kolega „Makowiec” siedział cicho. Dlatego, korzystając z okazji, że wybrał się
on na kilkumiesięczne zwolnienie, postanowiłem, że chcę sam się przekonać,
o co w tych „jabłuszkach” chodzi.
Był to 20" iMac, najprawdopodobniej (bo już nie pamiętam) pierwszy z serii aluminiowych. Jak na tamte czasy (lata 2008–09) nie miał może najbardziej wypasionej konfiguracji, ale w porównaniu z teoretycznie lepszymi PC-tami kładł je na
łopatki przede wszystkim pod względem stabilności. Działał pod kontrolą Mac
OS X 10.6 Snow Leopard, który przez niektórych pozostaje najlepszą odsłoną systemu z Cupertino. W pracy z grafiką sprawował się bardzo dobrze.

Postanowiłem, że chcę sam
się przekonać, o co w tych
„jabłuszkach” chodzi.

Komputer ten urzekł mnie również swoim
wyglądem pod dwoma względami – aluminiową obudową, która dalej wyróżnia maszyny Apple od produktów innych firm,
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oraz budową all-in-one. Na początku nie mieściło mi
się w głowie, jak wszystko to, co zazwyczaj trzyma
się w ogromnej skrzyni, tutaj mieści się za ekranem.
iMac ten miał duży wpływ na moje decyzje co do
kupna następnego komputera do domu, dlatego
na początku roku 2010 postanowiłem nabyć mojego (prawdziwie) pierwszego Maca, a dokładnie MacBooka Pro 13" z drugiej połowy 2009 roku.
Zdecydowałem się na rozwiązanie przenośne,
ponieważ wiedziałem, że mobilność, jaką mi zaoferuje, będę po prostu wykorzystywał, da mi
wolność wyboru, której nie miałbym, gdybym
zdecydował się na iMaca. Model ten służył mi
bardzo dobrze przez cztery lata, w ciągu których wyposażyłem go w drugi dysk – SSD, dając mu przy tym drugą młodość, a także rozbudowując ilość pamięci RAM do najwyższej
możliwej – 8 GB. Nauczony doświadczeniami związanymi z długowiecznością komputerów od Apple, w kwietniu tego roku zdecydowałem się na zakup nowego modelu
– MacBooka Pro 15" z ekranem typu Retina. Ale to już historia na inny wpis…

@mcskrzypczak
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Paweł Luty
Pierwszy Mac, z jakim miałem do czynienia, to klasyczny iMac,
ten z kolorową obudową. Mieliśmy takie w gimnazjum. Były
pomarańczowe. Albo niebieskie. Nie pamiętam dokładnie.

O dziwo, biorąc pod uwagę moje teraźniejsze wybory technologiczne, nie dogadywaliśmy się za bardzo z tamtym iMakiem. W domu miałem PC-ta z Windowsem – najpierw 98, potem XP Professional – i za bardzo nie chciałem się uczyć
obsługi interfejsu iMaca. No i ta myszka bez przycisków! Co to był za horror…
Pamiętam też te wszystkie stereotypy o iMacach. Że to komputer dla architektów, że strasznie drogi i nie wart swojej ceny, że sobie na nim w nic nie pogram,
że jest strasznie nieintuicyjny, że Windows „krul”, a applowski OS nie. Zatem
moja przygoda z pierwszym Makiem była burzliwa. Choć przyznaję, że pomimo
lekkiej niechęci tamten komputer robił na mnie wrażenie.
Moim drugim Makiem był służbowy 13-calowy MacBook Pro. A po nim już poszło… Własny MacBook Air, iPad 2, iPad mini, iPhone, iPad Air… Eh, gdy otwieram za każdym razem pudełko z iSprzętem, to czuję się tak podekscytowany,
jakby to był mój pierwszy Mac.

@PawelLuty
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Michał Zieliński
Cofnijmy się do grudnia 2008 roku. W sobotę rano obudziły mnie
promienie słoneczne, dobijające się do pokoju przez okno. Nie
miałem smartfona, nie miałem tabletu, nie miałem laptopa, nie
miałem również ochoty zwlekać się z łóżka. Wyciągnięta ręka
porwała jeden z licznych magazynów leżących na regale obok.
Dwutygodnik, świeżo kupiony, tylko przejrzałem. Moją uwagę
przykuł artykuł promowany w lewym, dolnym rogu okładki. Wielkie
porównanie 5 systemów operacyjnych. Po lekturze tekstu mój
światopogląd trochę się zachwiał – jak to Mac OS X jest najlepszy?
Ten śmieszny system, z tych śmiesznych komputerów w sali
informatycznej (eMaki)? Gdzie Anuluj to Poniechaj? Wreszcie – co ze
świeżo pokazaną Vistą?
Werdykt mnie zaintrygował, ale im dłużej wczytywałem się w opis OS X, tym
bardziej przekonywałem się do decyzji autora. Przezroczystość w Viście była fajna, ale Leopard wyglądał znacznie lepiej. I później ta mała adnotacja o komputerach Mac – model mini jest wielkości kilku pudełek na płyty CD ułożonych jedno
na drugim. Muszę to sprawdzić.
Udałem się więc do największej na świecie skarbnicy wiedzy, znanej powszechnie jako internet. Apple.com i podziwiałem. Macintoshe były wtedy (i dalej są)
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świetnie zaprojektowane, a to odgrywało dla mnie niemałą rolę. Ale zaraz, dwurdzeniowe procesory? Tak mało RAM-u? I taka cena? Mocno sceptycznie podchodziłem do pomysłu kupowania Maca, ale nie spisywałem go jeszcze na straty.
YouTube i wideo zatytułowane „I bet your PC can’t do that!”, na którym podstawowy MacBook wyświetla jednocześnie kilkadziesiąt otwartych okien, mnie
przekonało.

To było lekarstwo na moje problemy! Mój ówczesny komputer był dobry. Nawet
bardzo dobry. Kupiony parę miesięcy wcześniej, bardzo wydajny, miał mi długo
służyć do gier i nauki. Ale cierpiał na jeden problem – działał tak sobie. Po kilku
miesiącach przycinał, mocno zwalniał. Mac miał być pozbawiony tych wad. Jednak przez brak finansów ja miałem być pozbawiony Maca.
Zacząłem więc kombinować. Nakładki na Windowsa, które upodabniały go do
OS X, instalacja Safari oraz iTunes. Wyglądało to prawie jak Mac, ale prawie robi
różnicę. Do tego system zwolnił tak, że o przyjemnym używaniu nie było mowy.
Później odkryłem Linuksa, który dużo łagodniej znosił podobne modyfikacje, ale
dalej to nie było to.
Jakiś czas później dowiedziałem się o hackintoshu, czyli instalacji OS X na PC.
Zbawienie! Zacząłem zgłębiać temat i pobierać różne dystrybucje systemu (musiał on być odpowiednio zmodyfikowany). Proces instalacji był czasochłonny
i niepewny – mogło działać, nie musiało. Po dwóch tygodniach prób i błędów
udało mi się odpalić OS X na moim pececie. Nie było dźwięku, nie można było
dostosować rozdzielczości do monitora, nie działał w żaden sposób internet, ale
i tak się cieszyłem jak dziecko. Wklepałem kilka linijek tekstu w TextEdit, ustawi-
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łem tapetę, pogrzebałem w Preferencjach Systemowych. A później sprawdziłem
stan swojego konta i aktualne ceny komputerów Apple.
Obie liczby się nie pokrywały, szczególnie że chciałem MacBooka, który byłby
przydatny w szkole (takie zakupy muszą być racjonalnie wytłumaczone!). Podczas mojej n-tej wizyty w iSpocie moją uwagę przykuł Mac Mini. Widziałem go
pierwszy raz i faktycznie był wielkości kilku pudełek na CD. Niedrogi, w środku miał to, co MacBook White. Do grania się nie nadawał, ale we wszystkim innym bił mojego PC na głowę. Plan był więc prosty – kupić Miniaka, a za jakiś czas
kwestę mobilności rozwiązać pokazanym trzy miesiące wcześniej iPadem.
Czwartego maja 2010 roku, po południu, odpiąłem monitor od swojego PC, odpiąłem mysz i klawiaturę, odpiąłem głośniki, a następnie podłączyłem wszystko
pod Maca Mini. Podstawowy model z końca 2009 roku, dwurdzeniowy procesor
Intela taktowany zegarem 2,26 GHz, 2 GB RAM-u, malutki dysk o pojemności 160
GB. Na pokładzie świeża instalacja Snow Leoparda. Miał jednak jedną cechę, która wyróżniała go wśród innych. Był mój, własny, pierwszy.
Tego Maca mam do dzisiaj. Jakiś czas temu nawet go opisywałem na łamach
iMagazine – to główny bohater projektu Mac Mini TV. Rok po zakupie komputera wymieniłem go na MacBooka Air, z którego korzystam do dziś. Mimo że często przechodzi mi przez myśl pomysł, aby go uaktualnić na Pro z Retiną, szybko zabijam go argumentacją. Wiem jedynie, że następny komputer to też będzie
Mac. Once you go Mac, you never go back.

@mikeyziel
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Łukasz Mirocha
Dlaczego pierwszy OS X, a nie MacBook lub iMac? Moja przygoda
z komputerami Apple zaczęła się właśnie od systemu operacyjnego.
Czas na coming out – na początku byłem Hackintoshowcem.
Z ekosystemem Apple zetknąłem się dzięki koledze ze szkolnej ławki. Ryszard do dziś pozostaje kompletnym geekiem-freakiem, wiecie – benchmarki, chłodzenie wodne – te klimaty. W liceum udało mu się zainstalować Leoparda na komputerze PC. Jak wiadomo, w czasach szkolnych robi
się wszystko, by wytłumaczyć nonszalancję wobec obowiązków szkolnych.
Nie zastanawiając się długo stwierdziłem, że spróbuję powtórzyć jego wyczyn na własnym blaszaku. Zaopatrzony w kilka odpowiednio zmodyfikowanych wersji instalacyjnych Leoparda, rozpocząłem zmagania. Byłem oczywiście dobrej myśli – mój ówczesny desktop opierał się na architekturze Intela.
Z kolei kartę graficzną, w którą był on wyposażony, instalowano także w Macach Pro. Przypadkowo posiadałem także zewnętrzną kartę muzyczną od
Creative, wspieraną przez OS X bez dodatkowych sterowników. Pomyślałem
– dzień, dwa i będzie po sprawie.
Dopiero dwa tygodnie później udało mi się uruchomić stabilną instalację Leoparda. Nie działał „tylko” Ethernet. Warto podkreślić, że gdy mamy do czynienia z Hackintoshem, brak jednego kexta czy też ustawień konfiguracji
BIOS na płycie głównej może spowodować, że system zamrozi się jeszcze
przed załadowaniem. Po długich zmaganiach zainstalowałem wreszcie Le-
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oparda i zakochałem się w nim od razu. Przez
kilka miesięcy funkcjonowałem w konfiguracji
dwudyskowej – OS X służył mi do pracy, a Windows XP do zabawy. Zbliżał mi się czas studiów, a więc przyszła pora na to, by laptop stał
się moim podstawowym komputerem – mobilność i lekkość stały się dla mnie najważniejszymi kryteriami. Niestety MacBook był wtedy poza moimi możliwościami finansowymi. Za
pierwszą poważną wypłatę kupiłem wtedy najlepszego laptopa, jakiego kiedykolwiek miałem
– ThinkPada X60 (wyłączając oczywiście MacBooka Pro z Retiną).
Po wielu nieudanych próbach udało mi się
wreszcie zainstalować Leoparda na notebooku
IBM. Niestety nie działało w nim Wi-Fi oraz tryb
uśpienia. Przywiązanie do OS X wymusiło więc
zaopatrzenie się w zewnętrzny modem 3G,
dzięki któremu miałem dostęp do sieci. Komputer uruchamiał się dosyć szybko, więc po ja-

Choć moja przygoda
z Apple rozpoczęła
się od ciemnej strony
mocy – szarej strefy
i nienajlepszego user
experience Hackintosha,
tryb pracy oraz
rozwiązania stosowane
w Leopardzie przypadły
mi do gustu o wiele
bardziej niż te stosowane
w konkurencyjnych
systemach.

kimś czasie przestałem przejmować się brakiem hibernacji.
Podsumowując, moje pierwsze 3 lata przygody z Apple ograniczyły się do…
dwóch komputerów PC z zainstalowanym OS X oraz iPoda Touch. Początek
może niezbyt chwalebny, ale zawsze jakiś. User experience w Hackintoshach
z tamtego okresu nie był godny pozazdroszczenia – w każdym momencie
coś mogło pójść nie tak, pojawiał się wtedy „kernel panic” i czekała nas reinstalacja systemu. Gdyby Apple zdecydowało się pozostać przy architekturze
PowerPC, Hackintoshe w ogóle nie miałyby racji bytu. Dopiero przejście na
procesory Intela, a więc sprzętowe zbliżenie komputerów PC i Mac, pozwalało na zabawy z Hackintoshem. Była to jednak prawdziwa ruletka – od etapu doboru komponentów, przez instalację systemu, po jego codzienne użytkowanie. By uzyskać najlepszy rezultat – działanie zbliżone do oryginalnego
Maca – należało skompletować zestaw komponentów, które były montowa-
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ne także w MacBookach, iMacach, Ma-

Różnica między nawet
najlepszym laptopemHackintoshem a prawdziwym
komputerem Apple była
odczuwalna już od pierwszych
godzin użytkowania.

cach Pro oraz doinstalować odpowiednie kexty czy dokupić zewnętrzne karty
dźwiękowe, Bluetooth, Wi-Fi.
Z pewnej perspektywy mogę ocenić
dziś, że choć moja przygoda z Apple rozpoczynała się od ciemnej strony mocy
– szarej strefy i nienajlepszego user
experience, tryb pracy oraz rozwiązania stosowane w Leopardzie przypadły
mi do gustu o wiele bardziej niż te stosowane w konkurencyjnych systemach
z tamtego czasu. Pamiętam moją radość, gdy okazało się, że nie muszę wcale przeprowadzać „dorocznego formatowania dysku”. Stosunkowo mała
dostępność gier na OS X skutecznie
uniemożliwiała wielogodzinną rozrywkę, co wyszło mi tylko na dobre.
W 2010 roku kupiłem pierwszego MacBooka Pro oraz iPhone’a. Różnica między nawet najlepszym laptopem-Hackintoshem a oryginalnym komputerem
Apple była odczuwalna już od pierw-

szych godzin użytkowania. Dziś jestem zadowolonym użytkownikiem ekosystemu Apple – Retina MacBook, iPhone, iPad. Rodzice z kolei bardzo chwalą
sobie połączenie iPad + Apple TV.
A co z Hackintoshem? Rok temu kupiłem komputer PC, głównie w celu uruchamiania gier w najwyższych rozdzielczościach i detalach – jest to element
jednego z moich projektów badawczych. Zadbałem o to, by sprzęt był w pełni kompatybilny z… Makiem Pro i OS X Mavericks. Tak na wszelki wypadek.

@LukaszMirocha
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Michał Śliwiński
W styczniu 2008 roku Steve Jobs pokazał światu najcieńszego
laptopa na świecie i nazwał go: MacBook Air. Wow. Szczęka mi
opadła. Wiedziałem, że to będzie mój pierwszy Mac. I tak też
się stało… Choć wcale nie było to proste. Oto historia mojego
pierwszego Maca i mojej miłości do sprzętu Apple.

W tamtym czasie byłem już wielkim fanem marki Apple. Głównie jednak w teorii. Owszem, we wrześniu 2007 roku dostałem pierwszego iPhone’a, jednak moja
Nokia Communicator miała opcję kopiuj/wklej, nawigację i inne bajery, więc
iPhone’a dałem żonie. Ale obserwowałem Apple już od kilku lat. Chłonąłem każdy odcinek reklam z serii „I’m a Mac”. Od kiedy przeszli na procesory Intela, zacząłem brać ich komputery na serio pod uwagę. Pierwszy MacBook Pro zrobił na
mnie ogromne wrażenie, ale był za ciężki i za duży.

Ile to waży?
Kto czyta moje felietony wie, że jestem „#iPadOnly”, czyli pracuję głównie na
iPadzie. Wcześniej moim głównym komputerem był MacBook Air. Jeszcze
wcześniej – komputery typu Tablet PC takie jak Toshiba Portege M200 czy IBM
ThinkPad x60. Zawsze ceniłem sobie w komputerach przenośnych ich… przenośność. Czyli niewielką wagę i długi czas pracy na baterii. Mój ThinkPad był
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niesamowity. Prawie 5 godzin na baterii, ważył zaledwie 2 kg, był bardzo mocny i odporny na wstrząsy. Jednym słowem – laptop wysokiej klasy.
Był jednak niesamowicie brzydki. Czarny, plastikowy i nijaki. Dlatego gdy tylko
zobaczyłem MacBooka Air, zakochałem się od pierwszego wejrzenia. 1,5 kg, piękna aluminiowa obudowa, śliczny, cienki, sexy, zaokrąglony… Był ideałem laptopa. Musiałem go mieć.

Ale czy na pewno chcę Maca?
No właśnie. Od zawsze używałem komputerów z systemem Windows. A dokładniej – ze znanym i lubianym (szczególnie wśród wirusów) Windowsem
XP. Miałem tam wszystko opanowane, skonfigurowane, obcykane. I teraz nagle mam zmieniać moje programy, przyzwyczajenia, skróty klawiszowe, system plików? Dla Maca? Wprawdzie słyszałem, że Maki są lepsze i może nawet
w to wierzyłem… ale się bałem. W końcu jestem „gościem od produktywności”, czyli powinienem wiedzieć, że jeśli nagle zmienię długo wypracowywane przyzwyczajenia oraz zoptymalizowane działania i przesiądę się na Maca,
to moja produktywność spadnie na łeb na szyję. Pokusa była jednak ogromna i z każdym miesiącem zakochiwałem się w MacBooku Air coraz bardziej.
Odwiedzałem lokalny sklep iSpot kilka razy miesięcznie. Macałem tego Aira.
Chciałem go mieć. Nie mogłem już patrzeć na mojego ThinkPada.

Mac-TabletPC przez miesiąc. Moja jazda próbna.
Jako rasowy geek produktywnościowo-komputerowy stwierdziłem, że muszę
podejść do sprawy etapami. Zacząłem od tego, że dowiedziałem się, iż można
zainstalować (nie do końca legalnie) Mac OS X na moim ThinkPadzie. Stwierdziłem, że zrobię sobie „Hackintosha” i zobaczę, czy na Mac OS X da się w ogóle pracować.
Dało się. Nawet bardzo! W październiku 2008 roku uruchomiłem na osobnej partycji Mac OS X. Mój MacTabletPC zaczął działać. Nawet wskaźnik Wacoma działał.
Przede mną była nowa ziemia. Uczenie się komputera od nowa.
Spodobał mi się sposób działania Mac OS X. Wszystko wydawało się proste, fajnie się przeciągało i upuszczało jeden obiekt na drugi. Owszem, musiałem całą
moją pracę przemyśleć od nowa. Każdy proces, każdy program – wszystko, co
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dotychczas robiłem na komputerze,
musiałem zaprojektować od nowa.
Było to coś, co przeżyłem potem raz
jeszcze w roku 2012, gdy przesiadłem
się na iPada.
Wracając do roku 2008: pod koniec
października wiedziałem już, że będę
chciał pracować na Macu. Wiedziałem
też, że mój „Hackintosh” nie sprawdzi
się na dłuższą metę. Co jakiś czas padał i zawieszał się. No a oprócz tego
chciałem już wreszcie kupić moją miłość – mojego Aira. Na koniec października znalazłem więc na Allegro
używanego Aira z dyskiem SSD 64 GB
(tyle obecnie ma mój iPad) i kupiłem
go. Wow! Miałem wreszcie maszynę moich marzeń. Idealny prezent na
powoli zbliżającą się wtedy Gwiazdkę.
Nie chciałem innego.

Drugiego dnia chciałem
wywalić go przez okno…
To jeszcze nie koniec tej historii. Od
razu zacząłem intensywnie korzystać z nowego sprzętu, cieszyć się
nim i wtedy, o zgrozo, odkryłem problem „core shutdown”. Okazało się,
że pierwsze generacje Airów miały
problem z przesadnym grzaniem się,
co powodowało wyłączanie jednego z rdzeni procesora i tworzenie się
procesu „kernel_task”, który tak zapychał system, że komputer był nie do
użycia! Do tego na pełnych obrotach
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wiatraków chodził jak odkurzacz! Miałem ochotę mojego ukochanego, wymarzonego Aira wywalić przez okno! Był wolniejszy i głośniejszy od ThinkPada
i od wszystkiego, na czym kiedykolwiek pracowałem… Byłem załamany.
Na szczęście jestem geekiem i umiem czytać fora. Udało mi się znaleźć rozwiązanie problemu. Mała 10-dolarowa aplikacja CoolBook i skrypt obniżający obroty
wiatraka i nagle mój Air zaczął na serio śmigać. Wreszcie!

Potem to już okres miesięcy i lat miodowych…
Pierwszego Aira używałem prawie przez rok. Potem kolejne generacje Airów,
aż do przesiadki na iPada. Nigdy nie zapomnę tego pierwszego Maca, wszystkich eksperymentów z „Hackintoshem”, tego wyzwania produktywnościowego
związanego z przesiadką na zupełnie inną, nieznaną platformę. Dzięki pierwszemu Macowi odkryłem świat Apple na dobre. Chwilę potem kupiłem iPhone’a 3G
i wtedy byłem już całkiem „sprzedany”. Ale nie żałuję. Dzięki temu mogę teraz pisać felietony do iMagazine, co za każdym razem sprawia mi niesamowitą frajdę.

@MSliwinski
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Jan Urbanowicz
Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Pierwszy obejrzany film, pierwszy
pocałunek, pierwszy… ekhm… pierwszy komputer, no i pierwszy
Mac. Jak to się u mnie zaczęło? Kiedy rozpoczęło się uzależnienie od
komputerów firmy Apple? Jak teraz na to patrzę, to kilka lat temu.

Pierwsza moja styczność z Macintoshami to końcówka roku 2003, kiedy u jakiegoś znajomego zobaczyłem system w wersji 10.3 Panther. Całe życie z tradycyjnym
PC i jakoś niespecjalnie to do mnie przemówiło. Dziwne to jakieś takie było. Później w roku 2006 ponownie udało mi się pobawić chwilę z systemem od Apple. To
była już wersja 10.4 Tiger, która do tej pory jest moją ulubioną. Koleżanka miała białego iBooka, którego przywiozła sobie z USA. Sam komputer niesamowicie mi się
spodobał (taki biały, dopracowany i elegancki), ale system wciąż był chyba nie dla
mnie. Po prostu przyzwyczajenia z Windowsa brały górę i nie umiałem się po tym
poruszać. Mój osobisty przełom nastąpił na początku roku 2008.
Uzbierałem trochę gotówki i postanowiłem kupić sobie nowy komputer. Męczyło
mnie już to wielkie blaszane pudło pod biurkiem, które nie dość, że zajmowało od
groma miejsca, to jeszcze ciągle się psuło, zawieszało i miałem ochotę sprawdzić,
jaką prędkość osiągnie podczas podróży z mojego okna w stronę chodnika. Postanowiłem więc kupić sobie coś nowszego i tym razem laptopa. Niestety, nie mogłem znaleźć nic ładnego – w końcu komputer to coś, przy czym spędzam większość dnia, więc chciałbym, by jakoś to wyglądało, a nie było kolejnym „pospolitym
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blaszakiem”. Nie wiem właściwie, jak to się stało, ale do głowy przyszła mi myśl:
„A może Mac?”. Nie wiedziałem zbyt wiele o tych komputerach. Pooglądałem trochę
zdjęć i bardzo mi się podobały. Nie czytałem za wiele specyfikacji technicznych, bo
nigdy nie przykładałem do nich zbytniej wagi. Ale gdzie nie zajrzałem, to czytałem,
że to „po prostu działa”. Jestem człowiekiem, który często robi rozmaite zakupy pod
wpływem impulsu. W tym przypadku było podobnie. Nie chodziłem nigdzie oglądać tych komputerów, by się nimi pobawić. Po prostu poszedłem do sklepu i kupiłem. Bałem się nieco, bo w końcu tani sprzęt to nie był, ale raz się żyje.
Po powrocie do domu otworzyłem pudełko i wszystko było piękne. Dbałość o szczegóły samego opakowania sprzętu powaliła mnie. Otwieram klapę komputera, włączam go. Jeszcze dosłownie kilka minut na podstawową konfigurację i… wszystko po
prostu działa. To było niesamowite. Zupełnie jakby mój świat wywrócił się do góry
nogami. Przyzwyczajony do tego, że zawsze po pierwszym uruchomieniu musiałem
instalować tony oprogramowania, by móc pracować, tu nie miałem takiej konieczności. Wszystko, co było mi niezbędne, zawierał sam system już w wersji fabrycznej.
W dodatku wszystko czyste, ładne, inne. To była zmiana, której potrzebowałem.
W ciągu dwóch dni zakochałem się w moim nowym komputerze i wiedziałem, że już
nigdy nie wrócę do konkurencyjnego systemu ani sprzętu. To był biały MacBook, ten
plastikowy. Służył mi nieprzerwanie przez ponad 3 lata, aż w końcu padła w nim matryca. Zdarza się, to przecież tylko sprzęt. Ale poza tym nigdy nie miałem z nim problemów. Nie musiałem nic formatować, instalować na nowo, nic. Bateria działa super
po kilka godzin dziennie, podczas gdy moi znajomi z laptopami musieli praktycznie
cały czas mieć ładowarkę pod ręką. Szybko zaczęło przybywać u mnie sporo innych
sprzętów firmy Apple. Dziś nie wyobrażam sobie bez nich życia, bo bardzo mi je ułatwiły i sprawiły, że obcowanie z technologią stało się najzwyczajniej w świecie przyjemne. Zero stresów, a przynajmniej nie takich, jakie miałem wcześniej.
To była decyzja podjęta pod wpływem impulsu, ale dziś mogę śmiało powiedzieć,
że to był jeden z najlepszych impulsów w moim życiu. Czasami opłaca się podążać
za przeczuciem. Cieszę się, że mój pierwszy Mac wylądował na moim biurku. Teraz
leży w szafie, czekając aż kiedyś dam mu jeszcze trochę drugiego życia. Nie zapomniałem o Tobie, Przyjacielu. Jeszcze coś kiedyś wspólnie razem zrobimy.
Tekst powstał w całości na Macu (moim drugim).

@yasiek_
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Krzysztof Morawski
Moja przygoda z Macami zaczęła się od jednego z pierwszych
modeli Mac Mini (model „Early 2006”), którego udało mi się
kupić jeszcze na studiach. I muszę przyznać, że była to miłość
od pierwszego uruchomienia. Do dziś pamiętam słowa Jobsa,
który podczas prezentacji tego modelu powiedział, że będzie to
najmniejszy i najtańszy Mac, jaki kiedykolwiek stworzyli. A wszystko
po to, aby osoby, które zastanawiają się nad zmianą, nie miały już
argumentów przeciw przesiadce na Maca.

Nie miałem argumentów i nie chciałem ich mieć, bowiem wypuszczenie
Maca w cenie dostępnej dla przeciętnie zamożnego studenta było strzałem
w dziesiątkę. Komputer był po prostu piękny, aluminiowa obudowa z białą, plastikową górą i charakterystycznym szarym logo nadgryzionego jabłka
prezentowała się po prostu cudownie na moim biurku. A przy tym sam komputer był niesłychanie przenośny. Doskonale pamiętam zdziwienie rodziny
i znajomych, którzy nie mogli uwierzyć, że w tej małej puszcze zamknięty jest
cały komputer.
Sama praca z Makiem była tak przyjemnie inna od wszystkiego, do czego
zdążyły mnie przyzwyczaić ówczesne PC-ty, że gdy tylko zacząłem zastanawiać się nad kupnem laptopa (do zabierania ze sobą na uczelnię), wola-
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łem kupić na Allegro starego iBooka G4 ze szwedzką klawiaturą niż nowego
laptopa PC. Co ciekawe, mój stary iBook i tak wytrzymywał dłużej na baterii
niż laptopy znajomych! A do notowania i sprawdzania poczty wystarczał mi
w zupełności.
Od tego czasu w mojej osobistej kolekcji znalazł się jeszcze iMac (model „Mid
2007”) oraz dwa kolejne Mac Mini. Co ciekawe, to właśnie mobilność i przystępna cena modelu Mini sprawiła, że zdecydowałem się do niego wrócić i jestem mu wierny aż do dziś.
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Kamil Dyrtkowski
Historia laika niewiedzącego praktycznie nic o Macach. Wcześniej
użytkownik wyłącznie Windowsów i topornych laptopów. Oto moja
droga od zakupu iPhone’a, przez śledzenie ofert na Allegro, do
zakupu MacBooka Pro.

Historia o moim pierwszym Macu zaczyna się w sferze marzeń. Impulsem do
rozmyślań pod tym kątem było posiadanie iPhone’a 3G a później iPhone’a 4s.
Był to okres, kiedy wiedziałem co nieco o firmie Apple, słuchając popularnego podcastu „Nadgryzieni”. Pamiętam, że zawsze odstraszała mnie cena MacBooka. Nie mogłem sobie wyobrazić tego, dlaczego ten komputer jest 2 razy
droższy od jego odpowiednika u innej firmy. Teraz już wiem dlaczego.
W pewnym etapie mego życia znudził mi się już mój stary 17-calowy kloc Toshiby, który oprócz tego, że był ciężki, to w dodatku przegrzewał się niemiłosiernie. Stwierdziłem, że zbieram pieniądze na Maca. Jednocześnie gorączkowo zacząłem przeglądać oferty używanych MacBooków Pro na Allegro.
Zamówiłem newsletter tej kategorii i zacząłem wysyłać mnóstwo (prawdopodobnie durnych i irytujących) pytań do osób, które owe komputery
sprzedawały. W miarę upływu czasu wiedziałem już, czego szukam i widziałem, że niektóre modele sprzedają się szybciej niż inne. W końcu, 26 marca
2013 roku natrafiłem na ten jedyny model - zmodernizowany przez użytkownika – „Macbook Pro 13,3 / i5 / 2,3 GHz / 8 GB RAM / 240 GB SSD” o zadziwia-
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jąco niskiej cenie 3700 zł, którą oczywiście jeszcze chciałem zbić do 3300, ale się nie udało.
Przesyłka kurierska do Poznania i oto jest.

Pierwsze wrażenia
„Boże, jaki on jest idealny”. Każdy element idealnie dopasowany, nic nie odstaje, nic nie trzeszczy
itp. (w odróżnieniu do mej Toshiby). Pamiętam
jak dziś, że byłem megazachwycony. Nie ukrywam, że głównym powodem tego była aluminiowa obudowa. Teraz już mój komputer nie będzie
się przegrzewał, a nadgarstki zaznają przyjemnego chłodu metalowej obudowy.
Jedyne rozczarowanie, jakie przeżyłem, nastą-

Pamiętam, że zawsze
odstraszała mnie cena
MacBooka. Nie mogłem
sobie wyobrazić tego,
dlaczego ten komputer
jest 2 razy droższy od
jego odpowiednika
u innej firmy. Teraz już
wiem dlaczego.

piło po zainstalowaniu Chrome wraz z flashem
(użytkownicy Maców będą wiedzieć, o co chodzi). Następnie uruchomiłem
YouTube. Po kilku minutach obudowa komputera była jeszcze bardziej gorąca niżeli moja stara Toshiba. Cóż, okazuje się, że flash rozgrzewa Maca do
czerwoności i nie można go za często stosować.
Ale przejdźmy do dalszej części. Powoli zacząłem ogarniać, z czym się je
nowy system. Rzeczywiście, zgodnie z sugestiami Mac OS jest bardzo intuicyjny i przyjazny użytkownikowi. Nie występują w nim żadne zagmatwane opcje czy ustawienia. Wszystko jest przejrzyste i proste. W odróżnieniu od
Windowsa. Każda z funkcji jest idealnie uproszczona, a synchronizacja pomiędzy iPadem i iPhone’em przebiega bez
zarzutu. To jest jeden z wielkich plusów

„Boże, jaki on jest idealny”.
Każdy element idealnie
dopasowany, nic nie odstaje,
nic nie trzeszczy itp.
(w odróżnieniu do mej Toshiby).

posiadania jednej platformy na wszystkich urządzeniach mobilnych.
Mimo wygórowanej ceny, która według
mnie w pewnej mierze ma wymiar psychologiczny, każdemu polecam MacBooka.
Jest to komputer przyszłości.

@dyr_k
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DRON, PRYWATNOŚĆ

I RADEK SIKORSKI

PAWEŁ LUTY

Każdy, kto choć trochę interesuje się dronami, wie że nasz szef dyplomacji planuje
procesować się z dronem, z którego skorzystała redakcja „Faktu” do sfotografowania
należącego do Radka Sikorskiego dworu w Chobielinie. Minister spraw zagranicznych
twierdzi, że to naruszenie prywatności, a redaktor naczelny gazety, że wcale nie, bo zdjęcia
uchwyciły jedynie plan ogólny, a nie szczegóły. A ja się zastanawiam, gdzie leży granica
prywatności, jeżeli chodzi o drony?

W

Warto może zacząć od tego, że w Polsce kwestia ochrony prywatności przed
dronami jeszcze nie została prawnie uregulowana. Być może drony będą podpadały pod ustawę o monitoringu i kamerach przemysłowych oraz miejskich,
ale tego jeszcze nie wiemy, ponieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dopiero pracuje nad założeniami do tej ustawy.
Robert Feluś, redaktor naczelny „Faktu”, broniąc publikacji swojego pisma, używa jako oręża prawa prasowego. Podnosi, że w tym wypadku ma zastosowanie przepis mówiący o tym, że można publikować zdjęcie, na którym ktoś jest,
bez jego zgody, jeżeli jest on jedynie częścią większej całości. Mowa tu oczywi-

ście o osobach prywatnych i osobach publicznych, które w momencie zrobienia zdjęcia czy filmu nie pełniły akurat swej publicznej funkcji. I jest to jakiś trop
w interpretacji tego, co nam wolno, używając dronów, a czego nam nie wolno.
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Drugim ważnym tropem, który ma już podstawę w polskim prawie, jest nie tyle
to, co za pomocą takiego drona obfotografowaliśmy czy uchwyciliśmy okiem
kamery, ale to w jaki sposób korzystało się z samego bezzałogowego statku powietrznego. Urząd Lotnictwa Cywilnego określił, że drona w celach prywatnych
może wykorzystywać ktokolwiek, bez jakichkolwiek zezwoleń czy certyfikatów,
lecz muszą być spełnione dwa warunki – dron musi ważyć mniej niż 25 kg i musi
znajdować się cały czas w zasięgu naszego wzroku.
Jeśli wyślemy drona gdzieś poza nasze pole widzenia, to łamiemy prawo. Pytanie, jak było w wypadku redakcji „Faktu” i ich drona? Czy latając nad Chobielinem, operator miał drona cały czas w zasięgu wzroku? Na to pytanie niestety
nie znam odpowiedzi, gdyż pomimo prób kontaktu nie udało mi się porozmawiać z Robertem Felusiem.
W myśl polskich przepisów łamie się też prawo, jeżeli używa się drona w celach
innych niż rekreacyjno-sportowe, czyli mówiąc krótko w celach zarobkowych,
bez posiadania specjalnego świadectwa od ULC. Żeby wykorzystywać drona
w celach zarobkowych, trzeba zdać egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
i po jego pomyślnym zaliczeniu otrzyma się świadectwo umiejętności. Szef ULC
wydał, jak na razie, tylko 101 takich zezwoleń w Polsce.
I znów pojawia się pytanie, czy operator drona „Faktu” miał takie świadectwo,
i znów, przynajmniej na razie, pytanie to pozostaje bez odpowiedzi. Bo nie ulega wątpliwości, że latając nad dworem w Chobielinie, operator drona „Faktu”
działał w celach zarobkowych.
Jeszcze inną wykładnią w postępowaniu z dronami, jeżeli chodzi o prywatność,
jest zwyczajna ludzka przyzwoitość. Z nią jednak jest ostatnio coraz trudniej.
Biorąc jeszcze pod uwagę, że dronów raczej będzie przybywać, to uważam, że
jednak są potrzebne specjalne przepisy regulujące to, jak daleko ktoś może zapuścić się dronem w naszą prywatność.

@PawelLuty
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#LIFEHACKER

JAK BEZBOLEŚNIE
PRZESIĄŚĆ SIĘ NA MACA?
KINGA OCHENDOWSKA

W dzisiejszych czasach przesiadka na OS X jest dużo prostsza niż kilkanaście lat
temu. Jeśli jednak nadal macie wątpliwości, powiem Wam, jak zrobić to szybko i bez
niepotrzebnego stresu.

W

W ciągu wielu lat użytkowania Maców pomagałam w wielu przesiadkach. Niektóre były trudniejsze niż inne. Z biegiem czasu Apple coraz bardziej ułatwia transfer pomiędzy systemami,
przybliżając je do siebie i zacierając granicę pomiędzy OS X i iOS. Jedyną przeszkodą, która
pozostaje, jest bariera psychologiczna powodująca, że nowi użytkownicy OS X ciągle próbują
przenosić stare nawyki do nowego systemu. Jak się ich pozbyć?

1. Mac działa „prosto z pudełka”.
To nie mit. To nie reklamowy bełkot. To nie puste obietnice. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem, wszystko, czego potrzebujesz do rozpoczęcia pracy, dostaniesz razem z systemem. Poświęć chwilę na zapoznanie się z dostępnymi aplikacjami, zanim zaczniesz rozglądać
się za dodatkowym oprogramowaniem.

2. Prosto, prościej, najprościej.
Zanim zaczniesz poszukiwanie wersji programów, które już znasz z poprzedniego systemu,
zajrzyj do Mac App Store. Zrób listę funkcji, których poszukujesz i zobacz, jakie rozwiązania
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stosują inni użytkownicy Maców. Filozofia OS X opiera się na prostocie.
Może się okazać, że rozwiązanie problemu leży w zasięgu ręki!

3. Nie komplikuj!
Skoro już wiesz, że OS X opiera

W ciągu wielu lat użytkowania
Maców pomagałam w wielu
przesiadkach. Niektóre były
trudniejsze niż inne.

się na najprostszych i najbardziej
przyjaznych użytkownikom rozwiązaniach, nie staraj się przenosić na niego swoich starych nawyków. Jako użytkownik domowy nie potrzebujesz skomplikowanych programów do wykonania prostych czynności ani kombajnów do przycięcia jednego obrazka. Spróbuj
oczyścić umysł i zastanowić się nad swoimi rzeczywistymi potrzebami, zanim
siłą rozpędu ściągniesz spiraconego MS Office’a.

4. Ustawienia
W odróżnieniu od Windows, wszystkie ustawienia funkcjonalne znajdują się
w jednym miejscu, czyli w Preferencjach Systemowych. Nie będziesz musiał często do nich zaglądać. Po pierwszym skonfigurowaniu możesz o nich w zasadzie
zapomnieć i cieszyć się użytkowaniem swojego komputera. Dodatkowo każdy
program posiada swoje własne ustawienia, zgromadzone w jednym i tylko jednym miejscu. Nie grzeb i nie szukaj skomplikowanych rozwiązań. Intuicja zaprowadzi Cię we właściwe miejsce. W skrócie – jeśli wydaje Ci się, że coś powinno
się znajdować właśnie w tym miejscu, to zapewne tak jest. Kropka.

5. Nic nie działa!
Oczywiście! Jeśli nie zastosowałeś
się do powyższych punktów, praw-

Oczywiście! Jeśli nie zastosowałeś
się do powyższych punktów,
prawdopodobnie obgryzasz teraz
paznokcie i ze złością mruczysz pod
nosem siarczyste przekleństwa.

dopodobnie obgryzasz teraz paznokcie i ze złością mruczysz pod nosem
siarczyste przekleństwa. Weź głęboki oddech. Mac jest jak zen, trzeba do
niego podchodzić spokojnie. Zastanów się, czy przypadkiem nie próbujesz wymusić na nim sposobu pracy,
jaki znasz z poprzedniego systemu.
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Przyjmij do wiadomości, że Maca otwierasz, wykonujesz zadanie i zamykasz. Jak
chcesz w czymś grzebać, wyjdź do ogródka.

6. Zarejestruj się.
Znakomita większość użytkowników unika rejestrowania się w jakichkolwiek serwisach. To atawizm pochodzący z czasów, kiedy większość oprogramowania na
rynku była nielegalna, przenoszony z użytkownika na użytkownika jak średniowieczna zaraza. Aby korzystać z OS X, musisz zarejestrować Apple ID. Apple nie zarzuci Cię spamem, nie sprzeda Twoich danych CIA i FBI ani nie wykradnie ich przy
pomocy tajnych procesów zaszytych w kernelu. Apple ID jest podstawowym elementem umożliwiającym korzystanie z ekosystemu. Rejestruj. Już!

7. Wybieranie programów
Gdy już określisz swoje potrzeby, możesz rozpocząć instalację programów. Mac
App Store ma wszystko, czego potrzebujesz. Najpopularniejsze (a co za tym idzie
najczęściej używane) oprogramowanie jest wyróżnione w odpowiednich kategoriach. Zanim zainstalujesz program, przeczytaj opinie zamieszczone przez użytkowników. Pomoże Ci to ustrzec się przed niepotrzebną frustracją.
Przesiadając się na Maca, możesz odczuwać pewien niedosyt wynikający z tego, że
w alternatywnych systemach wykonywanie pracy wymaga więcej czynności. Największy stres, z jakim spotkałam się, pomagając w przesiadkach na Maca, wynikał
głównie z przekonania, że „to nie może być takie proste!”. Nie martw się, jak każdy
przy każdym detoksie organizm potrzebuje czasu, żeby oczyścić się z niepożądanych składników. To uczucie minie, prędzej czy później i będziesz mógł zacząć cieszyć się w pełni użytkowaniem swojego nowego sprzętu.
W końcu od zawsze Windows przekonywał nas, że aby zakończyć, należy nacisnąć
przycisk Start. I nawet jeśli teraz zastąpiła go windowsowa flaga, podstawowa filozofia działania systemu pozostała taka sama.
Przesiadka jest jak detoks. A detoks robimy po to, żeby żyć zdrowiej, lekko i szczęśliwie.
Powodzenia!

@santee76
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IPODY JAK ZNACZKI
NORBERT CAŁA

iPod to po prostu odtwarzacz muzyki. Wprawdzie posiadający status kultowego i uwielbiany
przez miliony użytkowników na świecie, ale ciągle to jednak zwykły odtwarzacz. Ale gdyby
podejść do niego inaczej, od innej strony…

C

Czy wyobrażacie sobie kolekcjonowanie kupionych w supermarkecie popularnych „empetrójek”? Pewnie nie. Z iPodami jest jednak inaczej. Mnogość modeli, wersji kolorystycznych
i specjalnych zachęca do kolekcjonowania. Do chwili obecnej iPod pojawił się w ponad trzydziestu modelach, nie licząc dodatkowych wersji. W sumie więc to bardzo konkretna liczba.
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Jeśli policzymy wersje kolorystyczne, występujące z różną pojemnością pamięci i wersje specjalne,
to daje nam na pewno liczbę powyżej stu możliwych kombinacji. Spokojnie więc możemy zacząć
kolekcjonowanie.
Jest to tym bardziej ciekawe, że podobnie jak
w przypadku innych kolekcji, tak samo i wśród iPodów występują „białe kruki”. Moja przygoda z iPodem zaczęła się od wersji zwanej Video, czyli piątej generacji w kolorze białym. Można powiedzieć
klasyczny, gdyż większości osób właśnie taki wygląd przychodzi na myśl, gdy słyszą słowo iPod.
Ten model, a również kolor biały, to już historia.
Apple zrezygnowało z bieli i kultowego odtwarzacza nie da się już kupić w tym kolorze! Szkoda,
biorąc pod uwagę, że cała historia i sukces iPoda
zaczął się właśnie od białego koloru.
Pierwszy model pojawił się w październiku
2001 roku i miał pojemność 5 GB. Mało osób jednak wie, że nie miał dotykowego kółeczka – tak
charakterystycznego dla wszystkich późniejszych
modeli. Nie żeby kółeczka w ogóle nie było, ale
było ono mechaniczne, po prostu się kręciło. Dodatkowo font, którym był napisany znaczek iPod,
był zupełnie inny niż obecny. Model ten można sporadycznie dostać na aukcjach internetowych. Dużo większy problem jest z modelem drugiej generacji, który ukazał się niespełna rok po
wersji pierwszej. W tym modelu po raz pierwszy zastosowano dotykowe kółeczko. Model ten
jest prawie nie do znalezienia, ale ja na szczęście mam go w swojej kolekcji. Po nim ukazała się
trzecia generacja, która mimo że jest powszechnie dostępna na aukcjach, też jest wyjątkowa.
Klawisze sterujące nie są już umieszczone wokół kółeczka lub na nim, ale pod wyświetlaczem,
a do tego posiadają pomarańczowe podświetlenie. Zupełny dziwak w rodzince, żaden iPod
wcześniej ani później nie miał podświetlanych klawiszy.
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Modele czwartej generacji dostępne były z wyświetlaczami czarno-białymi lub jako
wersje Photo – z kolorowymi. O nich należy wspomnieć, bo po pierwsze od tego
iPoda zaczęła się jego sprzedaż w Polsce, a po drugie występował w kilku bardzo
niezwykłych wersjach. Pierwszą nietypową wersją był model znany chyba wszystkim, czyli U2, który nie dość, że miał nietypową kolorystykę, to jeszcze na odwrocie posiadał wygrawerowane podpisy członków zespołu U2. Inną dużo mniej znaną
wersją jest iPod Special Edition Harry Potter. Na nim z tyłu obudowy jest wygrawerowany dużych rozmiarów herb szkoły Hogwarts. Tego modelu niestety nie spotkałem nigdy na żadnej aukcji internetowej.
Niewiele osób wie też, że przez pewien czas – od stycznia 2004 do lipca 2005 − iPody były sprzedawane przez firmę HP. Ciekawymi egzemplarzami są też wszystkie
modele z serii (PRODUCT) RED. (PRODUCT) RED to inicjatywa mająca na celu zebranie pieniędzy na walkę z AIDS, gruźlicą i malarią dla Global Fund. Apple przeznacza na ten cel 1% zysku ze sprzedanych iPodów z tej serii. Jak sama nazwa kampanii
wskazuje, urządzenia te są czerwone, a ciekawe dla kolekcjonera dlatego, że są oficjalnie dostępne tylko w sklepach Apple Store. Podobnie jest też np. z iPodem Shuffle
3G w wersji stalowej – ona również była dostępna tylko w salonach Apple Store.
Jak widzicie, możliwości zbierania jest wiele. Szkoda, że Apple już nie z każdym rokiem dodaje jakiś model zwiększający potencjał kolekcjonerski. Może się to wydawać dziwne i dość drogie hobby, ale znam znaczki pocztowe kosztujące dużo więcej niż najdroższy nawet iPod.

@norbertcala
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TEN „TABLET”,
TO NIE DZIAŁA
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Rok 2014 ma być jednym z ważniejszych w historii Apple. Tim Cook przy każdej okazji
wspomina o świetnych produktach, które mamy zobaczyć. Plotki pojawiają się na tak różne
tematy, że trudno za nimi nadążyć. Mimo to czuję, że w Sylwestra będę trochę zawiedziony.

W

iWatch, mityczny zegarek od Apple, ma w końcu wejść do produkcji. Świetnie, tylko
jestem osobą, która w swoim iPhonie ma wyłączone 90% powiadomień. Inteligentne urządzenia noszone są zwyczajnie nie dla mnie. Ale większy iPhone ma się pojawić. To jest fajne! W końcu 4,7", pewnie jeszcze lepszy aparat. Mamy też dostać iMaki z Retiną, MacBooki Air z Retiną, nowe Apple TV. Spełnienie marzeń dla fana, dla
geeka. Szkoda tylko, że wszelkie informacje o rzekomym iPadzie Pro ucichły.
iPad był dla mnie zawsze intrygującym urządzeniem. Gdy tylko się pojawił, spędzałem godziny, patrząc na jego zdjęcia i dziwiąc się, że ktokolwiek postanowił to zrobić. Gdy tylko go kupiłem, spędzałem godziny z nim, zastanawiając się, dlaczego
nikt tego wcześniej nie zrobił. To drugie uczucie powracało przy każdym nowym
iPadzie, który pojawiał się w moich rękach. Każdy iPad również kończył w ten sam
sposób – leżał na półce i się kurzył. Tablet to mój ulubiony gadżet ze wszystkich, to
prawdziwe okno na przyszłość. Ale to również coś, co idzie pierwsze na sprzedaż,
gdy tylko budżet robi się trochę mały.
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Każdy iPad również kończył w ten sam sposób – leżał na
półce i się kurzył.
Po prostu według mnie iPad nie potrafi robić wystarczająco dużo, żeby był
tym, czym powinien być. Steve Jobs nazywał go rewolucyjnym komputerem
i faktycznie dla wielu osób iPad nim jest. W redakcji iMagazine są osoby, które pracują tylko na iPadzie. W mojej rodzinie są osoby, które pozbyły się laptopów na rzecz tabletu od Apple. A mimo to dla mnie iPad to ciągle gadżet, nie
narzędzie.
Komputer wykorzystuję do zadań, które można podzielić na trzy kategorie: nauka,
praca, rozrywka. Niestety, w każdej z tych kategorii są pozycje, przy których tablet
polegnie.
Nauka. Próbowałem brać iPada ze sobą na lekcje. Próbowałem na nim prowadzić
notatki. Szybko się poddawałem. Pisanie na klawiaturze ekranowej może i jest wygodne, ale na pewno nie jest wystarczająco szybkie. Szczególnie jeśli trzeba zapisać
odpowiednią formułę matematyczną czy wzór chemiczny. To jest coś, gdzie przydałby się porządny stylus. Każdy rysik do iPada, który wpadł mi w ręce, sprawdzał się
idealnie przy rysowaniu, ale robienie notatek nim było równie wygodne, co jedzenie
zupy w statku kosmicznym. Jest też kwestia kolaboracji. Niedawno przechodziłem
przez proces rekrutacji na studia, który wymagał odpowiadaniu na prośby poszczególnych osób o skany dokumentów. Próbowaliście kiedyś wysłać dokument PDF
w odpowiedzi na maila, korzystając z iPada? A próbowaliście kiedyś ogolić się cegłą?
Zapewniam, że efekty będą podobne.

Próbowaliście kiedyś wysłać dokument PDF w odpowiedzi na maila, korzystając z iPada? A próbowaliście kiedyś
ogolić się cegłą?
Maile to również ważna część mojej pracy, jednak w tej części tablet sprawdza
się świetnie. Wszystko za sprawą aplikacji Mailbox, której próżno szukać na OS
X (jeszcze). Moja praca polega na pisaniu, często korzystając ze źródła, którym
może być właśnie mail. iPad nie pozwala na wygodną pracę nad takim tekstem. Bez możliwości otwarcia dwóch aplikacji obok siebie pozostaje mi albo
wykucie wszystkiego na pamięć, albo bezustanne przełączanie się między
programami. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. To przełączanie muszę uskuteczniać za pomocą gestów na ekranie, bo iPad nie ma porządnej klawiatury

76

/ FELIETONY / Ten „tablet”, to nie działa

z pełnym wsparciem skrótów klawiszowych (z których tak słynie OS X). Oczywiście, można podłączyć klawiaturę na Bluetooth, ale to tylko obejście problemu. Takie akcesoria wymagają parowania, włączania odpowiednich modułów, częstszego ładowania tabletu i ładowania samej klawiatury. Nie chcę tego
– chcę móc wygodnie wpisywać nieskończone ilości tekstu na tablecie dzięki
produktowi, który będzie rozwinięciem urządzenia, a nie dodatkiem do niego.
Wreszcie – rozrywka. Uwielbiam grać na iPadzie. Uwielbiam słuchać na nim muzyki, choć ostatnio stało to się niemożliwe w związku z moją konwersją na Google Play
Music All Access. Uwielbiam GarageBand. Uwielbiam też oglądać filmy i seriale. Ale
i tak najczęściej przesiaduję na YouTubie. Często włączam wideo, aby było tłem dla
pracy czy żeby okazyjnie tam zerkać. Tablet na coś takiego nie pozwala. Masz, oglądaj, nie rób nic więcej.

Masz, oglądaj, nie rób nic więcej.
Być może wielu z Was uzna to za błahostki, ale mnie to autentycznie wkurza.
Patrzę na swojego iPada Air, trzymam go w rękach i widzę, jak korzystam tylko z tego urządzenia. Problem w tym, że na ten moment to urządzenie nie pozwala na wystarczająco dużo, przez co jestem zmuszony do używania laptopa.
A tak właściwie, potrzebuję jedynie trochę funkcjonalniejszego iPada. Przesunięty bliżej świata komputerów aniżeli smartfonów. Taki iPad Pro. Czy się doczekam? Szczerze wątpię. Wystarczy spojrzeć na portfolio Apple. Podstawowy,
11-calowy MacBook Air kosztuje 899 dolarów, zaś iPad Air o takiej samej pojemności to wydatek 799 dolarów. Nie ma miejsca na coś pomiędzy.
Na ostatniej konferencji Microsoftu Panos Panay przywołał ideę, która pojawiła się
parę lat temu. Steve Jobs, jej autor, zapowiadał, że komputery będą jak ciężarówki, a tablety to odpowiednik samochodu osobowego. Okazuje się natomiast, że 96%
posiadaczy iPada używa również laptopa. Coś poszło nie tak. Myślę, że problemy,
które opisałem, są przyczyną tego stanu rzeczy.
Napisane na MacBooku Air.

@mikeyziel
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MOPHIE SPACE PACK
NORBERT CAŁA

Czy aktualizowaliście kiedyś firmware
w baterii?

Bez cienia przesady mogę stwierdzić, że baterie
Mophie w postaci „plecków" dla iPhone'a to akcesorium, któremu jestem wierny od kilku lat. Miałem takie dla iPhone'a 4 i 4S oraz kupiłem zaraz
po tym, jak się pojawiły po premierze iPhone’a 5.
To moim zdaniem idealne rozwiązanie na przejściowe problemy z brakiem energii. Ja wypijam
wtedy Red Bulla, a iPhone ubiera się w Mophie −
każdy z nas dostaje swoją porcję energii na drugą połowę dnia. Przetestowałem kilka różnych
modeli Mophie i gdy już myślałem, że niczym nie
mogą mnie zaskoczyć, pojawia się Mophie Space
Pack, czyli pierwsza na świecie obudowa z baterią
i wbudowaną dodatkową pamięcią.
Mophie Space Pack stworzono na bazie obudowy Juice Pack Air. Wygląda praktycznie identycznie i na pierwszy oraz drugi i trzeci rzut oka nie da
się jej odróżnić od zwykłej baterii. Szczegół w postaci wbudowanej pamięci ujawnia dopiero napis
we wnętrzu etui.
Oczywiście obudowa założona na iPhone’a dość
znacznie go powiększa i dodaje prawie 75 g do
jego wagi. iPhone w takiej obudowie jest na tyle
duży, że po jej zdjęciu zawsze doceniam zgrab-
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ność konstrukcji iPhone'a i współczuję posiadaczom większych telefonów. Obudowa składa
się z dwóch części. Po rozdzieleniu w górną wsuwamy iPhone'a i zamykamy całość od dołu
mniejszą częścią ze złączem Lightning. Warto w tym miejscu podkreślić, że iPhone nie dotyka swoimi pleckami bezpośrednio obudowy, tylko opiera się na 5 gumowych wypustkach.
To doskonale chroni go przed porysowaniem. Elementy obudowy są dość dobrze spasowane, choć mam wrażanie, że w zwykłych bateriach Mophie było lepiej.
Mophie Space Pack możemy nabyć w łącznie 12 kombinacjach, czyli trzy wielkości pamięci,
16 GB, 32 GB oraz 64 GB i cztery kolory - biały, czarny, czerwony i oczywiście złoty. Moja biała wersja wykonana jest z połyskliwego i bardzo twardego plastiku. Mimo prób porysowania
i kilkukrotnych upadków na obudowie praktycznie nie

Ja wypijam RedBulla, 		
a iPhone ubiera się
w Mophie. Każdy z nas
dostaje swoją porcję energii
na drugą połowę dnia.

widać śladów użycia. Zatem, oprócz dodatkowej energii i pamięci, mamy też ochronę przed upadkami. Prawdopodobnie nie zdecydowałbym się na jakiś większy
"drop" test, ale życie wybrało za mnie i kilka dni temu
mój iPhone 5s w tej obudowie zaliczył efektowny lot
z wysokiego stolika na betonowy chodnik. Dominikowi na chwilę zamarło serce, gdyż jeszcze miał w pamięci niedawny lot jego iPhone'a, zakończony zbitą szybką.
Od razu zaznaczam, że jego iPhone też był w obudo-
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wie. W moim przypadku miałem szczęście lub lepszą
obudowę i wszystko zakończyło się jedynie jej lekkim
obtarciem. Stało się tak pewnie dlatego, że w Mophie
Space Pack chronione są wszystkie krawędzie telefonu
włącznie z przyciskami głośności oraz Power.
Oczywiście nie ucierpiały także dane zgromadzone
w środku. To właśnie przechowywanie danych jest najważniejszą cechą tej wersji obudowy. Jak napisałem na
wstępie, mamy możliwość przechowywania 16, 32 lub
64 GB danych. Dostęp do tych danych możemy zabezpieczyć PIN−em i jest to dość dobrze rozwiązane zabezpieczenie, gdyż bez znajomości kodu nie dostaniemy się do danych żadną drogą.
Te drogi są zaś dwie, pierwsza to podłączenie baterii kablem micro USB do komputera. Zastanawiałem
się, dlaczego nie ma gniazda Lightning, szybka odpowiedź od producenta na Twitterze rozwiała wątpliwości - Apple nie daje licencji na gniazda Lightning, a jedynie na wtyczki, a oni chcą z Apple żyć w zgodzie.
Tak więc po podłączeniu kablem micro USB do komputera widzimy obudowę jako dysk zewnętrzny. Mam
pełny dostęp do jego zawartości i jednocześnie ładuje się
nam bateria w baterii − niby to masło maślane, ale właśnie tak jest. Jeśli nie zabezpieczyliśmy danych PIN-em,
to komputer będzie widział batrię nawet bez włożonego iPhone'a, jeśli takie zabezpieczenie jest, to iPhone musi być włożony, bo to właśnie na nim wpisujemy PIN.
Druga droga dostępu do danych to aplikacja Space instalowana na naszym iPhonie. Umożliwia ona przeglądanie zawartości pamięci baterii. Możemy zajrzeć do
katalogów sprawdzić, ile miejsca zajmują dane, zarządzać plikami i katalogami oraz przejrzeć pliki. Aplikacja

Dominikowi na chwilę
zamarło serce, gdyż jeszcze
miał w pamięci niedawny lot
jego iPhone'a, zakończony
zbitą szybką.
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ma wbudowaną możliwość otwierania popularnych typów plików z filmami, zdjęciami, danymi itp. Oprócz tego umożliwia udostępnianie ich
aplikacjom zewnętrznym. W przypadku oglądania filmów z jej wnętrza można uruchomić funkcję AirPlay.
W aplikacji sprawdzimy też stan naładowania baterii oraz to, co geek lubi najbardziej, czyli wykonamy aktualizację firmwaru. Czy aktualizowaliście
kiedyś firmware w baterii?
Wisienkę możliwości aplikacji zostawiłem na koniec. Otóż umożliwia ona automatyczne zgrywanie zdjęć z rolki aparatu do swojej pamięci.
W moim przypadku zdjęcia zajmują większą cześć
pamięci iPhone'a. Przy korzystaniu z Mophie Space Pack nie muszę się martwić o to miejsce, mogę
swobodnie kasować zdjęcia z rolki, bo wiem, że

To właśnie przechowywanie
danych jest najważniejszą cechą
tej wersji obudowy.

i tak znajdują się one w pamięci baterii. To naprawdę świetne rozwiązanie.
Bateria jest też oczywiście baterią i posiada wbudowany akumulator o pojemności 1700 mAh.
Dane producenta mówią o 8 godzinach rozmów,
10 godzinach oglądania filmów itp. Prościej będzie

przyjąć, że ta wersja Mophie naładuje Wam iPhone'a 5/5s od zera do 100%.
Mophie Space Pack to genialne „dodatkowe trio" - dodatkowa ochrona, dodatkowa pamięć
i dodatkowa energia. Najchętniej bym na stałe włożył do niej iPhone'a. Niestety ja go uwielbiam w czystej postaci, a w umieszczanie go w obudowie to jak lizanie lizaka przez papierek.
Mam nadzieję, że rozumiecie, co miałem na myśli. Dlatego Space Packa mam zawsze w torbie
i zakładam go oraz otwieram Red Bulla tylko wtedy, gdy brakuje nam obu energii.

Mophie Space Pack

@norbertcala
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KENSINGTON

COMERCIO ME
PAWEŁ HAĆ

Każdy spersonalizowany przedmiot zyskuje w oczach posiadacza na wartości, może
nie tyle materialnej, co sentymentalnej. Kensington wprowadził do oferty etui na iPada,
które wyróżnia się właśnie możliwością uczynienia tabletu wyjątkowym.
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Etui Comercio Me przypomina konstrukcją Smart Case od Apple. Tył tabletu chroniony jest
jednolitą, gumową osłoną z przezroczystym, plastikowym środkiem, natomiast ekran przykrywa dzieląca się na trzy części okładka. Tylna część zasłania zarówno przyciski, jak i głośniki urządzenia, pozostawiono jedynie wycięcie na gniazdo Lightning i mini Jack, przełącznik
wyciszenia lub blokady, a także na mikrofon i aparat. Etui zachodzi delikatnie na ramki tabletu, ale nie na tyle, by utrudniać gesty od krawędzi ekranu. Okładka jest natomiast dość
sztywna, dzięki czemu dobrze przylega do ekranu po zamknięciu. Jej wewnętrzną część pokrywa dość szorstki materiał, ale nie powinien porysować wyświetlacza. Nie jest to jednak
mikrofibra, która usuwałaby z ekranu odciski palców. To jedyny słaby element wykonania
Comercio Me – zarówno spasowanie, jak i jakość materiałów nie pozostawia nic do życzenia.

Okładka wyposażona jest w magnes, usypiający i wybudzający iPada, a także trzymający
okładkę. Jej konstrukcja sprawia, że można ją złożyć i wykorzystywać jako podpórkę do pisania lub też ustawić tablet pionowo. Niestety, etui nie jest w takiej pozycji stabilne. Jego ciężar sprawia, że podstawka bardzo łatwo się rozkłada, a całość ląduje na blacie. Podczas pisania jest o wiele lepiej, iPad nie przesuwa się, a obsługa
ekranu i klawiatury jest komfortowa. Pomimo osłonięcia

Zamiast tyłu iPada możemy
oglądać dowolną fotografię,
którą tam umieścimy 			
i dopasujemy.

krawędzi tabletu gumą korzystanie z przycisków nie jest
szczególnie utrudnione – na obudowie umieszczono jej
własne przyciski, które mają wyczuwalny skok. Trochę
trudniej jest z sięgnięciem do przełącznika. Zasłonięte
głośniki również nie stanowią problemu, choć dźwięk
jest lekko przytłumiony. Etui posiada wycięcia, które kierują dźwięk w stronę użytkownika. Comercio Me wyróż-
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nia przestrzeń przeznaczona na zdjęcie, umieszczona na tyle urządzenia. Zamiast tyłu iPada
możemy oglądać dowolną fotografię, którą tam umieścimy i dopasujemy. Zaokrąglone narożniki może i wyglądają dobrze, jednak dopasowanie do nich zdjęcia stanowi prawdziwe
wyzwanie. Można co prawda odpuścić sobie tę czynność i umieścić obrazek bez docinania,
jednak nie będzie on wyglądał dobrze ani też odpowiednio się trzymał po wyjęciu ze środka
iPada. W osłonie znajduje się bowiem wgłębienie, do którego wkładamy dopasowane zdjęcie. Do kompletu dostajemy też przezroczysty element, którym przykrywamy zdjęcie od wewnątrz, by nie przesuwało się, niezależnie od tego, czy tablet jest akurat włożony do etui.
Podwójna grubość tylnej osłony odbija się niestety na wadze całości – Comercio Me jest niestety ciężkie.
Comercio Me trochę mnie zawiodło. Sama idea personalizacji jest świetna, ale nie przemyślano jej najlepiej – aby zdjęcie dobrze wyglądało, trzeba je dokładnie dopasować, a to nie takie
proste. Nie do końca sprawdza się też jako podstawka – okładka potrafi się złożyć ze względu
na sporą wagę etui w połączeniu z iPadem. Jeśli jednak chodzi o jakość wykonania, to jest to
z pewnością jedno z najlepszych akcesoriów do iPada, z jakimi miałem do czynienia.

@pawelhac

Kensington Comercio Me
Design: 3/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 4/6
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SKECHBOOK
DLA IPADA AIR

PAWEŁ HAĆ

Od momentu premiery pierwszego iPada etui do tabletów ewoluowały. Firma Skech
trzyma się jednak najstarszych wzorów, wprowadzając do nich jedynie subtelne
udogodnienia.
SkechBook to proste etui, które swoim wyglądem przypomina notes lub książkę. Występuje
w pięciu wariantach kolorystycznych: czarnym, białym, różowym, fioletowym oraz niebieskim.
Z zewnątrz pokryto je gumowatym materiałem, który doskonale trzyma się w dłoni. Wewnątrz
również użyto materiału, który zapobiega przesuwaniu się tabletu. Ściany etui są bardzo sztyw-
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ne, ponadto schowany iPad jest odsunięty od krawędzi na kilka milimetrów. Dzięki temu jest dobrze
zabezpieczony przed upadkami. Utrudnia to jednak dostęp do jego przycisków oraz przełącznika
umieszczonych na krawędziach. Etui ma wycięcia
na kamerę oraz mikrofon tabletu, odsłonięte są też
głośniki, boczne przyciski oraz port Lightning.
Okładka posiada wbudowany silny magnes, więc
ekran iPada wygasza się i podświetla automatycznie. Ponadto zamknięcie jest dzięki niemu bardzo mocne, nie ma szans, by przypadkowo otworzyło się w obszernej torbie. Sam tablet wsuwany
jest w mocowanie umieszczone w dwóch narożnikach. Wbrew pozorom sprawdza się ono zaskakująco dobrze. Nie tylko umożliwia szybkie wyjęcie
iPada z etui, ale też mocno go trzyma, co jest zasługą użytego wewnątrz materiału. Zastosowanie
tego rodzaju uchwytu pozwoliło też na uproszczenie konstrukcji okładki i zużycie mniej materiałów,
SkechBook 				

a tym samym redukcję wagi (chociaż i tak jest ona

Design: 4,5/6

spora). Tablet może być bowiem ustawiony w kilku

Jakość wykonania: 4,5/6

pozycjach, od niemal pionowej − do oglądania fil-

Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 4/6

mów, po pochylenie pod niewielkim kątem względem blatu − do pisania. Korzystanie z klawiatury
nie jest wtedy jednak szczególnie wygodne – iPad

lekko się rusza, na czym cierpi dokładność pisania. Przeglądanie internetu i wykonywanie mniej
precyzyjnych czynności jest jednak wygodne.
Skech nie jest u nas szczególnie rozpoznawalną firmą. A szkoda, bo jej produkty są naprawdę świetne. Nie tylko wzorowane są na tradycyjnych okładkach, ale też są przy tym funkcjonalne i ładne. SkechBook nie jest wyjątkiem, choć mógłby być nieco wygodniejszy, gdy przychodzi
do pisania na klawiaturze ekranowej.
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LIFEPROOF NA
WAKACJE

PAWEŁ HAĆ

Wyjeżdżając na wakacje lub uprawiając sport, nie chcę martwić się, że z moim smartfonem
coś się stanie. LifeProof oferuje kilka akcesoriów, które sprawiają, że nie muszę się obawiać
o elektronikę.

Frē dla iPhone’a 5s
Obudowy LifeProof stanowią podstawę całego systemu, który pozwala łatwo wpinać telefon w różnego rodzaju uchwyty. Najnowsza wersja Frē przeznaczona jest dla
iPhone’a 5s, posiada bowiem foliową osłonę przycisku Home, co umożliwia korzystanie z TouchID. Cała obudowa wykonana została z gumy i plastiku i posiada IP68, jest
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więc wodo- i pyłoszczelna, gwarantując bezpieczeństwo telefonu zanurzonego na głębokość
do 2 metrów. Konstrukcja jest dobrze przemyślana pomimo konieczności zasłonięcia przycisków
gumą − działają one nieźle, choć wymagają znacznie większej siły, by je wcisnąć. Sporo gorzej jest
z przełącznikiem wyciszenia, trudno go wyczuć
i działa bardzo opornie. Spód telefonu opatrzony
jest klapką zasłaniającą port Lightning oraz wkręcaną zatyczką, która chroni gniazdo mini Jack.
W razie potrzeby można wkręcić do niego adapter,
a następnie podpiąć wodoodporne słuchawki. Da
się jednak podpiąć je bez korzystania z przejściówki, muszą mieć jednak odpowiednio wąską wtyczkę (EarPods od Apple pasują).
Otwieranie etui wymaga podważenia go monetą
w dwóch narożnikach. Dostanie się do środka gołymi rękami raczej nie wchodzi w grę. Powoduje to ryzyko odkształcenia tylnej klapki, prowadząc do utraty szczelności. Nie wydaje się mi jednak, by było ono
szczególnie wysokie – korzystam z innego etui LifeProof od roku i wciąż nie przepuszcza ono wody ani
pyłu. Frē posiada zintegrowaną osłonę ekranu – jest
niezła, choć wiadomo, że czułość nieznacznie spada.
Zdecydowanie najgorzej wypadają krawędzie wyświetlacza – wymagają nieraz mocnego dociśnięcia, by dotyk został odczytany. TouchID również nie zawsze jest poprawnie rejestrowany;
osłona ekranu sprawia, że przycisk znajduje się nieco głębiej i trzeba wcisnąć palec, by został
zeskanowany. Podobnie jest przy wilgotnej dłoni, choć w tym wypadku bez obudowy pojawiają się te same problemy. Ogólnie jednak korzystanie z telefonu jest całkiem wygodne. Na
dodatek jest bardzo dobrze chroniony – przetrwał upadek na chodnik, długotrwałe zalewanie
wodą podczas biegania w deszczu, a także zanurzenie w wodzie.

Armband
Opaska na ramię jest zdecydowanie najbardziej uniwersalnym akcesorium. Przydaje się
bowiem praktycznie przy każdej aktywności fizycznej, od biegania po pływanie. Skła-
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da się z silnego, plastikowego mocowania, wykonanej ze sztywnej pianki podkładki oraz elastycznego i oddychającego paska, zamykanego
na rzep. Opaska może być bardzo precyzyjnie
dostosowana do obwodu ramienia, bo ma przesuwany klips. Dodatkowo na całej jej długości
znajdują się odblaskowe paski – to również bardzo ważny element, który zadziwiająco rzadko
pojawia się w tego typu akcesoriach do smartfonów. Materiał, z którego wykonano opaskę
oraz podkładkę, bardzo szybko schnie, łatwo się
też go czyści.
Z opaski korzystałem głównie podczas biegania – raz zaciśnięta nie przesuwała się, nie ma
też szans, że rzep rozepnie się samoistnie. Nawet
podczas upału nie czułem praktycznie żadnego
dyskomfortu – pasek oddycha, nie grzeje. Na pochwałę zasługuje też mechanizm mocowania telefonu, który działa wzorowo. Wsuwanie i wysuwanie iPhone’a błyskawicznie staje się intuicyjne
i, o ile nie zablokujemy mechanizmu, można go
odczepiać bez zdejmowania etui z ramienia. Zabrakło mi jednak miejsca, w którym mogę zwinąć
słuchawki – musiałem zawijać je wokół mocowania, by nadmiar kabla nie przeszkadzał.

Bike + bar mount
Jeśli chcecie korzystać z telefonu podczas jazdy rowerem (choćby do wyświetlania prędkości i innych parametrów treningu), to musi być on umieszczony w widocznym miejscu.
Opaska na ramię zdecydowanie odpada – dużo lepszym rozwiązaniem jest montaż na
kierownicy. Bike + bar mount umożliwia błyskawiczne przymocowanie iPhone’a do roweru, i nie chodzi tu jedynie o wpięcie i odpięcie go z uchwytu. Akcesorium składa się
z dwóch elementów – obręczy na kierownicę oraz ruchomego mocowania. Obręcz ma
klamrę, która pozwala na zapięcie na kierownicy bez użycia narzędzi. To niewątpliwa zaleta, jeżeli korzystacie z wypożyczalni rowerów, jednak na własnym rowerze wolałbym,
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by mocowanie było trudniejsze do rozpięcia. W zestawie dostajemy dwie gumowe podkładki, które gwarantują, że uchwyt nie będzie się ślizgał.
Drugim z elementów jest uchwyt, który łączymy z obudową. Konstrukcja bardzo dobrze
się trzyma, i to nawet podczas jazdy po nierównym podłożu. Mocowanie umieszczone jest
na głowicy, więc telefon może być dowolnie pochylony i obrócony. Aby mieć pewność, że
nie przesunie się na dołku, wystarczy mocniej skręcić jego podstawę. Przed zakupem warto upewnić się, że na kierownicy mamy dostatecznie dużo miejsca (szczególnie jeśli ma ona
nietypowy kształt lub dużo wyposażenia).

Belt clip
Ostatnim z opisywanych akcesoriów jest Belt clip, czyli uchwyt na smartfona mocowany
do paska. Wykonano go z plastiku o dużej wytrzymałości. Jest bardzo lekki, nie zajmuje też wiele miejsca. Wyposażono go w blokadę, która zapobiega wypadnięciu telefonu.
W komplecie otrzymujemy dwie klamry do zamocowania na pasku – mniejsza pasuje do
standardowych pasków do spodni, szersza przyda się natomiast, jeżeli zechcecie zamocować uchwyt na szelkach plecaka. Po połączeniu ich z uchwytem możliwe jest obrócenie i zablokowanie w jednej z siedmiu pozycji. Ciekawostką jest wycięcie na aparat – nie
mam pojęcia, do czego może się przydać, skoro łatwiej jest odpiąć telefon w etui niż
zdejmować z paska całe mocowanie.

Podsumowanie
Korzystam z akcesoriów LifeProof już od dawna i jak dotąd się na nich nie zawiodłem.
Nie inaczej jest tym razem – zróżnicowanie ekosystemu oraz liczne mocowania sprawiają, że praktycznie w każdej sytuacji mogę mieć ze sobą telefon i nie martwić się, że zostanie uszkodzony. Komfort obsługi trochę na tym cierpi, ale jest to cena, którą zdecydowanie warto zapłacić.

LifeProof 				
Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5/6

@pawelhac
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COGITO POP

PAWEŁ HAĆ

Zegarek to jeden z tych nielicznych przedmiotów, które mam przy sobie zawsze. Dotąd
jednak korzystałem wyłącznie z tradycyjnych modeli, pozbawionych jakichkolwiek funkcji
„smart”. Cogito POP jest moim pierwszym inteligentnym zegarkiem, o ile za przejaw
inteligencji można uznać dość nieprzewidywalne działanie.

Jak sama nazwa wskazuje, Cogito POP należy do prostych, sportowych zegarków, które
pasować będą do szortów i T-shirta. Na pierwszy rzut oka nie sposób zgadnąć, że oprócz
japońskiego mechanizmu, napędzającego wskazówki, wnętrze kryje też trochę elektroniki, pozwalającej na współpracę ze smartfonem. Zegarek ma plastikową kopertę z obro-
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towym wycięciem, po prawej stronie umieszczono aluminiową koronkę oraz dwa miękko
działające przyciski do kontrolowania funkcji
„smart”. Tarcza jest bardzo prosta, nie ma nawet
datownika. Wskazówki w wersji czarnej, grafitowej oraz białej są niestety w tym samym kolorze
co tarcza, więc odczytanie godziny w mocnym
świetle bywa utrudnione. Pozostałe warianty
kolorystyczne nie mają już tego problemu. Ponadto wskazówki nie zostały pokryte powłoką
fluorescencyjną (a tarcza nie ma podświetlenia),
stąd też nie da się odczytać godziny w ciemności. Ekran osłonięty jest nie szkłem, a plastikiem,
stąd też obawiam się, że dość łatwo pokryje się rysami. Cała koperta ma niewielką średnicę (43 mm), ale jest gruba – ma aż 14 mm. Na
co dzień noszę większy zegarek, więc niespecjalnie mi to przeszkadza, ale na drobniejszym
nadgarstku może już kiepsko wyglądać. Ponadto charakteryzuje się wodoszczelnością (odporność na ciśnienie wody do 10 atmosfer), nie wol-

Nie odnotowałem żadnej różnicy
w czasie pracy iPhone’a na baterii
przy podłączonym Cogito POP
oraz z wyłączonym Bluetooth.

no jednak wciskać pod wodą przycisków. Spód
koperty jest metalowy, można go otworzyć monetą. Dzięki temu można samemu wymienić
baterię – producent zapewnia, że będzie działać miesiącami, to jednak niezbyt długo. A właśnie – nie baterię, a baterie – zegarek wymaga do działania dwóch, jedna zasila mechanizm
wskazówek, a druga wykorzystywana jest przez

elektronikę. Pasek wykonano z hipoalergicznej gumy – jest szeroki, elastyczny, przyjemny
w dotyku i niesamowicie wygodny. Zapięcie stanowi klasyczna klamra, wykonana z grubego plastiku.
POP to jednak nie tylko całkiem ładny zegarek. Na tle innych urządzeń wyróżnia go możliwość powiadamiania o docierających na telefon wiadomościach i połączeniach, a także
zdalne sterowanie niektórymi funkcjami smartfona. Do komunikacji wykorzystywany jest
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Bluetooth w standardzie 4.0 – oznacza to, że
jest on kompatybilny wyłącznie z nowszymi urządzeniami Apple (iPhone 4S i nowsze,
iPod touch 5. generacji oraz iPad 3. generacji i nowsze), a także z wybranymi telefonami z Androidem. Zastosowanie tego standardu łączności było jak najbardziej zasadne,
nie odnotowałem bowiem żadnej różnicy
w czasie pracy iPhone’a na baterii przy pod-

W praktyce udało się mi
jedynie raz skorzystać
z tej funkcji. W pozostałych
przypadkach po prostu nie
działała.

łączonym Cogito POP oraz z wyłączonym
Bluetooth.
Do powiadamiania wykorzystywane są trzy rodzaje alarmów – wibracyjny, dźwiękowy
oraz wizualny. Wibracja jest niestety zbyt delikatna, i o ile połączenie przychodzące da się
jakoś wyczuć, to już pojedyncze, krótkie sygnały pozostają zazwyczaj niezauważone. Doskonale sprawdza się natomiast brzęczyk – jest bardzo głośny i ma wysoki ton dźwięku,
przez co przebija się przez hałas na ulicy. Są jeszcze ikony powiadomień, które informują kolejno o wiadomości tekstowej, mailu, powiadomieniu z aplikacji społecznościowych
oraz komunikacie z innego programu. Podział jest całkiem logiczny i szybko się do niego
przyzwyczaiłem. Po przyjściu powiadomienia zegarek przez chwilę wibruje i piszczy, a do
momentu wciśnięcia przycisku na obudowie bądź odczytania powiadomienia, na tarczy miga co chwilę stosowna ikona. Częstotliwość jej podświetlania mogłaby być jednak
większa, często zerkam na zegarek jedynie na sekundę – zdarzało się mi już przegapić
wyświetlaną na nim informację. Samo rejestrowanie, czy powiadomienie zostało odczytane, działa bardzo dobrze – po wejściu do wiadomości
ikona na tarczy natychmiast znika. Zegarek może być
przełączony do trybu cichego, angażującego wyłącz-

Doskonale sprawdza się
natomiast brzęczyk – jest
bardzo głośny i ma wysoki ton
dźwięku, przez co przebija się
przez hałas na ulicy.

nie wibrację i podświetlane ikony.
Zegarek konfiguruje się za pomocą dedykowanej aplikacji. Nie wiem, kto dopuścił do App Store tak niedopracowany program. Niestety, ma on trudności nie
tylko ze znalezieniem zegarka (pomimo aktywnego połączenia, sygnalizowanego ikoną Bluetooth), ale
też z konfiguracją urządzenia. Program wyświetla kilka suwaków, pozwalających włączyć różne rodzaje
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powiadomień (jak na przykład wydarzenia z kalendarza, rozładowująca się w smartfonie
bateria, nowa poczta czy iMessage), a także przypisać funkcję do jednego z przycisków
zegarka. Problem w tym, że funkcja wyszukania telefonu, polegająca na włączeniu sygnału i wibracji w smartfonie po przytrzymaniu przycisku na zegarku działa, ale tylko czasami. Zdalne wyzwalanie migawki aparatu wygląda jeszcze gorzej – po wejściu do trybu robienia zdjęć w aplikacji po niemal każdym przytrzymaniu przycisku funkcyjnego program
wyłączał się.
Zegarek pozwala też sterować odtwarzaniem muzyki, dokładniej zaś – zatrzymywać
ją i wznawiać odtwarzanie. W praktyce udało się mi jedynie raz skorzystać z tej funkcji. W pozostałych przypadkach po prostu
nie działała. POP często gubił też połączenie,
a przynajmniej nie potrafił go zidentyfikować, pomimo tego, że iPhone wskazywał
poprawnie nawiązaną łączność. W kulminacyjnych momentach, gdy pomimo wielu prób zegarek się nie komunikował, po prostu wyłączałem
w nim funkcje „smart”. A przecież
nie o to chodzi.
Naprawdę chciałem spróbować wyłączyć w telefonie wszelkie alarmy i zdać się
wyłącznie na sygnały z POP, okazało się to
jednak niemożliwe. Zegarek okazał się zbyt
zawodny, by pełnić nawet tak banalną
funkcję. Z innych zadań wywiązuje się natomiast tak kiepsko, że aż szkoda o nich
wspominać. Inna sprawa, że jest ładny

Cogito POP 			

i niesamowicie wygodny. Moje oczeki-

Design: 4/6

wania względem smartwatcha są jednak

Jakość wykonania: 4/6

o wiele większe.

Oprogramowanie: 1/6

@pawelhac

Wydajność: 3/6
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TRANSCEND
JETDRIVE LITE 330

PAWEŁ HAĆ

W ciągu ostatnich lat montowane w komputerach dyski SSD znacznie zwiększyły swoją
pojemność. Nadal jednak możemy kupić laptopa, w którym zacznie brakować miejsca.
Transcend przygotował rozwiązanie tego problemu, wykorzystujące czytnik kart SD.

JetDrive Lite 330 to karta SD, idealnie dopasowana do gniazda w MacBookach. Jej wymiary
sprawiają, że wystaje jedynie milimetr poza obrys obudowy, stąd też można korzystać z niej
jako z dodatkowej, stałej pamięci, bez konieczności odłączania jej podczas przenoszenia
komputera. Karta występuje w czterech wersjach, dopasowanych do MacBooków Air oraz
Pro z ekranem Retina. W zależności od konstrukcji urządzenia porty mają bowiem minimalnie inny kształt oraz głębokość. JetDrive Lite występuje też w dwóch wariantach pojemności
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– 64 GB oraz 128 GB (w 13-calowych MacBookach Pro
z Retiną można wybrać jedynie ten o mniejszej pojemności). Transcend udostępnia narzędzie Quick Finder,
które pozwala sprawdzić, która wersja jest kompatybilna z posiadanym komputerem. Z uwagi na konstrukcję karta jest odporna nie tylko na wstrząsy, ale
też na pył oraz wodę.
Instalacja JetDrive Lite sprowadza się do włożenia go
do czytnika SD i sformatowania za pomocą Narzędzia
dyskowego. Wyjęcie karty sprawia sporo problemów
– trzeba podważyć krawędź zaślepki paznokciem. Zrobienie w niej delikatnego wgłębienia załatwiłoby problem. Podczas korzystania warto pamiętać, by nie
odmontowywać karty – nie można jej ponownie zamontować bez restartowania komputera. Sam znalazłem na to sposób – przygotowałem dwie usługi
Findera, które montują i odmontowują kartę SD bez
konieczności jej fizycznego odłączania (opis, jak to
zrobić, znajdziecie tutaj. Ponadto komputer z podłączoną kartą SD (jakąkolwiek, nie tyczy się to tylko JetDrive Lite) uruchamia się bardzo długo, u mnie czas
ten wydłużył się o jakieś 20 sekund. Swojego Maca restartuję jednak niezmiernie rzadko, więc zupełnie mi
to nie przeszkadzało. Ze strony producenta można pobrać aplikację Transcend Toolbox, która pozwala odzyskać usunięte z karty dane, a także ustawić, czy komputer może być usypiany, gdy jest ona podłączona.
Odzyskiwanie nie jest niestety skuteczne – pomimo

Jest na tyle szybka, by
płynnie odtwarzać z niej
filmy w rozdzielczości 720p
oraz 1080p.

skanowania nie udało się mi odzyskać żadnych plików.
Karty SD nie należą do najszybszych nośników danych. Nie inaczej jest z JetDrive Lite – oferuje zapis równy 48,9 MB/s oraz odczyt równy 79,6 MB/s. Wartości te
sprawiają, że o ile karta sprawdzi się jako magazyn danych, to już nie ma sensu uruchamiać z niej jakichkol-
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wiek aplikacji. Jest za to na tyle szybka, by płynnie odtwarzać z niej filmy w rozdzielczości 720p
oraz 1080p (sprawdzone na przykładzie filmów z iTunes). Należy też mieć na uwadze skromną
kompatybilność z innymi urządzeniami – określony model JetDrive Lite pasuje tylko do wybranych MacBooków oraz ewentualnie niektórych czytników kart SD, natomiast nie da się go najprawdopodobniej podłączyć do innych komputerów. Utrudnia to znacznie wymianę danych,
jest to jednak ceną, jaką należy zapłacić za dokładne dopasowanie do obudowy.
Każde rozszerzenie pamięci komputera
jest przeze mnie mile widziane. JetDrive

JetDrive Lite 330

to świetny, dość tani, a niekiedy też jedyny

Design: 4,5/6

sposób, by zyskać znaczną ilość miejsca.

Jakość wykonania: 5/6

Wprowadza on trochę nieładu – Mac uru-

Oprogramowanie: 3/6

chamia się dłużej, trzeba też pamiętać, by

Wydajność: 5/6

nie odmontowywać go standardową metodą. Więcej miejsca na dane wynagradza
jednak te niedogodności.

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę

@pawelhac

OFERTA
SPEC JALN
A

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

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

PAWEŁ HAĆ

Zewnętrzne dyski do komputerów pełnią dwojaką funkcję – pozwalają przenosić
duże ilości danych pomiędzy urządzeniami oraz tworzyć kopie zapasowe. Seagate
Backup Plus Slim ma zarówno dużą pojemność, jak i oprogramowanie, które ułatwia
kopiowanie plików.
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Backup Plus Slim to 2,5-calowy HDD, zamknięty w niewielkiej obudowie, wykonanej z plastiku i aluminium. Występuje w czterech wariantach kolorystycznych: srebrnym,
czarnym, niebieskim i czerwonym (przy czym najmniejszy wariant pojemności ma tylko pierwsze dwa
z wymienionych kolorów). Do wyboru są trzy pojemności:
500 GB, 1 TB oraz 2 TB. Największa wersja jest oczywiście najkorzystniejsza cenowo, ale wybrałbym ją z jeszcze jednego powodu
– kopia zapasowa zdjęć potrafi zajmować naprawdę dużo miejsca, jeśli do tego podzieli się dysk
na partycje i wykorzysta jako TimeMachine, to bardzo szybko zrobi się na nim ciasno. Dysk jest
bardzo lekki, w zależności od pojemności waży od 150 do 159 gramów, natomiast jego grubość
to 9,6 mm (wersja 500 GB) lub 12,1 mm (wersje 1 TB oraz 2 TB). Pozostałe wymiary to 113,5 × 76 mm,
bez trudu mieści się więc nawet w kieszeni. Do dysku dołączony jest kabel USB 3.0. Ponadto po
podłączeniu go do komputera znajdziemy na nim instalator oprogramowania Seagate Dashboard do zarządzania dyskiem oraz PDF z warunkami gwarancji. Pomimo zapewnień producenta
nie umieszczono na nim sterownika NTFS dla OS X, ale można go pobrać bezpłatnie ze strony.
Parametry techniczne dysku są całkiem dobre – wykorzystuje standard USB 3.0, zapewniając jednocześnie całkiem szybki przesył danych. Test w programie Blackmagic Disk Speed Test dał wynik
105,8 MB/s zapisu oraz 106,2 MB/s odczytu. Jest więc całkiem dobrze. Kopiowanie 100 GB danych
trwa około 15 minut, archiwizacja do TimeMachine jest więc szybka, trudno tu jednak o konkretny
wynik z uwagi na zróżnicowanie pojemności dysków i wielkość tworzonych kopii. Co ważne, podczas pracy dysk jest bezgłośny, co również jest niemałą zaletą, zwłaszcza podczas długo trwającego tworzenia kopii zapasowych. Nie wymaga też oczywiście żadnego dodatkowego zasilania.
Oprócz dobrych parametrów technicznych Backup Plus Slim oferuje również przydatne oprogramowanie, które pozwala efektywnie wykorzystać go do przechowywania zdjęć i filmów robionych urządzeniami mobilnymi bądź też umieszczanych
na Facebooku oraz w serwisach Flickr i YouTube.

Po zalogowaniu się i przypisaniu
dysku możliwe jest wykonanie
kopii zapasowej zdjęć
bezpośrednio z telefonu.

Seagate Dashboard jest aplikacją, którą wykorzystujemy do zarządzania podłączonymi do komputera dyskami tej firmy. Informuje ona o zajętym i wolnym miejscu,
a także pozwala przeprowadzić prosty test sprawności
urządzenia i wyłączyć diodę sygnalizacyjną. Na co dzień
korzystam z innego modelu tej firmy, mianowicie stacjo-
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narnego Backup Plus i posiada on te same funkcje,
co testowana wersja Slim. Po zalogowaniu się w programie do Facebooka możemy zrobić pełną kopię wszystkich wstawionych tam zdjęć (lub tych, na
których nas oznaczono) lub też z poziomu aplikacji
przesłać je do serwisu. Podobnie wygląda to w przypadku YouTube oraz Flickr. To świetne rozwiązanie,
pozwala bowiem zebrać zdjęcia z wielu źródeł na
jednym nośniku. Rozszerzeniem tej funkcji jest aplikacja na urządzenia mobilne (zarówno na iOS, jak
i na Androidzie). Po zalogowaniu się i przypisaniu
dysku możliwe jest wykonanie kopii zapasowej zdjęć
bezpośrednio z telefonu (i to zarówno za pośrednictwem sieci 3G, jak i Wi-Fi). Warunkiem jest jednak
uruchomiony komputer z podłączonym dyskiem
Seagate. Istnieje też możliwość kopiowania zdjęć do
Dropboksa lub Dysku Google. Dla mnie, posiadacza
Seagate Backup Plus Slim
Design: 5/6

iPhone’a o pojemności 16 GB, to genialne rozwiązanie, zwłaszcza podczas wyjazdów na wakacje. Robię

Jakość wykonania: 5,5/6

zdjęcia telefonem, codziennie przerzucam je przez

Oprogramowanie: 5/6

internet na dysk, który mam w domu. Nie ogranicza

Wydajność: 4,5/6

mnie więc pamięć smartfona ani pojemność jakiegokolwiek serwisu chmurowego. Dodatkowo załóżmy, że jestem jedną z 15 osób na świecie, które kupiły aparat z Androidem i nim również fotografuję.

Jednocześnie moi znajomi wrzucają na Facebooka zdjęcia i mnie na nich oznaczają – po powrocie do domu wybieram odpowiednią opcję w programie na komputerze i one również trafiają na
mój dysk. W razie czego mogę ustawić też codzienne przypomnienie o backupie w aplikacji na
iOS. To działa i to naprawdę szybko i bezbłędnie.
Nie ma chyba równie nudnych urządzeń co dyski twarde. Mają określoną pojemność i prędkość,
pozostałe parametry są właściwie drugorzędne. W przypadku Backup Plus Slim jest jednak inaczej, a to za sprawą przemyślanego oprogramowania. Idea kopiowania danych z różnych miejsc
na jeden nośnik bardzo się mi spodobała – niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystam,
wszystkie zdjęcia i filmy trafiają w to samo miejsce, nie są też trzymane na niczyim serwerze.

@pawelhac
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MOSHI SENSECOVER

MACIEJ SKRZYPCZAK

W moje ręce trafiła dość ciekawa obudowa na iPhone’a 5/5s od firmy moshi o nazwie
SenseCover.

Obudowy spełniają przede wszystkim jedną, najważniejszą funkcję – mają chronić nasz telefon przed uszkodzeniami mechanicznymi. W zależności od firmy czy serii robią to w mniejszym lub większym stopniu. Niektóre czynią z naszego urządzenia przedmiot niemal
niezniszczalny, inne z kolei zapewniają ochronę tylko przed najlżejszymi czynnikami zewnętrznymi. Oprócz podstawowego zadania część obudów pełni również inne funkcje. Na
przykład te firmy mophie są także dodatkową baterią.
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SenseCover od moshi to etui z klapką, czyli chroni zarówno plecy, jak i przód naszego telefonu. Tył obudowy wykonany jest z plastiku i jest tak wyprofilowany,
że wciska się w niego iPhone’a, co zabezpiecza urządzenie przed wypadnięciem. Klapka natomiast od
środka wyłożona jest miękkim materiałem, a od zewnątrz imitacją skóry o dziwnej fakturze. Całość zatrzaskuje się na magnes. I nie byłoby w tym nic wyjątkowego, w końcu takich obudów jest zapewne bez
liku. Szkopuł jednak w tym, co znajdziemy na wspomnianej klapce.
Mamy na niej trzy wyróżniające się elementy. Począwszy od góry mamy najpierw wycięcie na czujnik zbliżeniowy i głośnik od rozmów telefonicznych. Nieco
niżej znajduje się prostokątne okienko zabezpieczone ochronną szybką. Szybko można się domyślić, po
co takie okienko, jeśli nasz telefon jest akurat zablokowany i wciśniemy przycisk włączania urządzenia. Okazuje się wtedy, że w okienku idealnie mieści się godzi-

Moshi SenseCover 		
Design: 4,5/6

na i data wyświetlana na ekranie blokady oraz nazwa

Jakość wykonania: 5/6

osoby, która aktualnie do nas dzwoni.

Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5,5/6

Zanim przejdziemy do trzeciego elementu, pozwolę

Cena: 169 zł

sobie zadać Wam pytanie. Jaka jest chyba największa

Producent: moshi

wada obudów z klapkami? Ano taka, że jak ktoś do nas

Dystrybutor: Forcetop

dzwoni, to musimy klapkę otworzyć i w trakcie rozmowy ta będzie się nam „majtać” w okolicach nosa i irytować. moshi podeszło do tego problemu w inny sposób. Trzecim elementem jest rząd czterech aluminiowych blaszek, które przewodzą nasz dotyk – technologia zwana SensArray.
Dzięki temu, gdy ktoś do nas dzwoni, nie musimy otwierać klapki, tylko „przejechać” po jej
dolnej części i po prostu odebrać połączenie. Dzięki wycięciu na głośnik będziemy mogli prowadzić normalną rozmowę.
SenseCover od moshi jest etui z klapką, która nie posiada najważniejszej cechy takich obudów.

@mcskrzypczak
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ULTIMATE EARS

BY LOGITECH – BOOM
JAROSŁAW CAŁA

Wszystko wygląda tak, jakby grupa ludzi zasiadła do stołu i powiedziała sobie: „Robimy
najlepszy mały głośnik na rynku!”, po czym, punkt po punkcie, wykonała swoją robotę
w 100%.

104

/ SPRZĘT / Ultimate Ears by Logitech – Boom

Nigdy nie myślałem, że zacznę tekst tak błahym stwierdzeniem jak: „Małe jest piękne”. Ale jak
to mówią: „Nigdy nie mów nigdy”! Małe jest piękne – stwierdzenie niby takie oczywiste, ale jeśli
chodzi o rynek małych, przenośnych głośników, to nie jestem przekonany o trafności tego hasła.
Z pięknem raczej kojarzę duże konstrukcje, których na łamach iMagazine było całe mnóstwo. Jasne, opisywaliśmy dobre, małe i ładne głośniki, przeznaczone do użytku zewnętrznego. Ale czy
któryś z nich był naprawdę piękny? Pewnie to kwestia gustu, ale ja małego, naprawdę pięknego
głośnika nie kojarzę. W tym momencie mogę słowo „kojarzę” śmiało zastąpić słowem „kojarzyłem”. Bo oto jest i on, mały i naprawdę piękny głośnik, który sprawdzi się wszędzie i może razem
z nami przeżyć cudowne chwile.
Ultimate Ears jest marką dobrze znanej firmy Logitech
i trochę się nie dziwię, że tym faktem Logitech na pudeł-

Jasne, opisywaliśmy dobre, małe
i ładne głośniki przeznaczone
do użytku zewnętrznego, ale
czy któryś z nich był naprawdę
piękny?

ku raczej się nie chwali. Napis Logitech widnieje tylko na
spodzie tuby, w którą pakowany jest sam głośnik i rozmiar tego napisu jest filigranowy. Wszystko za sprawą
tego, że Ultimate Ears ma być marką ustawianą zdecydowanie wyżej na sklepowych półkach niż sprzęt firmy Logitech. Sam sposób, w jaki Ultimate Ears podaje klientom
model głośnika Boom, wskazuje już na to, że mamy do
czynienia z czymś wyjątkowym. Czymś, co ma zachwy-
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cić już pierwszym kontaktem. Czymś dla ludzi, którzy lubią gadżety i tratują je niczym własne dziecko. Opakowanie w kształcie tuby, która przypomina
dobry trunek, skrywa w sobie plastikowe, wyjątkowo otwierane pudełko. Przyznam się, że jest to jeden z najciekawiej opakowanych głośników, z jakim miałem przyjemność się spotkać. Po dotarciu
do celu, czyli do głośnika Boom, poziom zadowolenia szybuje jeszcze wyżej. Jednak do szczegółów
tego zachwytu wrócę chwilę później, a teraz zajmę
się jeszcze zawartością naszej tuby. Wnętrze opakowania zaprojektowane jest w każdym szczególe.
Nawet sposób, w jaki producent umieścił w opakowaniu kable i ładowarkę, jest piękny. Przepraszam,
ale znów musiałem użyć tego słowa i coś czuję, że
to nie jest ostatni raz, bo sam kabel i ładowarka też
są piękne. Płaski, jaskrawy kabel, wykonany bardzo
solidnie, kolorem wyróżnia się tak bardzo, że trudno będzie go zgubić. I to się chwali! Ale koniec zachwycania się samym opakowaniem, ponieważ robi
się dziwnie. Teraz pozachwycam się już właściwym
produktem, czyli głośnikiem. Jego kształt to również tuba, która rozmiarem najbardziej przypomina
mi delikatnie przerośniętą puszkę piwa, taką 0,65 l.
Waga produktu jest idealna. Nie jest on na tyle ciężki, żeby sprawiał problemy, gdy będziemy zabierali go ze sobą i nie jest na tyle lekki, żeby przypominał tanią tandetę. Ultimate Ears zapewnia, że Boom
jest bardzo wytrzymały na wstrząsy i ewentualne
zalania, a ja, trzymając to urządzenie w ręku, jestem
w stanie im uwierzyć. Boom powleczony jest specjalnym materiałem odpornym zarówno na wodę,
jak i ogień, co idealnie sprawdzi się w trudnych warunkach. Świetnym zabiegiem jest wprowadzenie dużej gamy kolorystycznej, dzięki czemu każdy znajdzie swoją wersję Boom. Mam wrażenie, że
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z każdym kolejnym etapem odkrywania tego urządzenia zbliżam się do stwierdzenia, że jest to
projekt idealny.
Wręcz boję się, że zostanę posądzony o jakieś przekupstwo ze strony producenta, ale poważnie – trudno mi znaleźć wady w całym projekcie. Wszystko wygląda tak, jakby grupa ludzi zasiadła do stołu i powiedziała sobie: „Robimy najlepszy mały głośnik na rynku!”, po czym, punkt po
punkcie, wykonała swoją robotę w 100%.
Będę kontynuował opis i zobaczycie, że się nie mylę. Udowodnię Wam, podając czyste fakty, że
Ultimate Ears wykonało cudowną pracę przy tworzeniu tego sprzętu!

Ultimate Ears zapewnia, że
Boom jest bardzo wytrzymały
na wstrząsy i ewentualne
zalania, a ja trzymając to
urządzenie w ręku, jestem
w stanie im uwierzyć.
Przejdźmy do funkcjonalności, tak bardzo ważnej, jeśli mowa o głośniku mobilnym. Rzecz jasna,
głośnik ma wbudowany akumulator, a jego wytrzymałość sięga – uwaga – 15 godzin pracy! Wynik, musicie przyznać, niezwykle dobry. Połączenie odbywa się za pośrednictwem Bluetootha
z możliwością NFC. Jednocześnie aż 8 urządzeń może być podłączonych do Boom i walczyć
o możliwość zagrania swojej muzyki na imprezie. Aż strach się bać takiego rozwiązania! Z całego testu najbardziej żałuję tego, że nie dostałem dwóch głośników, ponieważ Ultimate Ears daje
przecudowną możliwość połączenia stereo. Czyli łączymy się jednocześnie z dwoma głośnikami
i mamy prawdziwe Boom-Boom. Robi wrażenie, prawda?
To nie koniec ciekawych rozwiązań! Mam jeszcze kilka dowodów świadczących o doskonałości tego projektu. Na dnie naszej puszki jest wkręcony haczyk, który umożliwia zawieszenie głośnika, a po jego wykręceniu… Boom pasuje do statywu fotograficznego. Tak jak mówiłem, Ultimate Ears pomyślał o wszystkim. Być może to szczegół i zwykły bajer, ale ja takie rzeczy kupuję
w ciemno. Natomiast na pewno szczegółem nie jest wyśmienicie napisana aplikacja zarządzająca sprzętem. Aplikacja UE Boom daje parę fajnych funkcji i już na dzień dobry poinformowała
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mnie, abym podłączył głośnik do komputera i wgrał nowy soft z udoskonaleniami. Dzięki aplikacji uruchomimy stereo z dwóch sparowanych sprzętów, ustawimy alarmy i pobawimy się korekcją dźwięku. Na koniec opisu funkcjonalności wbiję szpilkę we wszystkich niedowiarków, którzy
do tej pory jeszcze nie uwierzyli w moje słowa o doskonałości tego głośnika. Ultimate Ears Boom
posiada też wbudowany mikrofon, a to daje nam możliwości rozmów telefonicznych. Czy czegoś więcej nam potrzeba od takiego maleństwa? Byłbym zapomniał! Potrzeba nam dźwięku, bo
przecież cały czas rozmawiamy o głośniku. Zazwyczaj przy takich konstrukcjach na temat dźwięku można napisać tyle, że jest obecny i koniec. Jednak w tym przypadku można o nim trochę
porozmawiać. Wiadomo, że nie możemy wymagać rozkoszowania się każdą partią częstotliwości, ale Boom naprawdę fajnie gra. Szczególną uwagę zwróciłem na średnie tony i odzwierciedlenie wokalu, co wydaje mi się wręcz absurdalne. Przy takich gabarytach nigdy nie podejrzewałbym wsłuchiwania się w tę właśnie partię dźwięku. Czystość gry zachwyca, ale oczywiście
musicie mieć na uwadze, że cały czas mówimy o małej puszce. Tym bardziej żałuję, że nie mam
możliwości posłuchać dwóch głośników jako zestawu stereo.
Bardzo ważną sprawą jest odpowiednie ustawienie korekcji dźwięku w aplikacji i nie możecie tego zlekceważyć. To, w jakim miejscu się znajdujemy, ma spore znaczenie dla tego głośnika. Skonstruowany jest on w technologii 360 stopni, gdzie głośniki ustawieniami mogą sporo
namieszać i nas zaskoczyć. Nie przypominam sobie, żebym słyszał tak dobrze grający mały głośnik, który dodatkowo ma w sobie tyle możliwości i zalet. Nie mogę się doczekać, aż zabiorę go
ze sobą na mój wieczór kawalerski! Oczywiście to niespodzianka, ale dostałem wyraźne instrukcje, które brzmiały w ten sposób: „Wygodne buty, plecak, karimata, śpiwór, nóż, latarka”. O głośniku nie było mowy, ale chyba się domyślacie, że za nic w świecie nie zostawię mojego Booma
w domu. Czas pokaże, jak przetrwa tę próbę.

@calamuzyka
Ultimate Ears 		
Dane techniczne:
Przetworniki: 2 × 1,5-calowe głośniki i 2 × 2-calowe
membrany bierne
Połączenie: Bluetooth z funkcją NFC
Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy czas pracy do
15 godz.
Wejścia: Jack 3,5 mm
Waga: 540 g
Wymiary: wysokość 18 cm, średnica 6,91 cm
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GARMIN VIVOFIT

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Moim pierwszym urządzeniem do lifeloggingu był Jawbone UP, który się po ponad pół roku
zepsuł. Apple bez żadnych problemów oddał mi jednak pieniądze. Czytelnik postanowił
mi chwilę później zrobić prezent i przywiózł UP24 z USA – dzisiaj są już dostępne w Polsce.
Korzystam z niego nieprzerwanie od połowy grudnia i po ośmiu miesiącach nadal działa.
W tym czasie miałem w testach różne FitBity i podobne urządzenia, które robiły na mnie
mniejsze lub większe wrażenie – jeśli interesuje Was ten temat, to gorąco zapraszam do
specjalnego dodatku do iMagazine – Lifelogging, który znajdziecie jako osobne wydanie
w naszej aplikacji. Jest też dostępny na stronie WWW iMaga.
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Bardzo ważnym aspektem opasek mierzących nasze codzienne życie jest aplikacja, z którą współpracują. Jawbone niedawno swoją zaktualizował do wersji 3.0 i trafił
tym samym w dziesiątkę, poprawiając to, co najbardziej
kulało – wprowadzanie naszych codziennych posiłków
i napojów. Niestety, programy innych producentów albo
nie są tak atrakcyjne, albo nie oferują wszystkiego co
Up.app. Szkoda, bo to właśnie przez program prowadzimy komunikację z urządzeniem na ręce i jego UI to jeden z najważniejszych elementów całej tej układanki.
Kolejną kwestią jest otwarte API, dzięki któremu możemy łączyć się z innymi sprzętami lub korzystać z różnych
aplikacji. Bardzo istotne jest dla mnie wsparcie dla mojej
bezprzewodowej wagi Withings, której aplikacji nie uruchamiałem od nowości – wszystko synchronizuje się ze
wspomnianym programem Up.
Niedawno do testów przyjechał Garmin Vivofit – urządzenie, które kilka rzeczy rozwiązuje trochę inaczej od
konkurencyjnych lifeloggerów. Ma dosyć duży wyświetlacz, który może również wyświetlać godzinę lub aktualną datę, co potencjalnie czyni go również zegarkiem,
oraz opaskę przypominającą ofertę FitBita. Samo urządzenie się do niej wkłada (w komplecie otrzymujemy
dwie w rozmiarze S i L), a całość łatwo zapina na ręce.
W pudełku również jest odbiornik ANT+ jako dongle
na USB, dzięki czemu możemy synchronizować Vivofit
z każdym komputerem, bez konieczności używania do

Zaskakująco wiele osób zerkało
z zaciekawieniem na mój
nadgarstek, a mówiąc
„z zaciekawieniem”, mam na
myśli „jak na kretyna”.

tego naszego smartfona – tej funkcji nie testowałem, bo
od opaski oczekuję, że mogę przeprowadzić jej synchronizację zawsze i wszędzie.

Konstrukcja
Opaskę wykonano z przyjemnej w dotyku gumy, która dostępna jest w kilku różnych kolorach: czarnym, szarym, czerwonym, morskim, niebieskim i fioletowym.
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Zgadnijcie, w jakim kolorze przyszła? Tak, zgadza się – tym ostatnim. Mogłem się w sumie tego
spodziewać. Firmy to muszą robić celowo, abym wyglądał na ulicy jak idiota – fioletowy zdecydowanie nie jest moim kolorem i kompletnie nie pasuje do tego, co normalnie na siebie zakładam. To się zresztą potwierdziło – zaskakująco wiele osób zerkało z zaciekawieniem na mój nadgarstek, a mówiąc „z zaciekawieniem”, mam na myśli „jak na kretyna”. Na szczęście opcjonalnie
można dokupić opaski w każdym kolorze, więc nawet nietrafiony prezent można uratować. Jeśli
chcecie jednak takowy zrobić naszej felietonistce i korektorce, Kindze Ochendowskiej, to ślijcie
jej tyle fioletowych, ile się da – cały czas się śmieje z mojej wymuszonej metroseksualności.

Vivofit jest odporny na deszcz i czas spędzony pod prysznicem, nawet długim. Typowy męski
prysznic zresztą takowy powinien być – najpierw dwadzieścia minut stoimy pod strumieniem
wody, zastanawiając się, jak możemy uratować świat, a następnie w pięć minut się myjemy. Zakładam więc, że opaska powinna również poprawnie działać na przykład na basenie – ostrzegam jednak, że nie weryfikowałem tego.
Ekran opaski jest lekko cofnięty względem jej powierzchni, co zapewne ma chronić go przed
porysowaniem. Spodziewałem się, że pomimo tego zabiegu po miesiącu będzie wyglądał jakby połknął go lew, przeżuł porządnie jako dodatek do antylopy i następnie wypluł. Nic bardziej
mylnego – Vivofit po miesiącu noszenia na ręce, bez zdejmowania, wygląda jak nowy.

Ale co on mierzy?
Opaska Garmina ma ciut większe możliwości od konkurencji. Po pierwsze i przede wszystkim
mierzy nasze kroki. Ich liczba jest różna względem M7 w iPhonie 5s i Jawbone UP24, ale różnica
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pomiędzy nimi jest stała i powtarzalna. Nie uważam też, aby różnica paruset kroków miała jakieś
szczególne znaczenie – to nie są w końcu urządzenia, które mają posiadać aptekarską precyzję.
Ciekawą funkcją jest dynamiczne wyznaczanie celu na dany dzień. Garmin monitoruje nasz ruch
i na jego podstawie zachęca nas z każdym kolejnym dniem do coraz dłuższych spacerów. Na
ekranie pojawia się również czerwona strzałka, która symbolizuje nasze lenistwo – im robi się
dłuższa, tym dłużej spoczywamy na naszych czterech literach (oczywiście chodzi o „dłoń”) zamiast podnieść się

Typowy męski prysznic
zresztą takowy powinien być
– najpierw dwadzieścia minut
stoimy pod strumieniem wody,
zastanawiając się, jak możemy
uratować świat, a następnie
w pięć minut się myjemy.

i rozprostować nogi. Gdy wypełni cały ekran, zostaniemy porażeni prądem, aby nas zmotywować do ruchu.
A przynajmniej tak być powinno, bo mi zdarza się je regularnie ignorować. Niestety. Rozwiązanie Jawbone polegające na wibrowaniu urządzenia wcale nie jest lepsze
– irytowało mnie, więc je wyłączyłem.
Wyświetlacz pozwala również przełączyć się, za pomocą ukrytego obok niego przycisku, na widok pokonanego dystansu. Precyzja oczywiście kuleje i nie znalazłem
możliwości kalibracji – każdy z nas ma w końcu różną
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długość kroku. W praktyce jednak nie ma to specjalnie sensu – różnica w jego długości pomiędzy spacerem a bieganiem jest na tyle duża, że żadna kalibracja nam nie pomoże.
Kolejnym punktem na wyświetlaczu jest prawdopodobna ilość kalorii, jaką spaliliśmy. O ile można to estymować tak, jak robią to wszelkie lifeloggery, o tyle może to być zgubne w przypadku prawdziwego wysiłku, gdzie wszystko zależy od naszego tętna… i tutaj właśnie objawia się
funkcja, której nie widziałem u nikogo z konkurencji.
Garmin Vivofit posiada możliwość sparowania urządzenia po protokole ANT+ z czujnikiem naszego tętna. Sami sprzedają takowe, które powinny prawidłowo współpracować – niestety nie
dostałem go w komplecie, ale można kupić go jako zestaw z opaską. Ciekawą alternatywą wydaje się być produkt Mio LINK – jest opaską na nadgarstek mierzącą nasze tętno, łączącą się z różnymi urządzeniami po Bluetooth 4.0 i ANT+.
Jest jeszcze jedna wyjątkowa cecha Vivofit, która wyróżnia ją na tle konkurencji – bateria. Urządzenie zasilane jest z popularnej „pastylki”, dzięki czemu potrafi działać do roku na jednej maleńkiej bateryjce. Jej wymiana niestety nie jest prosta, bo wiąże się z wykręceniem czterech śrubek oraz ponownym parowaniem opaski z aplikacją, ale w zamian otrzymujemy dwanaście
miesięcy nieprzerwanej pracy. Niespotykane!
Jeśli tyle danych to dla Was za dużo, to śpieszę z informacją, że możemy skonfigurować, co się
ma wyświetlać, a co nie, za pomocą Garmin Connect.

Sen
Opaska potrafi również mierzyć nam sen, wykrywając, ile śpimy oraz czy się w nocy poruszamy
czy nie, dzieląc te informacje na sen płytki i głęboki. Niestety, to tylko tyle. Jawbone w odróżnieniu od Garmina aktywnie wykorzystuje te informacje, sugerując nam kiedy powinniśmy się położyć, aby się lepiej wyspać. Ostrzega również o tym, że brak snu powoduje chęć spożywania
niezdrowych dań i słodyczy oraz wiele więcej. Garmin Connect nic takiego nie oferuje poza jedną potencjalnie ciekawą rzeczą – automatycznie śledzi nasz sen w ustawionych przez nas godzinach. Może to być przydatne, jeśli akurat zapomnimy przełączyć opaskę w tryb snu, co jest niestety niemożliwe po ciemku.

Garmin Connect
Niestety, najsłabszym punktem całości jest aplikacja służąca do obsługi Vivofit, która jest dokładnym przeciwieństwem swojej nazwy. Prosta i nudna, zupełnie mnie zniechęciła do jakiejkolwiek
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interakcji. Synchronizację trzeba przeprowadzać ręcznie – najpierw przełączamy Vivofit w odpowiedni tryb „Sync” przez przytrzymanie przycisku obok wyświetlacza przez kilka sekund, a następnie w programie ją wywołujemy. Plusem tego może być fakt, że oszczędzamy trochę na baterii, ale osobiście bardzo sobie cenię powiadomienia z UP24, które otrzymuję sporadycznie
w ciągu dnia.
Garmin Connect nie przewiduje jednak synchronizacji danych z innymi serwisami czy aplikacjami, więc jeśli monitorujemy spożycie kalorii w innym programie, to nie spodziewajmy się, że
weźmie je pod uwagę. Nie ma też możliwości przesyłania do nich danych, na przykład z wagi
Withings.

Na koniec
Sprzętowo Garmin Vivofit jest mało atrakcyjną, ale funkcjonalną opaską, która wyświetla wszystkie dane na swoim wyświetlaczu. Nie posiada on co prawda podświetlenia, więc w nocy jest
kompletnie nieczytelny, ale to cena, którą jestem gotowy zapłacić. Niestety całość całkowicie
psuje nieelastyczna aplikacja i ekosystem Connect, który nie pozwala na automatyzację i synchronizację naszych danych z innymi wagami, serwisami czy danymi. Mam nadzieję, że Garmin
skupi się na tym w pierwszej kolejności.

@morid1n
Garmin Vivofit
Dane techniczne:
Producent: Garmin
Model: Vivofit
Kolory: czarny, szary, czerwony, morski,
niebieski, fioletowy
Rozmiary opasek: S (120−175 mm), L
(152−210 mm)
Ekran: 25,5 × 10 mm
Waga: 25,5 g
Bateria: 2 × CR1632
Żywotność baterii: ponad rok
Wodoodporność: do 50 m
Protokoły: Bluetooth 4.0/LE; ANT+
Cena: 119 euro
Ocena:
Design: 3,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 2/6
Wydajność: 6/6
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QUAD
LOCK
MOCOWANIE DLA AKTYWNYCH
DOMINIK ŁADA

Do tej pory Australia była kojarzona z kangurami, Aborygenami i Nicole Kidman.
Jest szansa, że od teraz będzie znana z jeszcze jednego − Quad Lock. Świetnego
rozwiązania do mocowania naszych iPhone'ów.
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Quad Lock pojawił się jako pomysł w 2012 roku.
Dwóch Australijczyków, Rob Ward i Chris Peters,
szukało rozwiązania, które umożliwiałoby im aktywnie spędzać czas tak, by jednocześnie mogli korzystać ze swoich iPhone'ów. Wymyślili cały
system mocowań idealnie nadających się dla
osób czynnie uprawiających sport. Twórcy zdecydowali się przedstawić swój pomysł światu na
Kickstarterze. Projekt chwycił i został „ufundowany” przez społeczność internetową związaną
z serwisem crowdfundingowym. Produkcja ruszyła. Teraz zaprzyjaźnionemu z nami ZGSklep.pl
udało się namówić twórców, by wprowadzić ich
produkty na nasz rynek.
Jedną z głównych dziedzin, w jakich iPhone genialnie się sprawdza, jest sport. Mnóstwo aplikacji do biegania, jeżdżenia na rowerze i innych
aktywności fizycznych, lifeloggingu przypra-

117

/ SPRZĘT / Quad Lock − mocowanie dla aktywnych

Projekt chwycił i został
„ufundowany” przez społeczność
internetową związaną z serwisem
Kickstarter.
wia o zawrót głowy. Opcji jest bardzo dużo. Ale
czym byłyby aplikacje bez akcesoriów ułatwiających nam zabawę. Problem w tym, że brak rozwiązań uniwersalnych. Albo mamy opaski do
biegania na ramię, albo mamy pokrowce wodoodporne. Jedno albo drugie. W zasadzie nie ma
rozwiązań uniwersalnych. Naprzeciw temu wychodzi Quad Lock.
Jak już wspomniałem, Quad Lock to cały „system”. Myślę, że właśnie dla tego osiągnął on sukces na Kickstarterze, bo nie jest to „jednorazowy” produkt, coś, czego będziemy używali tylko
do jednego celu, ale przemyślany komplet rozwiązań, które można wykorzystać w różnych sytuacjach życiowych.
Quad Lock to nic innego jak system szybkiego
montowania różnych akcesoriów. Taka „szybkozłączka”, trochę jak w akcesoriach fotograficznych. Montaż iPhone'a „ubranego” w obudowę
polega na dociśnięciu do „szybkozłączki” i przekręceniu o 90 stopni. Sprytnie, szybko, intuicyjnie i wygodnie.
W skład systemu wchodzi specjalna obudowa
(tzw. plecki) z opcją nakładki przeciwdeszczowej
(tzw. poncho), którą możemy:
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• zapinać na ramieniu na zasadzie opaski, tzw.
„arm band”,
• przypinać do roweru i zamieniać naszego
iPhone'a np. w licznik,
• montować naszego iPhone'a na szybie/ścianie/gdziekolwiek tylko chcemy dzięki niezależnym mocowaniom.
Wisienka na torcie − uzupełnieniem systemu
jest opaska Heart Rate Monitor (HRM), tzw. pulsometr, działający w technologii Bluetooth Low
Energy (4.0), dzięki której jesteśmy na bieżąco informowani o naszym tętnie podczas aktywności
fizycznej. Przyznam się szczerze, że od kilku lat
biegam, ale jeszcze nigdy nie robiłem tego z pulsometrem i teraz po kilku dniach testów wiem,
że jest to obowiązkowy gadżet, który powinien
mieć każdy mniej lub bardziej zaawansowany
sportowiec. Pulsometr działa ze wszystkimi aplikacjami obsługującymi tego typu akcesoria – testowałem z RunKeeper, Runtastic i Endomondo.
Niestety Nike+ nie ma, nad czym ubolewam, takiej opcji.
Akcesoria Quad Lock są świetnie wykonane
– plastiki, gumy, materiał, wszystko jest bardzo
dobrej jakości.
Quad Lock dostępny jest też w tym momencie
dla użytkowników Samsungów Galaxy S4 w postaci obudowy, ale też każdego innego smartfona dzięki przyklejanemu na folię 3M samemu
złączu.

Bazowy zestaw, który zawiera (uchwyt rowerowy, case oraz poncho), kosztuje 299 zł.
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Można też dobrać sobie zestaw bez
poncho:
- Uchwyt rowerowy - cena 119 zł
- Plus Case - cena 119 zł
Lub zestaw do biegania:
- Opaska do biegania - 149 zł
- Plus case - 119 zł:

Quad Lock to nic innego jak
system szybkiego montowania
różnych akcesoriów. Taka
„szybkozłączka”, trochę jak
w akcesoriach fotograficznych.

Dostępne są też uchwyty ścienne (2 szt.
w zestawie) – do zastosowań: ściana lub deska rozdzielcza samochodu czy też
np. lustro w łazience – 79 zł:
Oraz Adapter Uniwersalny - np do GoPro albo innych urządzeń – cena 69 zł:
Ostatni element to Heart Rate Monitor (HRM) – cena 269 zł:
Quad Lock dostępny jest w ZGSklep.pl oraz sieci sklepów iMad, iSpace, MacLife,
iDream i Cortland.
Jeśli biegacie, jeździcie na rowerze lub generalnie uprawiacie aktywnie jakiś sport,
to warto rozważyć Quad Lock jako akcesorium, które wygodnie i bezpiecznie dla
Was i Waszego iPhone'a pomoże Wam cieszyć się życiem. Ja używam.

@dominiklada
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KANEX SIMPLEDOCK
MACIEJ SKRZYPCZAK

Czego brakuje wielu osobom w MacBookach? Więcej gniazd USB. I Kanex simpleDock
ma to rozwiązać.
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Kanex simpleDock to aktywny hub z gniazdami USB 3.0. Przeznaczony jest więc do
najnowszych modeli Maców, które posiadają już porty w tej technologii. Oczywiście zadziała również ze starszymi modelami, aczkolwiek nie będzie oferować takich
prędkości transferu.
Akcesorium to wykonane zostało z kawałka aluminium i gumowanego materiału,
co czyni go najbardziej ekskluzywnym produktem firmy Kanex, który miałem możliwość testować. Pod tym względem należy zanotować duży plus. Całość tworzy
spójną kompozycję z MacBookiem. Z drugiej strony simpleDock może sprawiać wrażenie zbyt dużego jak na swoją funkcję huba. Wszystko wyjaśnia się, gdy spojrzymy na jego górną część. Ta została specjalnie przystosowana, by położyć na niej naszego iPhone’a. Dodatkowo znajduje się tam również specjalny otwór, przez który
można przełożyć kabel ładujący telefon podłączony do jednego z gniazd USB. W ten
sposób hub staje się również dockiem dla iPhone’a.
Wróćmy jednak do tematu gniazd USB. Kanex simpleDock posiada ich cztery sztuki.
Trzy z nich to gniazda USB 3.0, przy czym jedno z nich, stosownie oznaczone, daje napięcie cały czas, nawet po uśpieniu czy wyłączeniu komputera. Czwarte pełni tylko
rolę gniazda zasilającego, naładujemy więc za jego pomocą różne urządzenia przenośne. I zrobimy to szybciej dzięki natężeniu 2 A.
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Wreszcie ostatnie gniazdo, jakie znajdziemy w opisywanym produkcie, powinno
przypaść do gustu szczególnie użytkownikom MacBooków Pro z Retiną czy MacBooków Air, w których zrezygnowano ze złącza ethernetowego. simpleDock wyposażony jest w wejście RJ45, dzięki czemu po instalacji sterowników (dostępnych
zarówno na OS X, jak i Windows) będziemy mogli zapewnić również naszemu
komputerowi łączność przewodową.
Ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego Kanex zdecydował się na hub łączący się
przy pomocy USB 3.0 a nie Thunderbolt. Myślę, że chodziło o to, by akcesorium
to, choć głównie dedykowane użytkownikom Apple, było jednocześnie na tyle
uniwersalne, żeby nadawało się także dla innych. Poza tym urządzenia działające z technologią Thunderbolt dalej nie są takie popularne, a do tego dosyć drogie, szczególnie w porównaniu z tymi
działającymi pod USB 3.0.

Kanex SimpleDock
Design: 5,5/6

Kanex simpleDock jest więc kawał-

Jakość wykonania: 6/6

kiem (dosłownie) ładnego i sprytnie

Oprogramowanie: n/d

przemyślanego huba, który dodatko-

Wydajność: 6/6

wo posiada specjalny port do ładowania oraz gniazdo RJ45.

@mcskrzypczak

Cena: 415 zł
Producent: Kanex
Dystrybutor: Forcetop

/ FELIETONY / felieton
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GRY I PROGRAMY
NORBERT CAŁA

Z APP STORE
AIRBROWSER
Przeglądanie internetu na ekranie TV to od dawna kusząca możliwość. Niestety, wpisywanie ad-

resu i potem nawigowanie po stronie za pomocą
pilota to już nic przyjemnego. Jednak jeśli mamy
Apple TV podłączone do TV, to za pomocą aplikacji AirBrowser możemy sobie to wszystko bardzo ułatwić. Aplikacja działa na zasadzie AirPlay
Mirroring, czyli uruchamiam taką funkcję na naszym iPhonie lub iPadzie i przesyłamy obraz
z tej aplikacji na TV. Obraz jest jednak przesyłany
w pełnej rozdzielczości telewizora i dzięki temu
możemy bardzo łagodnie przeglądać swoje ulubione strony. Urządzenie z iOS służy w tym przypadku jako swojego rodzaju wygodny pilot do
internetu. Teraz trzeba sobie tylko zadać pytanie,
czy przeglądanie internetu na TV to jest coś, czego potrzebujemy. Ja na razie nie potrzebuję, ale
kto wie, czy w przyszłości się to nie zmieni?

Cena: 4,49 euro				

Pobierz
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TINKER – TWEAK YOUR
PRODUCTIVITY
Nie jestem osobą specjalnie produktywną. Często marnuję czas, nie mogąc skupić się na wykonywanym zadaniu. Dlatego potrzebuję aplikacji,
które mi w tym pomogą. Ostatnio najbardziej
pomaga mi Tinker – Tweak Your Productivity.
Aplikacja ma bardzo prosty interfejs i to jest właśnie jej siłą. Tworzymy zadanie, rozciągając kółko
palcami po ekranie, dodajemy nazwę oraz czas
trwania i to w zasadzie wszystko. Od tej pory
czas leci, co możemy zaobserwować, monitorując zapełnianie się kółka. Aplikacja dba o to, aby
na ten czas wyłączyć wygaszacz ekranu. My zaś
mamy ułatwione zadanie, skupiając się na konkretnych rzeczach przez zadany czas. Zadań
możemy oczywiście tworzyć kilka naraz i zarządzać nimi, pauzując je i ponownie wznawiając.
Okazuje się nagle, że 15 minut wytężonej pracy
to dużo więcej niż godzina przerywana sprawdzaniem, co słychać na Facebooku. Zdecydowanie polecam.

Cena: 0,89 euro 				

Pobierz
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HEALTH MATE
Ta aplikacja to produkt firmy Withings, czyli tej
od wag i innych gadżetów monitorujących nasze życie. Kilka testów ich produktów znajdziecie
w naszym magazynie. Firmę zawsze ceniłem za
świetne towary oraz dobre podejście do klienta.
Nie inaczej jest w przypadku tej aplikacji. Klient,
który kupił ich produkt, nie jest zostawiany po
zakupie samemu sobie, tylko może liczyć na
wsparcie producenta. Aktualna wersja aplikacji,
oprócz wspierania akcesoriów przez nich produkowanych, dodaje coś jeszcze. Tym razem jest to
możliwość zmierzenia tętna. Do pomiaru aplikacja
wykorzystuje tylną kamerę naszego iPhone'a. Przykładamy tam palec, a aplikacja za pomocą sobie
tylko znanych pomiarów podaje nasze tętno. Pewnie można się przyczepić do dokładności pomiarów, ale jak na moje oko do pomiarów na siłowni
wystarczy w zupełności. Dlatego polecam i aplikację, i wszystkie produkty firmy.

Cena: za darmo 				

Pobierz
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OVERCAST DLA PODCASTÓW
Z INNOWACYJNYMI FUNKCJAMI
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
Podcasty zostały wypromowane przez Apple już
dawno temu – to dzięki firmie z Cupertino stały się
tak popularne. Ich integracja w iTunes była strzałem
w dziesiątkę dla wielu twórców oraz zachętą dla kolejnych – dzięki ekipom obsługującym tę stronę
w wielu krajach, lokalne dla danego rynku podcasty są często wyróżniane i promowane. Ich odsłuch
za pomocą iPodów był wygodny, ale wymagał synchronizacji z iTunes za każdym razem, gdy pojawiał się nowy odcinek. Dzisiaj, w dobie smartfonów,
nie ma to sensu i znacznie wygodniej zrezygnować
z iTunes na rzecz jednego z wielu bardzo dobrych
odtwarzaczy podcastów.
Najnowszą propozycją na tym ciasnym rynku jest
Overcast od Marco Armenta – pierwszego pracownika Tumblra, twórcy Instapaper i The Magazine. Program jest obecnie dostępny tylko dla iPhone’a i nie
ma kilku kluczowych funkcji, ale to co ma jest wyjątkowe. Nie używam go długo, ale nie spodziewałem się, że to tak bardzo zmieni to, jak słucham moich ulubionych podcastów. W zasadzie nie to, jak
słucham, ale jaką przyjemność z tego czerpię.
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Przygotowanie podcastu nie jest łatwe, jeśli chcemy to zrobić dobrze. Mikrofony na USB niestety
szumią, a inwestowanie w drogi wzmacniacz lub
mikser często mija się z celem, tym bardziej, że nagranie często prowadzone jest przez Skype’a, jak
chociażby w przypadku naszych własnych „Nadgryzionych". Przy montażu trzeba często dodatkowo
podbijać poziomy, aby głosy były słyszalne nawet
na słabszych sprzętach lub przy dużym hałasie zewnętrznym, a to dodatkowo wzmacnia szumy.
Podcasty też mają kolejną cechę – są przeważnie
długie. To akurat sobie cenię, bo na dłużej mi wystarczają. Aplikacje pozwalają jednak na delikatne przyśpieszenie podcastu – przeważnie o 1,5 raza,
2 razy i czasami nawet 3 razy. Nigdy nie słuchałem
ich szybciej niż na prędkości 1,5 x, bo głosy zaczynały być zbyt zniekształcone, co prowadziło do problemów z ich zrozumieniem. Marco jednak napisał
cały silnik swojego Overcast w oparciu o API niskiego poziomu i w praktyce cały dźwięk przetwarza
sam. To pozwoliło mu na wprowadzenie kilku unikalnych sztuczek, bez słyszalnej utraty jakości.
Overcast jest darmowym programem, ale koszt odblokowania wszystkich jego funkcji wynosi 4.99
euro. Marco wprowadził jednak możliwość przetestowania wybranych funkcji przez pięć minut za
darmo, więc warto z tego skorzystać, zanim zdecydujecie się na in-app purchase. Sam zdecydowałem
się po niecałych sześćdziesięciu sekundach.

Smart Speed
To pierwsza funkcja, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Wycina ciszę z plików, dzięki czemu nie marnujemy czasu na czekanie na następne kwestie prowadzących. Robi to na tyle spój-
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nie, że gdybym nie wiedział o tym, że mam tę funkcję włączoną, to pomyślałbym, że prowadzący mają nieźle gadane. Albo dużo uwagi poświęcają na montaż.
Ciekawostką jest fakt, że dzięki wycinaniu ciszy w czasie rzeczywistym, zwiększa się naturalnie prędkość odtwarzania odcinka względem jego długości – wartość ta jest wyświetlana w panelu opcji. Dodatkowo możemy też przyśpieszyć, prawie płynnie, odtwarzanie o wartość przez
nas ustaloną – sam na sztywno ustawiłem 1,5 x. Razem ze Smart Speed daje to efektywne przyśpieszenie o 1.6ñ1.7x, przy czym nie zniekształca głosu tak, jak w innych programach. Jestem pod
wrażeniem kunsztu Marco Armenta w tym względzie – to naprawdę działa.
Niestety nie ma jeszcze funkcji wycinania słynnego “eee”, “yyy” naszego Redaktora Naczelnego.
Ale ciiii… nie mówcie mu, że znowu sobie z niego żarty robię. Może tego nie przeczyta.

Voice Boost
Ta funkcja dodatkowo podbija lekko poziomy, nie powodując zbędnych szumów, dzięki czemu
słyszę, co prowadzący do mnie mówią, nawet idąc wzdłuż Trasy Siekierkowskiej w Warszawie,
która ma trzy-cztery pasy w każdym kierunku i ograniczenie do 80 km/h. Nawet Harley bez tłumika nie potrafił zagłuszyć Overcasta na Apple EarPods… chociaż być może lekko przesadzam.
Funkcja w każdym razie bardzo pomocna dla pozycji nagranych ciszej, niż się tego spodziewamy. Odcinki często świetnie brzmią na mocnych, domowych głośnikach, ale na słuchawkach już
niekoniecznie. W każdym razie Voice Boost jest u mnie włączone na stałe.

Streaming
Niestety, napisanie własnego silnika przez Marco, który musi być przecież kompatybilny z iOS 7,
spowodowało, że nie wspiera on streamingu odcinków – trzeba je fizycznie pobrać na iPhone’a,
aby móc je odsłuchać. Osobiście nie mam z tym żadnych problemów, bo i tak zawsze to robiłem,
ale wiem, że niektórzy preferują streamowanie z sieci. Problem będzie rozwiązany w iOS 8, który
wprowadzi kilka nowych API, więc jeszcze przez kilka miesięcy nie będzie to niestety możliwe.

Polecane podcasty
Overcast ma dział, w którym poleca różne podcasty. Większość z nich jest na sztywno dodana
przez Marco, ale jest również ciekawa sekcja poświęcona Twitterowiczom. Jeśli połączymy nasze
konto Twitter z Overcast, to zobaczymy tam odcinki i podcasty polecane przez osoby, które śledzimy. Program ma zezwolenie tylko do czytania naszego feedu, więc nie będzie niczego tweetował w naszym imieniu i bez naszej wiedzy.
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Tę funkcję ma wiele innych aplikacji, ale rekomendacje od znajomych wydają się idealną propozycją,
gdy już odsłuchamy wszystkie ulubione podcasty
i potrzebujemy czegoś nowego.

Chmura
Overcast przy pierwszym uruchomieniu prosi nas
o założenie konta. Jest ono potem wykorzystywane do backupowania naszych ustawień i podcastów, które subskrybujemy. Dodatkowo na stronie internetowej Overcast.fm jest prosty player,
który umożliwia odtwarzanie odcinków przez
WWW. Konto również umożliwia synchronizację
pomiędzy platformami miejsca, w którym przestaliśmy słuchać danego odcinka. To dobry krok
– daje spore możliwości rozwoju na inne platformy w przyszłości oraz przy okazji ułatwia nam
synchronizację.

Lista płatnych funkcji
Lista płatnych funkcji jest znacznie dłuższa niż powyżej opisane Smart Speed i Voice Boost. Obecnie są to:
• możliwość pobierania odcinków przez sieć
komórkową
• możliwość stosowania różnych ustawień dla różnych podcastów
• możliwość dodania nieskończonej liczby playlist
• możliwość dodania nieskończonej liczby odcinków do playlisty
• sleep timer – zatrzymuje odtwarzanie po zdefiniowanym czasie
• zmiana prędkości odtwarzania
• Smart Speed
• Voice Boost

Overcast jest darmowym
programem, ale koszt
odblokowania wszystkich jego
funkcji wynosi 4.99 euro.
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Na koniec
Najpierw korzystałem z iTunes, później z Instacast dla iOS, a dzisiaj przesiadłem się na Overcast
– po dwóch dniach spędzonych z nim nie miałem żadnych wątpliwości, a po kolejnym tygodniu
kompletnie nie żałuję swojej decyzji. Nie dość, że Marco to facet z klasą – na stronie ustawień
umieścił listę konkurencyjnych aplikacji do podcastów, jeśli komuś przypadkiem nie podoba się
Overcast, za co należą mu się duże brawa – to przy okazji stworzył naprawdę solidny produkt,
który może mieć fantastyczną przyszłość. Umożliwił również import i eksport plików OPML,
dzięki czemu przeniesienie swoich subskrypcji z innych klientów nie powinno zająć więcej niż
kilka sekund. Z Instacast działa to w każdym razie znakomicie.
Jeśli dopiero rozpoczynacie swoją przygodę z podcastami na iOS poza Overcast, koniecznie
sprawdźcie jeszcze inne ciekawe aplikacje, do których linki znajdziecie poniżej.

Overcast dla iPhone
Alternatywy:

Castro dla iPhone
Downcast dla iOS
Instacast dla iOS

@morid1n

Instacast dla Mac
Pocket Casts dla iOS
PodWrangler dla iPhone
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DROPZONE 3

MACIEJ SKRZYPCZAK

OS X z biegiem czasu urzekł mnie dużą liczbą aplikacji przyspieszających wykonywanie
różnych czynności na komputerze. Jedną z nich jest Dropzone, który niedawno doczekał
się swojej trzeciej odsłony.
Zadaniem Dropzone jest przyspieszenie operacji typu „złap i upuść”, co sprowadza się do przeniesienia pliku na ikonę opisywanej aplikacji, która znajduje się w pasku menu i wskazaniu odpowiedniej akcji, która ma być wykonana. A co mamy do wyboru? Otwarcie pliku w konkretnej
aplikacji, przeniesienie czy skopiowanie do wskazanego katalogu, jak również przesłanie mailem, AirDrop, na FTP, opublikowanie na Facebooku, Twitterze, udostępnienie tekstu itp. A jeśli jeszcze jest nam mało, to zawsze możemy pobrać dodatkowe akcje. A gdyby i tego nam nie
starczyło, istnieje kolejne rozwiązanie – nauczyć się języka programowania Ruby i samemu napisać własną aplikację.
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Poprzednia wersja Dropzone zaprezentowała Circles,
czyli jeszcze inną metodę aktywowania kilku wybranych
akcji – przez najechanie plikiem na wskazaną w ustawieniach krawędź ekranu. W najnowszej wersji usunięto
tę opcję, ale szczerze mówiąc nie żałuję bardzo takiego
posunięcia, ponieważ nierzadko potrafiło przeszkadzać.
Nowością w trzeciej odsłonie opisywanej aplikacji jest
tak zwany Drop Bar, czyli tymczasowy schowek na pliki,
przydatny jeśli na przykład chcielibyśmy przenieść plik
pomiędzy aplikacjami w trybie pełnego ekranu. Wracając zaś do akcji pobieranych z dedykowanej strony, to
z poziomu preferencji Dropzone można je aktualizować,
oczywiście gdy ukaże się stosowny update.
Pop-up ze skonfigurowanymi przez nas akcjami łatwo
można zmodyfikować, na przykład usunąć elementy po
przytrzymaniu klawisza Alt czy zmienić kolejność przez
zwykłe przeciągnięcie.
Dropzone 3 to godny następca poprzednich wersji, dający przy tym więcej możliwości.

@mcskrzypczak

Dropzone 3
Design: 5
Jakość wykonania: 5
Oprogramowanie: 5
Wydajność: 5
Cena: 8,99 euro
Mac App Store: link
Strona producenta i wersja trial: link

/ GRY / Mr. Beam i świątynia starożytnych

KRZYSZTOF MORAWSKI

Od dłuższego czasu miałem spore problemy z znalezieniem nowej, ciekawej gry, którą
mógłbym przybliżyć Wam na łamach iMagazine. Cała sytuacja była o tyle frustrująca,
że zbliżały się wakacje. Czas urlopów, wyjazdów i zwiększonej ilości ogólnie pojętego
wolnego czasu, który można roztrwonić.
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Oczywiście mogłem sięgnąć po jakiś znany tytuł, jak na przykład FIFA 14, aby podtrzymać atmosferę niedawno zakończonych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, czy kupić najnowsze Infinity Blade III, aby podziwiać pracę grafików z Chair Entertainment. Ale szczerze powiedziawszy miałem dosyć piłki nożnej oraz odgrzewanych kotletów w postaci trzeciej części gry, która
właściwie nie różni się niczym od swoich dwóch poprzednich wcieleń. Nie, ja szukałem czegoś
innego – lekkiego, ale nie ogłupiającego. No i najlepiej w „klimacie” wakacji oraz egzotycznych
wyjazdów… I wiecie co? Znalazłem!
Mowa o grze „Mr. Beam i świątynia starożytnych”, w której to wcielamy się w turystę i bohatera
z przypadku w jednym. Uciekając przed tubylcami, nasz tytułowy bohater zmuszony jest szukać schronienia w starożytnej świątyni, osadzonej w samym środku dżungli. Właśnie w tym zapomnianym przez Boga miejscu, gdzie króluje ciemność, światło stanie się naszym jedynym
sprzymierzeńcem! Tylko używając go w odpowiedni sposób, będziemy w stanie ochronić naszego bohatera przed krwiożerczymi nietoperzami czy mumiami oraz dostrzec liczne pułapki
czekających na każdym kroku w tej siedzibie niewypowiedzianych okropności!
Mr. Beam jest sprytnym i dobrze skalibrowanym połączeniem gry platformowej typu „Temple
Run”, gry przygodowej oraz gry logicznej, w której musimy rozwiązać postawioną przed nami
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zagadkę, aby móc przejść do kolejnej planszy. Gra zdaje się brać to co najlepsze z opisanych
gatunków, jednocześnie unikając pułapek wynikających z zamknięcia się w pełni tylko w jednym gatunku. Przez co naprawdę skutecznie przykuwa nas do ekranu.
Muszę przyznać, że już od samego początku Mr. Beam zauroczył mnie swoją piękną, rysowaną grafiką oraz nastrojową muzyką towarzyszącą nam delikatnie w tle. Oprawa graficzno-muzyczna jest w moim odczuciu prawdziwym powiewem świeżości na rynku gier, które ostatnio
stawały się do siebie bliźniaczo podobne i zdawały skupiać się bardziej na wykorzystywaniu
możliwości procesora niż na dostarczeniu nam ciekawej historii lub przygody, która pochłonęłaby nas na wiele godzin.
Dodatkowym atutem tytułu opublikowanego przez belgijski zespół Antidot SA jest spora doza
humoru, który będzie towarzyszył nam na każdym kroku. Czy to w postaci dyskoteki dla mumii, zabawnych komentarzy czy przedziwnych i przezabawnych sposobów, na jakie nasz bohater może zostać pozbawiany swojego cennego życia.
Gra bardzo płynnie (z poziomu na poziom) zaczyna wprowadzać do rozgrywki kolejne utrudnienia oraz prezentować nowe możliwości naszego bohatera, objaśniając przy tym sposób
jego kontrolowania. Sam sposób kontroli poczynań naszego bohatera, jak i otoczenia, jest
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bardzo intuicyjny i nie stwarza kłopotów zarówno na iPadzie, jak i na iPhonie. Pozwalając nam tym samym cie-

Mr. Beam		
i świątynia starożytnych

szyć się grą, a nie skupiać na tym, aby
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problem ze zrozumieniem zagadek,
które należy rozwiązać, aby móc przejść do kolejnego poziomu. Na szczęście nie jest to wielkim problemem, gdyż jak już wspomniałem, poziom trudności gry zwiększa się stopniowo,
dzięki czemu możemy dość intuicyjnie rozwiązać pierwsze zagadki i tym samym zrozumieć
ich specyfikę. Nieco zniechęcająca może być też normalna cena produktu (2,69 euro), choć gdy
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DWUSTOPNIOWA WERYFIKACJA

KONTA APPLE ID
– KROK PO KROKU

MACIEJ SKRZYPCZAK

Chociaż opcja zabezpieczenia konta Apple ID dwustopniową weryfikacją została
zapowiedziana i wprowadzona w wielu krajach już dość dawno temu, to jednak dla
polskich kont taka możliwość pojawiła się dopiero w połowie lipca bieżącego roku. Jak ją
ustawić? I czy warto to robić?

Warto czy nie warto? – oto jest pytanie
Co rusz słyszy się, że baza danych użytkowników wyciekła gdzieś z jakiejś znanej firmy. Następuje wtedy okres masowej paniki osób korzystających z usług tej firmy, wszyscy zmieniają hasła. Cieszy więc fakt, że coraz częściej spotykamy się z próbami podniesienia bezpieczeństwa naszych danych czy (w dużej mierze) portfeli. Dwustopniowa weryfikacja od
Apple opiera się na trzech zabezpieczeniach:
• haśle Apple ID,
• zaufanym iUrządzeniu,
• specjalnie wygenerowanym kodzie.
W takim przypadku, jeśli chcielibyśmy zmienić hasło, to będzie potrzebne dodatkowo zaufane urządzenie i specjalny kod; jeśli zapomnimy wygenerowany kod (zwany kluczem
odzyskiwania, co do którego Apple usilnie zachęca, by go wydrukować lub spisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu w domu, a nie na komputerze) lub go zgubimy – potrzebne będą urządzenie i hasło Apple ID. W ten sposób zmniejszamy ryzyko włamania na
nasze konto do minimum. Uważam więc, że lepiej czym prędzej skorzystać z tej możliwości i spać spokojniej.
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Dwustopniowa weryfikacja – zrób to sam
Dla wszystkich, którzy są gotowi uruchomić dwustopniową weryfikację, przygotowałem
instrukcję, jak to wykonać krok po kroku.

Krok 1. Logujemy się na konto Apple ID

1.1

Na początku musimy
zalogować się na nasze konto Apple ID
w przeglądarce. Zrobimy to pod adresem
appleid.apple.com
po kliknięciu na przycisk Zarządzaj swoim Apple ID.

1.2

Następnie logujemy się adresem e-mail (podpiętym do
konta Apple ID) oraz
hasłem.
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Krok 2. Przechodzimy do ustawień zabezpieczeń

2.1

Po załadowaniu się
strony naszego konta odszukujemy i wybieramy z listy po lewej sekcję Hasła
i zabezpieczenia.

2.2

Będziemy musieli dokonać drugiej weryfikacji, odpowiadając na dwa pytania
zabezpieczające. Po wypełnieniu pól
klikamy przycisk Kontynuuj.

2.3

U góry strony konfiguracji zabezpieczeń powinniśmy odnaleźć Dwustopniową weryfikację. Klikamy link
Zaczynamy….
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Krok 3. Przygotowania do uruchomienia dodatkowego zabezpieczenia

3.1

Przed aktywacją dwustopniowej weryfikacji będziemy musieli zapoznać się z ogólnymi informacjami dotyczącymi działania
tego zabezpieczenia. Pierwsza z nich wskazuje, że po uruchomieniu tej opcji będzie
trzeba potwierdzić tożsamość przy użyciu jednego z urządzeń przed wprowadzeniem zmian na koncie lub dokonaniem zakupów w sklepie iTunes lub App Store za
pomocą nowego urządzenia.

3.2

Kolejna informacja to korzyści płynące z uaktywnienia dwustopniowej
weryfikacji.

3.3

I wreszcie na końcu ostrzeżenia związane z tym zabezpieczeniem.
Po zapoznaniu się z treścią klikamy
przycisk Zaczynamy.
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Krok 4. Konfigurowanie zaufanych urządzeń

4.1

Jest to właściwie
pierwszy krok pozwalający na dwustopniową konfigurację
– dodanie zaufanego urządzenia na dwa
sposoby. Pierwszy
z nich to dodanie numeru telefonu, na który zostanie wysłany
kod potwierdzający.

4.2

Warto przy tym zauważyć, że nie musi
to być wcale iUrządzenie. Jeśli jednak
takowe posiadamy i ma ono zainstalowaną aplikację Znajdź mój iPhone,
iPad lub iPod touch połączoną z naszym Apple ID, to będziemy mogli je
dodać, klikając na link Zatwierdź przy
konkretnym urządzeniu.

4.3

Po chwili na nasze iUrządzenie powinno dotrzeć specjalne powiadomienie
z kodem.
Gdy mamy już wszystko ustawione, klikamy przycisk Kontynuuj.

145

/ PORADY / Dwustopniowa weryfikacja konta Apple ID – krok po kroku

Krok 5. Klucz odzyskiwania

5.1

Na tej stronie wygenerowany zostanie
specjalny klucz odzyskiwania, stanowiący jedno z trzech głównych zabezpieczeń. Apple zdecydowanie zaleca wydrukowanie (przyciskiem Wydrukuj
klucz) bądź zapisanie go i umieszczenie
w bezpiecznym miejscu, natomiast odradza zapisywanie go na komputerze.

Kiedy upewniliśmy się, że dobrze przepisaliśmy klucz (sprawdźcie lepiej jeszcze raz),
przechodzimy dalej, klikając Kontynuuj.

Krok 6. Potwierdzenie klucza

6.1

W tym kroku sprawdzimy, czy posłuchaliście Apple i mnie, bo tym razem
jesteśmy proszeni o wpisanie wygenerowanego przed chwilą klucza. Co
ważne – zarówno w poprzednim kroku,
jak i tym nie działa ani kopiowanie, ani
wklejanie, nie możemy więc oszukiwać.
Po wpisaniu klikamy przycisk Potwierdź.
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Krok 7. Aktywacja dwustopniowej weryfikacji

7.1

Nadszedł czas, byśmy w końcu uruchomili opisywane zabezpieczenie. Najpierw jednak warto jeszcze raz przeczytać podsumowanie informacji o tej
opcji, a gdy wszystko zrozumiemy, musimy zatwierdzić zrozumienie warunków. Dopiero wtedy będziemy mogli kliknąć Aktywację dwustopniowej
weryfikacji.

7.2

Jeśli wykonywaliście wszystko według
podanej przeze mnie instrukcji, będzie
czekać na Was poniższa informacja
o pomyślnej aktywacji zabezpieczenia.

Od tej pory możemy spać bez obaw, że ktoś wykradnie nasze dane z konta Apple ID.

@mcskrzypczak
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EWOLUCJA
PLANETY MAŁP
JAN URBANOWICZ

Małpy powracają. Tym razem już na poważnie. Nie ma siedzenia
w klatkach, szykuje się prawdziwa wojna między człekokształtnymi
i ludźmi. Jak się to wszystko potoczy? Nie zdradzę, ale powiem Wam,
że film jest świetny!

Na wstępie nadmienię tylko, że ten tekst jest dla mnie w pewnym sensie ważny.
Otóż trzy lata temu, we wrześniu 2011 roku pojawił się w iMagazine tekst o „Genezie planety małp”. Był to mój pierwszy tekst na łamach tego zacnego magazynu i jest mi niezmiernie miło, że pojawi się w nim również moja opinia o kontynuacji tego filmu. Wciąż tu jestem. Sukces!
Przechodząc jednak to sedna. „Planeta małp” z roku 1968 stała się filmem kultowym, bardzo ważnym dla kinematografii i popkultury. Miała ona wiele kontynuacji, niestety już nie tak dobrych jak oryginał. W roku 2001 doczekała się nowej
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wersji, którą wyreżyserował Tim Burton. Uwielbiam tego reżysera, jednak ten
film mu po prostu nie wyszedł. Nie należę do osób, które go wręcz nienawidzą,
ale jestem w pełni świadom tego, jak zły momentami on był. Niestety nie udało
się go uratować nawet za sprawą wielu wyśmienitych aktorów. Najzwyczajniej
w świecie miał kiepski scenariusz, co zaowocowało takim, a nie innym filmem.
Szkoda, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
Kiedy trzy lata temu do kin wchodziła „Geneza planety małp”, podchodziłem do
niej nieco sceptycznie. Co prawda zwiastuny zapowiadały świetne widowisko
wizualne, ale Tim Burton, jak na tamte czasy, też miał przyzwoite efekty w swoim filmie. Najbardziej skłonił mnie do pójścia do kina Andy Serkis w roli głównej
małpy – Caesara. Aktor znany przede wszystkim ze swej genialnej kreacji Golluma w trylogii „Władcy pierścieni” był zapowiedzią czegoś na wysokim poziomie. Tak też się stało. Film był dla mnie ogromnym pozytywnym zaskoczeniem.
Odniósł wielki sukces zarówno wśród widzów, jak i krytyków, co blockbusterom
nieczęsto się zdarza. Kwestią czasu było powstanie kolejnej części.
Nadszedł ten czas, rok 2014 i film „Ewolucja planety małp”. Inny reżyser, inna obsada i znów Andy Serkis. Jak to bywa w świecie kontynuacji, obawy rosły. Ile znacie sequeli, które byłyby przynajmniej tak samo dobre jak pierwsza część? Nie
jest tego wiele. Tym razem jednak się to udało. Do kina poszedłem z nieco chłodnym podejściem, że albo mi się spodoba, albo nie. Bez większych oczekiwań.
I po raz kolejny małpy mnie pozytywnie zaskoczyły. Otrzymałem film, który okazał się pod pewnymi względami wybitny, a całościowo więcej niż bardzo dobry.
Historia przedstawiona w filmie dzieje się dziesięć lat po wydarzeniach znanych
z „Genezy…”. Wirus przenoszony przez małpy rozniósł się po świecie, eliminując przy tym niemal całą ludzką populację.
Małpy siedzą sobie w lasach, a ludzie, któ-

Małpy siedzą sobie w lasach,
a ludzie, którzy przeżyli,
mieszkają w opuszczonych
ruinach miast.

rzy przeżyli, mieszkają w opuszczonych ruinach miast. Kończą im się zapasy energii
i jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Ludzcy
bohaterowie filmu postanawiają odnaleźć
pobliską elektrownię wodną, którą chcą
naprawić i zaopatrzyć miasto w energię.
Po drodze spotykają w lesie małpy. Szybko
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okazuje się, że owe małpy nie są zwyczajne i na pewno nie są po prostu głupimi
zwierzętami. Ba, nawet mówić trochę potrafią i biegają po lesie z dzidami. Dobra, nie ma co opowiadać fabuły. Jest dobrze i nawet wszystko opowiedziane
z sensem. Skupię się bardziej na tym, co w tym filmie jest takiego niezwykłego.
Po pierwsze, efekty specjalne. Spodziewałem się, że będzie dobrze, ale nie sądziłem, że aż tak. To jest mój ulubiony rodzaj efektów specjalnych, czyli takich,
których praktycznie na pierwszy rzut oka nie widać. Ja wiem, że to nie są prawdziwe małpy (w końcu te mówić nie potrafią, konno też nie jeżdżą, chyba że
w cyrku), ale wszystko jest w nich tak genialnie odwzorowane, że momentami
czułem się, jakbym oglądał film na National Geographic. Cud, miód i orzeszki,
jak to mawiają. Co najlepsze, poza małpami ten film nie jest efektami przeładowany. Jest ich dokładnie tyle, ile powinno być. Nie czujemy się nimi przytłoczeni
– to nie Transformers. Nie ma sensu się chyba nad efektami rozpływać. Jest jednak pewna kwestia, która się z nimi bezpośrednio łączy. Aktorstwo.
Aktorstwo? Dokładnie tak. Andy Serkis, który zagrał ponownie Caesara, dzięki
technologii motion capture wypadł genialnie, wspaniale, rewelacyjnie, świetnie!
To, co ten człowiek potrafi zrobić jako aktor w tej technologii, przechodzi moje
wszelkie wyobrażenie. Jest niesamowity. Pokazał to już wcześniej we „Władcy
pierścieni” czy „Genezie…”, ale tutaj tylko postawił kropkę nad i. Jeśli nie zostanie w jakiś sposób wyróżniony w nadchodzących rozdaniach nagród filmowych,
to naprawdę będę bardzo zdziwiony. To samo się tyczy kilku innych postaci grających główne małpy. Wszyscy wypadli znakomicie. Tak samo jak „ludzcy” aktorzy. W pierwszej części mogliśmy zobaczyć Jamesa Franco, którego ja osobiście
bardzo cenię, teraz niestety pojawił się on jedynie w czymś w rodzaju retrospekcji. Ale na szczęście został godnie zastąpiony. Główną rolę gra Jason Clarke,
który aktorem jest znakomitym i teraz to potwierdził. Świetnie grał emocjami,
wszystko, co robił na ekranie, było idealnie
wyważone i sprawdziło się w 100%. Dodatkowo pojawia się również Gary Oldman, choć
jestem rozczarowany, że jego rola była jedynie lekko zarysowana. Można było z niej wycisnąć znacznie więcej. Niemniej jednak Oldman sprawdził się w niej i zagrał jak zwykle
na najwyższym poziomie.

Po pierwsze, efekty
specjalne. Spodziewałem
się, że będzie dobrze, ale
nie sądziłem, że aż tak.
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Gdybym miał podsumować „Ewolucję planety małp”, to powiedziałbym, że jest
to chyba jeden z najlepszych blockbusterów ostatnich kilku, jak nie kilkunastu
lat. Wiem, że są to mocne słowa, ale wydaje mi się, że adekwatne do tego, co
czuję do tego filmu. To coś więcej niż typowy blockbuster. Według mnie twórcom udało się to, co próbowali zrobić twórcy nowej „Godzilli”, czyli stworzyć
masowy film z charakterem, głębią i potrafiący skłaniać do myślenia. Taka właśnie jest „Ewolucja…” – to film, który daje nam rozrywkę na naprawdę najwyższym poziomie, ale dzięki któremu będziemy mogli również spróbować odpowiedzieć sobie na wiele ważnych pytań. Nie ma co czekać. Jeśli jeszcze nie
widzieliście, to koniecznie musicie się wybrać do kina. Jestem niemal przekonany, że nie wyjdziecie zawiedzeni.

@yasiek_
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FRANK
JAN URBANOWICZ

Film, w którym główną postacią jest facet z ogromną sztuczną głową?
Proszę bardzo. Nazywa się Frank i całkowicie Wami zawładnie, jeśli tylko
dacie mu szansę. Możliwe, że to jeden z najlepszych filmów tego roku.

Pierwsze zetknięcie z tym filmem nastąpiło tradycyjnie, podczas oglądania zwiastuna. Nie wiedziałem zbytnio, czego mogę się spodziewać, ale na pewno film mnie zaintrygował. To jeden z tych momentów, kiedy jesteśmy pewni na 100%, że chcemy
dany film zobaczyć. „Frank” wydał mi się właśnie taki. Dodatkowym argumentem
był Michael Fassbender, którego osobiście uwielbiam, a to właśnie on gra tytułowego Franka.
Film opowiada historię Jona, w tej roli Domhnall Gleeson (rudzielec − Bill Weasley
w serii o Harrym Potterze i główny bohater filmu „About time”), który pracuje sobie w nudnej korporacji. Gdzieś w głębi chciałby być muzykiem, jednak talentu mu
Bozia zbytnio nie dała. Los postanawia skrzyżować jego ścieżkę z pewną grupą mu-

/ FILM / Frank

154

zyczną, której liderem jest Frank – tajemniczy
wokalista, który nosi sztuczną głowę, a nikt nie
zna jego prawdziwej twarzy. Jon szybko zostaje
przyjęty do zespołu i wyrusza z nim na prowincję, by pracować nad albumem.
„Frank” to film, który albo kupimy w całości

Michael Fassbender bierze
te emocje i wyciska je jak
cytrynę, a my jesteśmy już
w tym momencie zgubieni.

i pokochamy, albo najzwyczajniej się z nim nie
polubimy. Klimat ma on niesamowity, ale jednocześnie dla wielu może być męczący. Ja jednak należę do zdecydowanych zwolenników tego typu filmów. Co jednak jest magnesem? Na pewno muzyka, która
jest niesamowicie elektryzująca i psychodeliczna momentami. Poziom jej abstrakcji
jest niekiedy tak wysoki, że na jego szczycie moglibyśmy powiedzieć jedynie „widzę
stąd mój dom”. Bardzo chciałbym zakupić gdzieś ścieżkę dźwiękową z „Franka”, lecz
niestety nie udało mi się jej nigdzie znaleźć – czy to w fizycznej, czy cyfrowej dystrybucji. Wielka szkoda.
Klimat, historia, muzyka, zdjęcia – to wszystko jest tu naprawdę świetne, jednak najważniejsze jest aktorstwo. Wspomniany wcześniej Domhnall Gleeson spisał się naprawdę dobrze, choć nie był on jakoś szczególnie porywający w tej roli. Ot po prostu poprawny. Na pochwałę zasługuje na pewno Maggie Gyllenhaal, która zagrała
zimną s… (wiecie, o jakie słowo chodzi) i z każdą minutą, kiedy ją oglądamy, chcielibyśmy się jej pozbyć. Zagranie odpychającej postaci to spora sztuka, dlatego brawa dla Maggie. Innym mocnym punktem był Scoot McNairy. Przekonująca, ważna
i prawdziwa postać. Jednocześnie tragiczna dla historii. McNairy spisał się tu znakomicie i sprawił tym samym, że wpisałem go na swoją listę aktorów, których karierę
będę uważnie śledził, gdyż może on nas jeszcze niejedną rolą bardzo pozytywnie zasko-

„Frank” to film, który
albo kupimy w całości
i pokochamy, albo
najzwyczajniej się z nim nie
polubimy.

czyć. Zwróćcie na niego uwagę.
Przejdźmy jednak do najważniejszego. Michael
Fassbender. Rany, co za aktor! Pokazał to
już niejednokrotnie w filmach Steve’a
McQueena, w dwóch ostatnich częściach
X-Menów czy „Bękartach wojny”. To tylko kilka z jego filmów, ale udowodnił on
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w nich, że znakomicie sprawdza się w rozmaitych gatunkach. „Frank” to trudny
film i trudna rola do zagrania. Fassbender był w nim pozbawiony swojego największego atutu jako aktor – swojej twarzy. Cały film ze sztuczną głową, która ową twarz zasłaniała. Nawet jego głos jest lekko zniekształcony. Musiał więc
wycisnąć ile się da z napisanych kwestii i dobrze grać ciałem. Wyszło mu to GENIALNIE! Fassbender pokazuje nam we „Franku” to, o co w aktorstwie chodzi
– emocje. Emocje, które przez cały seans narastają, delikatnie budują w nas
pewnego rodzaju napięcie, a w finale znajdują swoje ujście. Michael Fassbender bierze te emocje i wyciska je jak cytrynę, a my jesteśmy już w tym momencie zgubieni. Nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Pozostaje nam się tylko
rozkoszować wybitnością tej roli i genialnym aktorem, który jest jednym z lepszych w swoim fachu.
„Frank”, jak wspomniałem wcześniej, nie musi spodobać się każdemu. Jeśli jednak
dacie mu szansę i pierwsze kilkanaście minut przypadnie Wam do gustu, to nie zawiedziecie się resztą, a w szczególności niesamowitym finałem. „Frank” to jeden
z najlepszych filmów tego roku. To czołówka, w której miejsca będzie bronić bardzo
zawzięcie i na pewno nie łatwo będzie go z niej wyrzucić.

@yasiek_
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SZEF
JAN URBANOWICZ

Jon Favreau to reżyser, który dał nam dwie pierwsze części przygód
Iron Mana i powraca ze swoim nowym filmem. „Szef” to inny rodzaj
kina. Nie ma w nim wybuchów, walk robotów i masy akcji. Jest za to
wspaniały humor i masa smakowicie wyglądającego jedzenia. To kino,
od którego cieknie ślinka.

Jon Favreau to facet, którego lubię przede wszystkim jako aktora. Przez całą swoją
karierę grywał głównie role drugoplanowe zarówno w kinie, jak i w telewizji. Zawsze
jednak wzbudzał moją sympatię. Dlatego gdy usłyszałem, że pojawi się film, w którym zagra główną rolę, napisze do niego scenariusz oraz go wyreżyseruje, wiedziałem, że czeka mnie wyśmienita zabawa.
Carl Casper jest szefem kuchni w restauracji w Los Angeles. Kiedy pewnego dnia ma
się w niej pojawić znany krytyk kulinarny, chce przygotować na tę okazję specjalne
menu, które pokaże, że Carl wciąż szuka nowych inspiracji i stać go na wymyślne da-
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nia. Jednak właściciel lokalu upiera się, że menu ma pozostać bez zmian. Efektem tego
jest niezbyt pochlebna recenzja. Ostatecznie Carl odchodzi z pracy i wraz ze swoją
byłą żoną i synem jadą do Miami. Tam kupuje foodtrucka (kuchnię na kółkach) i postanawia serwować kubańskie kanapki. Większy zarys fabuły chyba nie jest potrzebny.
Film jest bardzo niebezpieczny. Gdy go oglądamy, atakuje nas Mały Głód, ale na niego nawet serek homogenizowany nie pomoże. Przyznam, że poszedłem na seans
po sporym posiłku, takim, który normalne wystarczyłby mi na kilka godzin. Wychodząc z kina, miałem ochotę zjeść konia z kopytami, zajadając go wozem, który ciągnął
wraz z kołem zapasowym. No nic na to nie poradzę. Wspaniałość potraw w restauracji Caspera wywoła ścisk w żołądku każdego, a późniejsze kanapki, które serwuje ze
swojej mobilnej kuchni, tylko ten apetyt zaostrzają. Ten film jest po prostu niebywale smaczny. Jeśli lubicie jeść (a kto nie lubi?!), to pod tym kątem będziecie zachwyceni
– choć niestety nie będzie możliwości zjedzenia tego, co napływa do nas z ekranu.
Samo aktorstwo jest również bardzo dobre, a zwłaszcza sam Favreau oraz Emjay Anthony, który gra tutaj jego 10-letniego syna. W filmie zobaczymy również Scarlett Johansson czy Roberta Downeya Jr. (w małej, ale bardzo śmiesznej roli). Oprócz nich
wiele wspaniałych aktorów w rolach drugoplanowych, między innymi: Sofía Vergara, Dustin Hoffman, Oliver Platt czy Bobby Cannavale, którego w zeszłym roku mogliśmy zobaczyć w „Blue Jasmine” Woody’ego Allena. Wszyscy wypadli w swoich rolach znakomicie i oglądanie ich było dla mnie czystą przyjemnością.
Ciekawą rzeczą w filmie jest również duża obecność serwisów społecznościowych.
Prym wiedzie tutaj Twitter, i tu polecam w szczególności animacje, które towarzyszą
pisaniu i wysyłaniu tweetów. Jeśli korzystacie z Twittera, na pewno Wam się to spodoba. Ale obecny jest tutaj również Facebook czy Vine. Sam reżyser filmu znany jest z korzystania ze „społecznościówek”, dlatego ich obecność w filmie nie powinna dziwić.
„Szef” to bardzo przyjemny film. Pierwsza godzina może jakoś nadzwyczajnie mnie
nie porwała, ale później już było tylko lepiej i bawiłem się na nim znakomicie. Jest to
film lekki i przyjemny, ale za to na wysokim poziomie. Myślę, że każdy powinien go
zobaczyć i być zadowolony. Nie zapomnijcie tylko zabrać ze sobą sporo serwetek/
chusteczek, bo ślinka będzie ciekła praktycznie cały czas, a nie ma po co brudzić sobie butów lub podłogi w kinie.
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TRAMWAJ ZWANY
POŻĄDANIEM
JAN URBANOWICZ

„Tramwaj zwany pożądaniem” to film, wobec którego nie da się przejść
obojętnie. To tak jakbyśmy, idąc ulicą, znaleźli wielki diament. Przejdziecie po
prostu obok? Tak samo jest w przypadku tego filmu.

W roku 1951 wielki reżyser Elia Kazan stworzył film na podstawie znakomitej sztuki Tennessee Williamsa. W rolach głównych pojawili się Vivien Leigh, Marlon Brando, Kim Hunter
i Karl Malden. Cała czwórka zasługuje na największe brawa, jednak ja skupię się za chwilę
przede wszystkim na dwójce z nich.
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Całość jest historią pewnej kobiety, która przyjeżdża w odwiedziny do swojej siostry. Siostra to już mężatka, ale pozwala się
zatrzymać naszej bohaterce u siebie na kilka dni. Szybko okazuje się, że będzie to nieco dłuższy okres, a bohaterka wcale nie jest
taką łatwą do współżycia kobietą – proble-

„Tramwaj zwany
pożądaniem” to jeden
z najlepszych i największych
filmów w historii.

mów trochę sprawi. Mąż siostry od razu się
na niej poznaje i wie, że nie będzie łatwo,
więc lepiej od razu ją zniechęcić do pozostania pod jednym dachem. Nie wychodzi. A że
sam nie jest aniołkiem, gdyż lubi to sobie wypić, to w karty zagrać, to trochę awantury
zrobić (w końcu jest z pochodzenia Polakiem, nie ma co się dziwić), to walka jest zaciekła
przez cały film. Taka to historia, którą w zasadzie sami musicie poznać, ale powiem Wam,
że warto i nie ma co się zastanawiać.
„Tramwaj zwany pożądaniem” to jeden z najlepszych i największych filmów w historii. Dlaczego? Przede wszystkim genialny scenariusz. Sztuka Tennessee Williamsa jest znakomitym materiałem, zarówno do wystawiania na deskach teatru, jak i do adaptacji filmowych.
Do tej pory aktualna i potrafiąca zszokować widza. Kolejny powód to reżyser – Elia Kazan.
Człowiek, który w swoim życiu zrobił wiele filmów wpisujących się do kanonu światowej
kinematografii. Wspaniały i wielki. Któż z miłośników kina nie słyszał o „Viva Zapata!”, „Na
nabrzeżach” czy „Na wschód od Edenu”? Te tytuły mówią chyba same za siebie.
Trzecim powodem, dla którego „Tramwaj zwany pożądaniem” jest znakomitym filmem, są
aktorzy. Zwłaszcza dwójka: Vivien Leigh oraz Marlon Brando. Leigh, znana szerszej publiczności głównie z roli Scarlett O’Hary w „Przeminęło z wiatrem”, tutaj pokazuje kunszt, o jakim wielu aktorów wciąż może jedynie pomarzyć. Rewelacyjna i zjawiskowa Leigh kreuje postać na granicy szaleństwa, która często nie wie już, co jest prawdą w jej życiu, a co
nie. Jest w tym wszystkim tak autentyczna, że
rodzi się w nas chęć, by jej pomóc, ale wiemy,

Racja, jest wielu znakomitych
aktorów, ale tylko Brando był…
Marlonem Brando.

że to niemożliwe. Pozostaje nam jedynie jej
współczuć.
Przejdźmy jednak do najważniejszego. Do
głównego punktu programu. Do wisienki na
torcie. Marlon Brando. Matko i córko! Aktor wy-
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Scenariusz, reżyseria i aktorzy
tworzą idealną mieszankę tego,
co owocuje miłością do kina.
bitny, aktor totalny i jedyny w swoim rodzaju.
Racja, jest wielu znakomitych aktorów, ale tylko
Brando był… Marlonem Brando. Grając w „Tramwaju…”, miał jedyne 27 lat, a już stworzył postać
tak jak wielu aktorom nie udało się to przez ich
całe długie życie. Marlon Brando w tym filmie
nie był Marlonem Brando, on był Stanleyem. Był
całkowicie w roli i patrząc na ekran, wierzymy we
wszystko, co się na nim dzieje. Stworzył kreację,
która zapada w pamięć i już nigdy nie będziemy w stanie jej z siebie wyrzucić. Na dodatek, i te
słowa kieruję przede wszystkim do Czytelniczek
(mamy takie, prawda?), jak on wyglądał! Jakbym
miał wybrać czyjś wygląd zamiast swojego, to
Marlonem Brando chciałbym być. Tak!
„Tramwaj zwany pożądaniem” to film, który zobaczyć musi każdy. Ja widziałem go wiele lat
temu po raz pierwszy, ale niedawno miałem to
szczęście, że obejrzałem go w jednym z kin studyjnych. Niezapomniane przeżycie, które polecam każdemu. Scenariusz, reżyseria i aktorzy
tworzą idealną mieszankę tego, co owocuje miłością do kina. Jeśli jeszcze go nie kochacie z całego serca, po tym filmie na pewno zaczniecie.
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

SIERPIEŃ 2014

JAN URBANOWICZ

LEGO PRZYGODA
Jeśli jesteście miłośnikami klocków Lego
i popkultury, to musicie ten film zobaczyć.
Wpleciono tu tyle postaci, między innymi superbohaterów, że samo to spowoduje uśmiech na Waszych twarzach. Film nie
tylko dla najmłodszych, może być idealnym
rozwiązaniem na popołudnie z dobrą zabawą. Sprawdźcie koniecznie. Nie powinniście
się zawieść.

WITAJ W KLUBIE
Jeden z największych zwycięzców tegorocznych
Oscarów, za sprawą nagrodzenia ról męskich
– Matthew McConaughey za rolę pierwszoplanową oraz Jared Leto za drugi plan. Wspaniała historia dziejąca się w latach osiemdziesiątych,
opowiadająca o ludziach chorych na AIDS i ich
walce o godne prawo do życia, którą musieli toczyć z systemem oraz społeczeństwem. Mistrzowsko zagrana. Sami aktorzy to wystarczający powód na to, by ten film zobaczyć.
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WSZYSTKO STRACONE
Robert Redford w filmie nominowanym
do Złotych Globów oraz Oscara. Opowieść
o człowieku zmagającym się z żywiołem, jakim jest ocean. Walka człowieka z naturą, rewelacyjnie zagrana i świetnie nakręcona.
Redford pokazuje w nim, że pomimo swojego wieku nie powiedział jeszcze ostatniego
słowa jako aktor. Warto się o tym przekonać,
choć uprzedzam, że film nie jest pozycją dla
każdego. Obejrzenie go nie należy do łatwych, ale warto to uczynić.

NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA
Reżyser takich filmów jak „Requiem dla snu”
czy „Czarny łabędź”, Darren Aronofsky powraca z opowieścią będącą adaptacją przypowieści
biblijnej o wielkim potopie. W rolach głównych
Russell Crowe, Jennifer Connelly, Sir Anthony Hopkins oraz Emma Watson. Film wywoływał wiele kontrowersji i skrajnych opinii, według
mnie jest jednak idealnym przykładem na to, jak
w dzisiejszych czasach powinno się ekranizować
przypowieści biblijne. Zdecydowanie warto zobaczyć, nie zapominając jednak przy tym o podejściu do niego z lekkim dystansem.
@yasiek_
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JAROSŁAW CAŁA

FLIRTINI

HEARTBREAKS & PROMISES

„Znowu w mieście lato, a w dzień skwar na dworze”
– jak mówi znany numer Electric Rudeboyz. A co za tym
idzie, to czas niekończących się plenerowych imprez. Na
bank nie czekałem na taką pogodę sam. Wielu z Was tak
samo jak ja tęskniło za imprezami do rana na świeżym
powietrzu.
Jedną z najmocniejszych pozycji dostarczających mnóstwo pozytywnych emocji na parkiecie jest bez wątpienia
warszawski duet Flirtini. Chłopaki w składzie: Janek zwany „Jedynakiem” i Ment zwany „Mentosem” niszczą absolutnie każdą imprezę, na której zagrają. Oczywiście niszczą w ten pozytywny sposób, wykańczając nad ranem nasze obolałe od tańca nogi.
Ment to producent i członek duetu Rasmentalism, który opisywany był już na łamach
iMagazine. Jedynak to z kolei DJ i, mimo swojego młodego wieku, weteran imprez
oraz człowiek, który przy okazji mocno przekonał mnie do elektroniki. Pamiętam, jak
dobrą dekadę temu puszczał mi, zajarany jak dziecko, pierwsze 2-stepowe sety, za co
muszę się nisko pokłonić i podziękować. Dzięki, Janek! Tym sposobem, łącząc utalentowane jednostki, Janek i Ment stworzyli duet Flirtini, który ku uciesze rzeszy fanów
gra imprezy w całej Polsce, z wydajnością porównywalną do chińskiej produkcji elektroniki. „Heartbreaks & Promises” jest składanką nie tylko prac tych dwóch panów,
ale również zbiorem śmietanki polskich producentów muzyki elektronicznej. Chłopaki z Flirtini wybrali materiał i stworzyli ze składanki album, bo „Heartbreaks & Promises” nie można nazwać zwykłym zbiorowiskiem numerów. Całość jest tak ułożona,
że tworzy jedną, spójną i piękną historię o sytuacjach miłosnych, które nie wydarzyły
się naprawdę. Dla mnie w rolach głównych tej historii zagrali producenci w składzie:
SoDrumatic, Chloe Martini, MNSL, Do:it, The And, Spisek Jednego, Szatt, Auer, Rowlf
The Dawg, Flirtini, Zeppy Zep, Spinache, Czarny HiFi, Tort, Roux Spana. Dziękuję za
całe lato z góry i czekam na więcej, chłopaki!
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SIA

1000 FORMS OF FEAR
Szerszej publiczności Sia dała się poznać dopiero niedawno, gdy na wszystkich listach przebojów zagościł jej
hit „Chandelier”. Jednak, jeśli ktoś chociaż trochę wnikliwiej interesuje się muzyką, to wie, że nazwisko Sia Furler w branży jest tak cenione, jak najlepsza odmiana
kawioru. Numery, które Sia napisała przez ostatnie piętnaście lat, królowały na listach przebojów niejednokrotnie i to w każdym miejscu na naszej planecie. Pani Furler
jest jedną z wysoko cenionych songwriterek w biznesie, a z jej usług korzystały największe gwiazdy. Pozwólcie, że przytoczę tylko kilka nazwisk takich jak: Beyonce, Rihanna, Katy Perry, Eminem. Uwierzcie mi, ta lista
nie ma końca. Teraz czas przyszedł na to, aby Sia wyszła z cienia tych wielkich nazwisk i żeby jej gwiazda zaczęła panować na niebie. Powodów, żeby tak właśnie się
stało, jest aż nadto. Począwszy od wizerunku, a kończąc na niewiarygodnie wielkim talencie muzycznym. Wszystko zależy od samej artystki, która chyba nie do
końca odnajduje się w świecie wielkich gwiazd. Wspomniany wcześniej wizerunek
jest bardzo tajemniczy, Sia nie lubi grać pierwszoplanowej roli podczas swoich występów. Woli stanąć tyłem do sceny, w zaciemnionym miejscu i po prostu śpiewać,
a oczy widzów kierować na kogoś innego. „1000 Forms of Fear” to już szósty album
artystki i mimo tego, że poprzednie miały wysoki poziom, to jednak dopiero ten album ma zaprowadzić ją na samą górę list przebojów.
Otwierający płytę hit „Chandelier” już stał się pierwszą pozycją wszystkich stacji radiowych na świecie, a reszta albumu jest równie świetna. Sia cudownie łączy muzykę alternatywną z popem, a jej niepowtarzalny głos, który w każdym numerze potrafi być inny, tylko utwierdza w przekonaniu, że ta dziewczyna musi stać się wielka.
Sama okładka wiele mówi o tym albumie. Dwanaście numerów, w których Sia pokazuje inną twarz, a co za tym idzie – każdy może sobie dorysować twarz artystki
tak, jak ją postrzega.
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MAŁGORZATA ŁADA
• 100-150 g piersi z kurczaka

• 2 łodygi selera naciowego

• 200 g rukoli

• 1 cytryna

• 1/2 szklanki ugotowanego ryżu

• 2 ząbki czosnku

• 1/2 awokado

• 2 łyżki oliwy

• 1 kwaskowe jabłko

• sól, pieprz

Pierś z kurczaka posolić, popieprzyć i ugotować na parze lub usmażyć na patelni grillowej. Rukolę i seler umyć i zostawić do obcieknięcia. Awokado obrać, pokroić w kostkę i skropić sokiem z cytryny. Jabłko umyć, pokroić w kostkę i skropić cytryną. Seler pokroić. Ostudzoną
pierś pokroić w paski.
Wszystkie składniki sałatki włożyć do głębokiej salaterki i wymieszać. Czosnek obrać, przecisnąć przez praskę. Wycisnąć resztę soku z cytryny, dodać oliwę, czosnek, sól, pieprz i dokładnie wymieszać. Sosem polać sałatkę tuż przed podaniem.
Smacznego!
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