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 – Sardynia.
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 – Fitbit Alta,

 – BeoPlay H5, 

 – Deeper Smart Sonar Pro, 

 – Garmin Vivomove.
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ATH-SR5BT zapewniają znakomity komfort słuchania muzyki, oferując 
swobodę bezprzewodowego odtwarzania oraz bardzo wysoką jakość 
dźwięku. Umożliwiają wygodne sterowanie utworami bez konieczno-
ści sięgania po smartfon i w pełni współpracują z urządzeniami Andro-
id, zapewniając łatwość prowadzenia rozmów telefonicznych podczas 
korzystania ze słuchawek.

Uwolnij swoją muzykę.
Słuchawki high-res audio z Bluetooth

SR5BT

Salony firmowe Audio Technica: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-bezprzewodowe/audio-technica-ath-sr5bt.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=160701-I&utm_content=img-lp-full-page-sr5bt&utm_term=audio-technica
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Sprawdź szczegóły 

VOICE

ROZŚWIETL
SŁUCHA J
a kiedy zechcesz

Z lampką Voice z kolekcji Nilsen:

 Będziesz cieszyć się ulubioną muzyką, dzięki wbudowanym głośnikom 

 Dostosujesz jasność światła do twoich potrzeb, dzięki regulacji 4 trybów jasności 

 Zadbasz o komfort oczu, dzięki systemowi Eye Protection, który zapobiega 
zmęczeniu wzroku

 Skierujesz światło w wybranym kierunku, dzięki elastycznej konstrukcji

http://www.nilsen.pl/pl/top-led/101-voice.html
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Czerwiec był pracowitym miesiącem dla wszyst-

kich fanów Apple, ale także i dla nas. Nasz nowy 

projekt, iMag Weekly, rozwija się prężnie, ale 

nade wszystko wystartowała najważniejsza kon-

ferencja programistyczna Apple – WWDC. To 

na niej są prezentowane trendy i pomysły, które 

zostaną wprowadzone w życie za dwa, trzy mie-

siące, w finalnych wersjach nowych systemów 

operacyjnych. Ekosystem Apple rozrósł się już 

do czterech systemów – iOS, watchOS, tvOS 

oraz nowego/starego – macOS. Zmiana nazwy 

z OS X usystematyzowała nazewnictwo całego 

szeregu. To, co zobaczyliśmy na prezentacji 

Apple, napawa mnie optymizmem. Jest jeszcze 

ładniej, wygodniej, bardziej produktywnie. Ale 

nie oszukujmy się, nowości nie stanową rewolu-

cji, tylko bardzo solidną ewolucję. Część złośliw-

ców pewnie mogłoby powiedzieć, że przecież 

te „nowości” powinny były być wprowadzone 

już na początku/w poprzednich wersjach albo 

„już je gdzieś widziano”. Nie zmienia to faktu, że 

będą dostępne i to już niedługo. O tym wszyst-

kim będziecie mogli przeczytać w bieżącym 

numerze.

Poza WWDC znajdziecie w nim mnóstwo cieka-

wych i inspirujących treści, idealnych na rozpo-

czynające się właśnie wakacje.

Zapraszam do lipcowego iMagazine. 

Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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 IPHONE 7 I BRAK 
GNIAZDA AUDIO 

CZARNY SCENARIUSZ 

Przez moment się łudziłem. OK, trwało 
to dłużej niż moment, ale serio myśla-
łem, że to tylko plotka. Niestety, z każ-
dym dniem, gdy pojawiają się kolejne 
plotki i na świat wypływają kolejne 
rysunki techniczne lub szpiegowskie 
zdjęcia, musimy przygotować się na nie-
uchronne – Apple rezygnuje ze starego, 
dobrego złącza Jack.  

Czytaj dalej...  

IPHONE 7 I BRAK 
GNIAZDA MINI JACK 

JASNY SCENARIUSZ  

Aktualny stan plotek na dzisiaj wskazuje 
brak portu miniJack w iPhone 7. Oznacza 
to, że nie podłączymy do niego klasycz-
nych słuchawek, które mogą być dobre, 
ale mogą być też fatalne i takie zazwy-
czaj są. Ta, muszę przyznać, dość cie-
kawa informacja spowodowała ogromne 
poruszenie, a w sumie nawet lamenty. 
Nie trzeba daleko szukać – w końcu mój 
przyjaciel i redakcyjny szef też strasz-
nie cierpi z tego powodu, ujmując to 
w chwytających za serce słowach:  

Czytaj dalej

   /   AKTUALNOŚCI   /   

https://imagazine.pl/2016/05/31/iphone-7-i-brak-gniazda-audio-czarny-scenariusz/
https://imagazine.pl/2016/06/07/iphone-7-i-brak-gniazda-mini-jack-jasny-scenariusz/


14   /   AKTUALNOŚCI   /   14

 GOOGLE MOTION STILLS 
– WYCIĄGA I STABILIZUJE 
FILMY Z LIVE PHOTOS DLA IOS
Google wczoraj zaprezentowało swoją najnowszą aplika-

cję na platformę iOS. Informacja o niej pojawiła się między 

innymi na ich blogu oraz na Product Hunt. Polecam przy 

okazji, dla rozrywki, poczytać komentarze androidowców 

pod tym ostatnim – są bezcenne. W dużym skrócie, ludzie 

narzekają, że nie ma wersji na Androida, pomimo że Live 

Photos nie są dostępne na tę platformę, a Google Photos 

od dawna robi coś bardzo podobnego. Ale wracając do 

aplikacji… 

Czytaj dalej...

NOWE REKLAMY 
Z SERII SHOT ON 
IPHONE 
Na kanale Apple na YouTube 

ukazało się osiem zupełnie 

nowych krótkich klipów z serii 

Shot on iPhone. 

Czytaj dalej...

DUŻE ZMIANY W APP STORE 
ZAPOWIEDZIANE PRZEZ PHILA 
SCHILLERA – SUBSKRYPCJE I REKLAMY  
Jim Dalrymple – wyjątkowo miła osoba prowadząca stronę Loop Insight – usiadł 

z Philem Schillerem, aby porozmawiać o dużych zmianach w App Store. Phil 

nakreślił trzy główne elementy, które jego zespół stara się poprawić: weryfikację 

aplikacji (App Review), model biznesowy i wyniki wyszukiwania, wraz z rekla-

mami w nich. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/06/08/google-motion-stills-wyciaga-i-stabilizuje-filmy-z-live-photos-dla-ios/
https://imagazine.pl/2016/06/06/nowe-reklamy-z-serii-shot-on-iphone/
https://imagazine.pl/2016/06/08/duze-zmiany-w-app-store-zapowiedziane-przez-phila-schillera-subskrypcje-i-reklamy/
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1BLOCKER DLA MAC 
DOŁĄCZA DO IOS; KORZYSTA 
Z ROZSZERZEŃ SAFARI
Adblockery stały się zdecydowanie bardziej popularnie 

w ostatnich miesiącach, głównie za sprawą wprowadzenia 

Content blockers w iOS-ie. Temat przy okazji coraz częściej 

przewija się przez media, a wydawcy nawet podjęli walkę 

– blokują użytkowników adblockerów przed czytaniem ich 

treści. Walka z wiatrakami… szczególnie, że problemem nie 

są same reklamy. 

Czytaj dalej...

PLOTKA MÓWI, ŻE IPHONE 
7 MOŻE NIE BYĆ DOSTĘPNY 
W KOLORZE SPACE GRAY 
Według najnowszych plotek, wraz z premierą iPho-

ne’a 7, Apple mógłby porzucić kolor Space Gray. 

Zamiast Gwiezdnej Szarości będziemy mieli Głęboki 

Niebieski (Deep Blue). W każdej plotce jest ziarno 

prawdy. Dla wielu może być to większy ból niż 

pozbycie się portu miniJack. 

Czytaj dalej...

MICROSOFT KUPUJE 
LINKEDIN 
CEO Microsoftu Satya Nadela w liście do 

załogi ogłosił dzisiaj kupno LinkedIn za 

26 miliardów dolarów. Wraz z siecią społecz-

nościową Microsoft przejął także Lynda.com 

(serwis z kursami wideo), Pulse i SlideShare. 

Całość usług zostanie zapewne włączona 

do Office 365, tak jak miało to miejsce 

z kupionym jakiś czas temu Yammerem. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/06/10/1blocker-dla-mac-dolacza-do-ios-korzysta-z-rozszerzen-safari/
https://imagazine.pl/2016/06/10/plotka-mowi-ze-iphone-7-moze-nie-byc-dostepny-w-kolorze-space-gray/
https://imagazine.pl/2016/06/13/microsoft-kupuje-linkedin/
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iCHWILA WWDC 2016 – TAK BYŁO

   /   AKTUALNOŚCI   /   16

Nasza impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia ING Bank Śląski,  GerdaLock, 

ShootCapsule, mytaxi, MacLife, ZGSklep.pl, Fitbit, Lifeproof i UAG. Stream, który mogli-

ście oglądać na Facebooku i YouTube, był możliwy dzięki firmie StreamOnline.

iChwila, to Chwila, Miejsce Chwila, jedyne takie miejsce w Warszawie. Dzięki, że nas po raz 

kolejny przygarnęliście.

Tegoroczna edycja iChwili WWDC 2016 była skoncentrowana wokół trzech tematów – pro-

gramowania, HomeKit i Siri. Pierwszy temat, logiczny, bo tego właśnie dotyczy zawsze konfe-

rencja WWDC. Dwa pozostałe wynikały z plotek, które krążyły po sieci przed imprezą. Plotki 

13 czerwca wystartowało tegoroczne WWDC 2016. Tradycyjnie już tego samego dnia mieliśmy 

też naszą cykliczną imprezę – iChwila WWDC 2016. Zapraszam do obejrzenia zdjęć.

DOMINIK ŁADA

https://www.gerdalock.com/
https://www.shootcapsule.com/
http://www.maclife.pl/pl/index
http://www.zgsklep.pl/
http://www.fitbit.com
http://streamonline.pl/
https://www.facebook.com/miejsceChwila/?fref=ts


okazały się prawdziwe, także zaproszeni przez nas goście idealnie się wpasowali i stanowili 

świetne wprowadzenie do prezentacji Apple.

Naszymi pierwszymi gośćmi, z którymi rozmawiał Wojtek, byli Panowie z ShootCapsule. Mówi 

się, że „Sky Is the Limit” i oni tam właśnie celują. Połączenie programistów tworzących na co 

dzień aplikacje dla iOS, z fotografią i lotem na Księżyc – to przepis na ShootCapsule. Świetnie 

było posłuchać zapaleńców z wizją.

Zaskakujący był koniec ich wystąpienia – wszyscy uczestnicy naszej imprezy w iChwili polecą 

na… Księżyc! Zdjęcia z iChwili WWDC2016 będą wysłane w pierwszej kapsule na srebrny glob. 

Szok…

Drugim gościem iChwili był Andrzej Kaszycki z Gerdy, z którym rozmawiał Norbert na temat 

zastosowania HomeKit w życiu codziennym. Internet of Things staje się codziennością. Coraz 

więcej sprzętów umie komunikować się ze sobą i można nimi sterować za pomocą naszych 

urządzeń mobilnych. Apple, podobnie jak to wcześniej zrobiło ze zdrowiem, spięło to wszystko 

w jeden ekosystem – HomeKit, który, jak się ostatecznie okazało na prezentacji, „zadomowi” 

się na ekranach naszych telefonów jako „Dom” (Home).

17   /   AKTUALNOŚCI   /   
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Ostatnim naszym i Waszym gościem był dr Artur 

Janicki z Politechniki Warszawskiej, który spe-

cjalizuje się w syntezie i rozpoznawaniu mowy. 

Rozmawiałem z nim o tym, dlaczego „polska 

język, jest trudna język” i dlaczego, o dziwo, 

chiński jest łatwiej wprowadzić do Siri niż polski. 

Prezentacja Artura rozjaśniła podstawowe nie-

dopowiedzenia, przez które narosło dużo plotek 

i błędnych interpretacji stanu faktycznego doty-

czącego polskiej wersji Siri.

A na koniec, już tradycyjnie, był czas na konkursy 

dla uczestników imprezy.

Dziękujemy, że byliście i już zapraszamy na 

imprezę we wrześniu. Zakładamy, że nic w „stan-

dardowych” terminach się nie zmieni i spotkamy 

się na imprezie iPhone’owej.

dominiklada

http://www.twitter.com/dominiklada
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LISTA KOMPATYBILNOŚCI 
MACÓW, IPHONE’ÓW 
I IPADÓW DLA MACOS 
SIERRA I IOS 10 
Apple w poniedziałek zaprezentowało nowe wersje 

swoich systemów operacyjnych i po raz pierwszy od 

paru lat zmieniła się lista kompatybilnych urządzeń. 

Przez pierwszych kilka godzin lista kompatybilnych 

urządzeń wywieszona na ich stronie www była różna 

od tej pokazanej podczas keynote, ale błąd już został 

skorygowany. 

Czytaj dalej...

SZCZĘŚCIE OD 
PEBBLE 
Pebble ciągle się rozwija. 

Jak nie organizuje zbiórki na 

kolejne modele swoich urzą-

dzeń, to co chwilę wypuszcza 

aktualizacje wnoszące nowe 

ficzery. Tym razem otrzymali-

śmy nową aplikację. 

Czytaj dalej...

NOWA ERA APLIKACJI
Apple odświeża AppStore, daje dewe-

loperom nowe możliwości integracji 

z systemem. Jednocześnie poza świa-

tem Apple głośno mówi się o końcu 

epoki aplikacji, a wszystko przenosi się 

do przeglądarki. Nowy iOS 10 przynosi 

odpowiedź – aplikacje będą jeszcze waż-

niejsze, ale zmieniają swoją formę. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/06/15/lista-kompatybilnosci-makow-iphoneow-i-ipadow-dla-macos-sierra-i-ios-10/
https://imagazine.pl/2016/06/12/szczescie-od-pebble/
https://imagazine.pl/2016/06/15/nowa-era-aplikacji/
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IOS 10 I POLSKA SIRI, CZYŻBY 
JUŻ WE WRZEŚNIU?
 Polska Siri to od kilku lat pierwsze życzenie każdego 

polskiego Apple usera przy premierze kolejnej wersji 

iOSa. Od dłuższego czasu, gdy tylko pojawia się kolejna 

beta, to pobieram ją natychmiast, aby dobrać się do 

jej wnętrzności. Dziś zaraz po zakończeniu konferencji 

WWDC na Twitterze pojawiły się informacje od pierw-

szych osób, które zassały iOS 10. Niestety po raz kolejny 

brak jakichkolwiek zmian w temacie polskiego asystenta 

głosowego.  

Czytaj dalej...

D-LINK 
I HOMEKIT 
Inteligentne domy stają się z dnia 

na dzień popularniejsze. Coraz 

więcej firm chce mieć w swoim 

katalogu urządzenia wspierające 

tę technologię. 

Czytaj dalej...

NOWA, EKSKLUZYWNA 
WERSJA PEBBLE TIME 
ROUND 
Jedyny model, który nie został odświeżony w ostat-

niej kampani Pebble na Kickstarterze, to Pebble Time 

Round. Wczoraj jednak się to zmieniło. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/06/14/ios-10-i-polska-siri-czyzby-juz-we-wrzesniu/
https://imagazine.pl/2016/06/16/d-link-i-homekit/ 
https://imagazine.pl/2016/06/16/nowa-ekskluzywna-wersja-pebble-time-round/


Groovi Ripple, bo tak nazywa się najnowszy produkt od TP-LINK będzie idealnym kompa-

nem na pikniku, kempingu, łódce, w domu a nawet biurze. Dzięki niewielkim rozmiarom 

103x94x37 mm i małej wadze 175 g możesz go zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Nie musisz 

też martwić się o stały dostęp do prądu. Mocna litowo-jonowa bateria 750mAh pozwoli Ci 

na słuchanie muzyki do 240 minut bez przerwy. Kiedy głośnik zacznie się rozładowywać 

Muzyka to całe Twoje życie? Bez względu na to, gdzie jesteś, lubisz towarzystwo 

ulubionych dźwięków? I nieważne czy słuchasz ciężkiego rocka, koreańskiego popu, 

czy klasycznego jazzu, chcesz się tym dzielić z bliskimi? TP-LINK stworzył głośnik 

specjalnie dla Ciebie. Bezprzewodowy, żebyś nie plątał kabli. Kompaktowy, żebyś go 

wszędzie wcisnął. I z wydajną baterią, byś słuchał i słuchał.

GRA MUZYKA - TP-LINK GROOVI RIPPLE 
PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH 
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możesz podłączyć do niego bank energii i cieszyć 

się muzyką jeszcze dłużej. Gdy jesteś w domu 

użyj naszej szybkiej ładowarki micro USB i w dwie 

godziny naładuj baterię Groovi Ripple do pełna.

Głośnik został wyposażony w kartę dźwiękową, 

dzięki czemu dźwięk jest mocniejszy i dociera 

dalej niż w przypadku większości dostępnych 

urządzeń. Dźwięk w technologii Real Sound ma 

wysoką jakość i szeroki zakres częstotliwości co 

gwarantuje jego głębię. Aby muzyka płynęła 

z Groovi Ripple wystarczy sparować go ze smart-

fonem lub tabletem (czy też innym urządze-

niem) z funkcją Bluetooth. Technologia Bluetooth 

4.0 zapewnia większe prędkości transferu danych 

oraz stabilność połączenia pomiędzy urządzeniami 

a głośnikiem w odległości nawet do 20 metrów. 

Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest na 

stronie TP-LINK.

TP-LINK Groovi Ripple BS1001 jest już dostępny 

w sprzedaży w cenie ok 150PLN. Głośnik objęty 

jest 24-miesięczną gwarancją.

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-5332_BS1001.html#specifications
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IPHONE 7 Z EARPODSAMI 
I ADAPTEREM LIGHTNING
Co kilka dni pojawiają się kolejne plotki na temat 

iPhone’a 7, który rzekomo ma się niewiele różnić 

wizualnie od modeli 6, 6S, 6+ i 6S+. Ma mieć inne 

paski skrywające anteny, rzekomo brak miniJacka 

oraz nowy aparat. Osobiście podejrzewam, że 

zmiany wewnętrzne będą podobnie rozległe jak 

skok z 6 na 6S, gdzie wnętrze zostało prawie cał-

kowicie wymienione. Tym razem przewidywania 

dotyczą dołączonych do 7-ki EarPodsów. 

Czytaj dalej...

PREZENTACJA WWDC 
2016 JUŻ NA YOUTUBE 
Poniedziałkową prezentację inauguru-

jącą WWDC 2016 można już obejrzeć na 

kanale Apple na YouTube. 

Czytaj dalej...

FILM => HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/

WATCH?V=N5JXG_NNICA]

W BECIE IOS 10 NIE JEST 
SZYFROWANA PAMIĘĆ 
PODRĘCZNA JĄDRA
Kilka dni temu pojawiła się informacja o tym, 

że Apple nie szyfruje jądra systemu w becie 

iOS 10. Początkowo większość osób uważało, 

że Apple popełniło błąd i to wpadka firmy. 

Jednak wyjaśnienia, jakich firma udzieliła serwi-

sowi TechCrunch, jednoznacznie przerywają te 

spekulacje. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/06/21/iphone-7-z-earpodsami-i-adapterem-lightning/
https://imagazine.pl/2016/06/15/prezentacja-wwdc-2016-juz-na-youtube/
https://imagazine.pl/2016/06/23/w-becie-ios-10-nie-jest-szyfrowana-pamiec-podreczna-jadra/
https://www.youtube.com/watch?v=n5jXg_NNiCA
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FAŁSZYWE MAILE 
DOTYCZĄCE ITUNES
Co jakiś czas pojawiają się informacje 

dotyczące prób wyłudzenia danych za 

pomocą specjalnie spreparowanych wia-

domości elektronicznych. Tym razem 

padło na użytkowników iTunes. 

Czytaj dalej...

NOWE KRAJE I TARYFY 
GIGSKY NA APPLE SIM 
GigSky, operator międzynarodowy oferujący 

pakiety danych na iPadach wyposażonych 

w Apple SIM, ogłosił, że będzie oferował 

pakiety danych dla podróżujących w 140 

krajach na świecie, co stanowi wzrost o 55% 

w stosunku do poprzedniej oferty. 

Czytaj dalej...

KOMIKS OD APPLE 
Prezentacja inaugurująca tegoroczne WWDC 

jest już za nami, ale sama konferencja trwa 

nadal – deweloperzy szkolą się w nowych 

technikach za pomocą różnych form przekazu. 

Jedną z nich w tym roku jest ciekawy komiks. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/06/23/falszywe-maile-dotyczace-itunes/
https://imagazine.pl/2016/06/23/nowe-kraje-i-taryfy-gigsky-na-apple-sim/
https://imagazine.pl/2016/06/15/komiks-od-apple/
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ING UDOSTĘPNIA 
APLIKACJĘ MOJE ING
ING Bank Śląski udostępnił nową aplika-

cję bankowości mobilnej na smartfony 

– Moje ING mobile. Łączy ona zalety sys-

temu Moje ING z możliwościami, jakie 

dają urządzenia mobilne. 

Czytaj dalej...

FOTOGRAFIA W POLSCE WEDŁUG EMPIKU 
– BARDZO CIEKAWE DANE  
Firma Deloitte przewiduje, że w 2016 roku do sieci trafi 2,5 biliona zdjęć, a znacznie mniej zostanie 

wywołanych czy wydrukowanych. Empik, przy okazji promocji swoich usług fotograficznych, zro-

bił ciekawe badanie na temat rynku fotografii w Polsce. Jak się okazuje, smartfony w Polsce jesz-

cze nie wyprzedziły aparatów. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/06/20/ing-udostepnia-aplikacje-moje-ing/
https://imagazine.pl/2016/06/20/fotografia-w-polsce-wedlug-empiku-bardzo-ciekawe-dane/


Ten ultrafunkcjonalny głośnik przenośny jest całkowicie wodoodporny, zgodnie z normą 

IPX 7. Oznacza to, że można go zanurzyć w wodzie na głębokość do 1 m na maksymalnie 

30 minut. Zatem doskonale sprawdzi się w deszczu, przy basenie, a nawet w czasie sponta-

nicznej kąpieli w jeziorze czy rzece. JBL Clip 2 zapewnia do 8 godzin odtwarzania dźwięku 

w każdym miejscu na lądzie i na wodzie. Ulubiona muzyka może być do niego przesyłana 

bezprzewodowo przez Bluetooth albo podłączona za pomocą wbudowanego kabla audio. 

Dzięki funkcji zestawu głośnomówiącego można za jego pośrednictwem prowadzić komfor-

towe rozmowy telefoniczne bez echa i słyszalnych zakłóceń, a połączenia odbierane mogą 

być z poziomu głośnika za pomocą dedykowanego przycisku. Głośnik JBL Clip 2 jest pokryty 

JBL Clip 2 to ultralekki, ultrawytrzymały i wodoodporny głośnik przenośny. 

Wyposażony w aluminiowy karabińczyk jest najlepszym wyborem na wakacyjne 

(i nie tylko) eskapady. 

JBL CLIP 2
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trwałym materiałem wodoodpornym i zawdzię-

cza swoją nazwę ulepszonemu klipsowi, który 

można przyczepić do ubrania lub plecaka, 

wybierając się z głośnikiem w podróż.

Bezprzewodowe połączenie łańcuchowe 

oznacza, że można połączyć ze sobą bezprze-

wodowo dwa głośniki Clip 2, aby cieszyć się 

wzmocnionym dźwiękiem. Natomiast wbudo-

wany przewód audio 3,5 mm przydaje się jeśli 

używany odtwarzacz muzyczny nie obsługuje 

technologii Bluetooth. Wystarczy wówczas pod-

łączyć do niego przewód audio i można cieszyć 

się ulubioną muzyką. 
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Wart uwagi jest również design głośnika, który wykonano z modnych, trwałych materia-

łów. Tkany front z rzucającym się w oczy pomarańczowym logo i wykończony wytrzy-

małą gumową obudową tył to gwarancja, że głośnik sprawdzi się w każdych warunkach. 

Dopełnieniem efektownej prezencji jest też różnorodność kolorystyczna, gdyż JBL Clip 2 

dostępny jest w 5 kolorach: czerwony, czarny, szary, turkusowy, niebieski. 

Specyfikacja techniczna:
• Wersja Bluetooth: 4.2 

• Obsługiwane profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 

HFP V1.6, HSP V1.2 

• Przetwornik: 1 x 40mm 

• Moc wyjściowa: 1 x 3W 

• Pasmo przenoszenia: 120Hz – 20kHz (-6dB) 

• Stosunek sygnału do szumu: >80dB 

• Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy 

(3.7V/730mAh) 

• Czas ładowania akumulatora:2.5h @ 5V, 0.5A 

• Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin 

(w zależności od poziomu głośności i rodzaju 

plików) 

• Moc nadajnika Bluetooth: 0 – 9dBm 

• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 

2.402 – 2.480GHz 

• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK 

• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 141 x 94 x 42 (mm) 

• Masa: 184g

Cena: 259 zł



PRZED WAMI JESZCZE LEPSZY, NASTĘPCA LEGENDARNEGO MODELU HS-800 FATAL1TY!

Kryje w sobie duże, 40-milimetrowe przetworniki, charakteryzujące się pełnym pasmem przenoszenia (20Hz ~ 20kHz) doskonale 
odtwarzają rozkazy, wybuchy i snajperskie strzały, sprawiając, że można dać się pochłonąć grze bez reszty. Wyraźne i konkretne 
rozkazy są warunkiem zwycięstwa. Słuchawki Creative Sound Blaster Blaze, wyposażone w odłączany mikrofon z technologią 
redukcji szumów i elastyczny pałąk, pomagają całkowicie odseparować się od głosów i hałasu w tle i skoncentrować tylko na grze.

KUP TERAZ ZA 119 ZŁ W SKLEPACH:

MOC, PRECYZJA I KOMFORT
DLA PRAWDZIWYCH GRACZY

http://bit.ly/sb_blaze_imag-06-2016_komputronik
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WSZYSTKO O NOWYCH OS 
Z WWDC 2016

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Zgodnie z oczekiwaniami Apple odsłoniło w tym roku nowe wersje beta 

swoich czterech systemów operacyjnych – macOS, iOS, tvOS i watchOS. 

Nie było nic prawdziwie szokującego, poza zaskoczeniem (dla mnie) w postaci wykorzystania 

machine learning – to nowe dla nich tereny. iOS i macOS, jako najbardziej dojrzałe systemy 

operacyjne, wprowadzają przede wszystkim usprawnienia dla wygody użytkowników, a ist-

niejące funkcje ewoluują wraz z technologiami, które pojawiły się w ostatnim roku. tvOS jest 

również cały czas usprawniany, ale to watchOS doczekał się najpoważniejszych zmian, a UI 

przeszło zdecydowane zmiany. Cieszę się, że firma z Cupertino nie boi się zmiany kierunku, 

jeśli coś jest nie po ich myśli, ale najciekawszy jestem tego, co pojawi się na jesieni, jak zostaną 

pokazane ostateczne wersje wszystkich czterech systemów. Niewątpliwie pojawią się też 

wodotryski debiutujące wraz z nowym sprzętem – magik przecież zawsze musi zostawić coś 

w swoim kapeluszu na grande finale.
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WSZYSTKO 
O watchOS 3 BETA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Bodajże największe zmiany, wpływające znacząco na user interface całego systemu, 

przeszedł watchOS. Jego trzecia iteracja doczekała się paru nowych i bardzo 

interesujących funkcji, ale najważniejszą nowością jest fakt, że ma być do siedmiu razy 

szybszy – to powinno diametralnie wpłynąć na wykorzystanie nie tylko wbudowanych 

funkcji, ale przede wszystkim aplikacji trzecich, jednocześnie zachęcając deweloperów 

do inwestowania w tę platformę.



Auto Unlock
Apple Watch po raz pierwszy będzie mógł wejść w interakcję z Makami, czyli odblokować 

ekran w Macu. Wystarczy, że po wybudzeniu ekranu, nasz smartzegarek będzie w pobliżu 

komputera i nie będzie zablokowany PIN-em.

Nowe UI z aplikacjami trzymanymi w pamięci
Prawdopodobnie najważniejszą zmianą jest to, że wybrane przez użytkownika aplikacje 

będą trzymane w pamięci, dzięki czemu będą uruchamiały się natychmiast, a dane nie będą 

wymagały odświeżania – ma się to dziać w tle, żeby user zawsze miał najświeższe informa-

cje. David Lynch na scenie pokazał przykład programu uruchamianego z Complication na 

tarczy zegarka – ocenił wzrost wydajności na siedmiokrotny. W praktyce wyglądało to tak, 

jakby program uruchomił się natychmiast, co oznacza subiektywne przyspieszenie o „pier-

dyliard” razy.

Dock
Zmieniono też przeznaczenie przycisku bocznego, tego pod cyfrową koronką. Dotychczas 

był odpowiedzialny za przełączanie się na listę znajomych, celem wysłania im tapnięcia, 
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wiadomości, rytmu bijącego serca lub rysunku. Pod kontrolą watchOS 3 będzie uruchamiał 

Dock, w którym użytkownik zdefiniuje ulubione aplikacje. Nowy Dock zapewnia natych-

miastowy dostęp do nich za pomocą wyświetlania w formie podobnej do obecnej metody 

wybierania tarcz, a dane na ekranie aplikacji są rzeczywiste i odświeżone, zatem często nie 

będzie nawet potrzeby wchodzenia do nich i tym samym będą pełniły funkcję dotychcza-

sowych Glances. Dock pokazuje też ostatnio używany program, co umożliwia prosty sposób 

na dodanie go do listy aplikacji tam trzymanych. Obecnie można do niego dodać nie więcej 

niż dziesięć pozycji.

Centrum Sterowania
Nowością jest Centrum Sterowania, uruchamiane gestem od dołu, podobnie jak w iOS-ie. 

Zawiera przyciski do włączania trybu samolotowego, trybu Nie Przeszkadzać, do wyłączenia 

dźwięków i tym podobnych. Jest też opcja zablokowania Apple Watcha kodem PIN bez zdej-

mowania z nadgarstka.

Centrum Powiadomień i Powiadomienia
Zmieniono zachowanie powiadomień, które zostaną odprawione swipem –  watchOS, 

zamiast wrócić do często pustego Centrum Powiadomień, automatycznie wraca do tarczy 

zegarka. To akurat bardzo miły akcent.

Scribble
Wprowadzono możliwość odręcznego pisania wiadomości, zapewne w odpowiedzi na 

sytuacje, w których dyktowanie nie jest możliwe. Ta funkcja prawdopodobnie zyska sporą 

Wszystko o watchOS 3 beta
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popularność na Dalekim Wschodzie, gdzie pojedyncze literki oznaczają często pełne słowa 

i kilkoma można przekazać znacznie więcej niż u nas. Osobiście spodziewam się, że będzie to 

bardzo niewygodna funkcja i wątpię, abym chciał z niej korzystać – jeśli mam coś zrobić na 

Watchu i czynność ta trwa dłużej niż dziesięć–piętnaście sekund, to wolę wyjąć telefon z kie-

szeni. Nie jest to po prostu wygodne, chociaż przyznaję, że lepiej to awaryjnie mieć, niż nie.

Wiadomości
Oprócz opcji „bazgrania” po ekranie, wprowadzono więcej opcji odpowiadania na wia-

domości. Od watchOS 3 nie będzie też konieczności wciskania przycisku „Odpowiedz”, co 

dodawało niepotrzebny krok w całej operacji, ponieważ opcje odpowiedzi pojawią się bez-

pośrednio pod otrzymaną wiadomością.

Tarcze zegarka
Apple w końcu dodało nowe tarcze. Szczerze mówiąc, spodziewałem się takiego kroku już 

dawno, ale potrzebne były na to dwa lata. Nie chodzi nawet o to, aby któraś mi się szczegól-

nie znudziła, ale nowe zabawki są zawsze mile widziane. Pomimo to, cieszy mnie fakt, że nie 

można instalować tarcz stworzonych przez użytkowników lub deweloperów – patrząc na 

konkurencyjne platformy, doprowadziłoby to do trzech rzeczy: chłamu, przeładowania App 

Store tarczami oraz łamania praw autorskich (bo tylko kwestią czasu byłoby „inspirowanie 

się” producentami tradycyjnych zegarków).

Najciekawsze dla mnie są trzy, w których, w różnych formach, umieszczono kółka aktyw-

ności – już wiem, że będę z nich korzystał najwięcej, zarówno w wersji analogowej, jak 

i cyfrowej. Już wiem, że Iwona z kolei będzie zachwycona Myszką Minnie – w prawie każdy 

weekend uruchamia Myszkę Mickey, ale podejrzewam, że kobieca postać będzie jej bliższa. 

Wszystko o watchOS 3 beta



   /   TEMAT NUMERU   /   35

Ciekawostką jest to, że po pacnięciu w Minnie lub Mickey, będą one podawały czas, używa-

jąc przy tym oryginalnego głosu postaci. Jest też minimalistyczna tarcza „Numerals” z możli-

wością zmiany wykorzystywanego fontu oraz „X-Large”, dla osób, które gorzej widzą. Wiele 

z istniejących tarcz również przeszło zmiany, dzięki dodaniu możliwości uruchomienia na 

nich większej liczby Complications.

Największą jednak zmianą jest wprowadzenie gestu wykonywanego od brzegu ekranu, od 

lewej lub prawej strony, aby się szybciej przełączać między tarczami. Sam swoje zmieniam 

regularnie, jest to więc jedna z tych drobnostek, na które czekam.

Watch.app dla iOS
Nowością w aplikacji dla iOS-a, służącej do konfigurowania Apple Watcha, jest możliwość 

ustawiania tarcz i komplikacji zgodnie z naszymi potrzebami.

Nowe lub przeprojektowane aplikacje Apple
Natywne programy zawarte w watchOS, istniejące w większości do pary z tymi z iOS, prze-

szły spore zmiany. Prawdopodobnie najważniejszych dokonano w aplikacji Activity.app, do 

rejestrowania treningów.

Pierwszą nowością są zmiany dla użytkowników Apple Watcha, którzy poruszają się za 

pomocą wózków inwalidzkich. Potencjalnie drobnostką jest zamiana słowa „Stand” na „Roll”, 

ale podejrzewam, że dla tych osób to ogromnie ważne. Do tego też dochodzi liczenie nie 

Wszystko o watchOS 3 beta
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kroków, ale ruchów rękoma na kołach wózka, 

przy czym Apple Watch rozróżnia trzy różne 

rodzaje ruchów najczęściej wykonywanych przez 

osoby niepełnosprawne.

Większość pozostałych programów została roz-

budowana lub przebudowana, aby łatwiej się 

z nich korzystało. Dla przykładu minutnik teraz 

domyślnie proponuje kilka różnych ustawień, 

aby szybciej można było go uruchomić. Nie będę 

teraz wchodził w szczegóły, ponieważ wiele rze-

czy jeszcze może się zmienić przed wydaniem 

ostatecznej wersji watchOS 3.

Apple dodało też kilka nowych programów do już 

istniejących:

• Breathe służy do wyciszania się dzięki wyre-

gulowaniu oddechu; osoby uprawiające jogę 

będą od razu wiedzieć, na czym to polega;

• Find My Friends – podobnie jak na iOS-ie bę-

dzie pokazywało rodzinę lub znajomych, aby-

śmy wiedzieli, gdzie się aktualnie znajdują;

• Home będzie służyło do obsługi wszystkich in-

teligentnych sprzętów domowych kompatybil-

nych z HomeKit.

Dodano też „Heart Rate” do pomiaru tętna oraz 

„Reminders” do zarządzania Przypomnieniami 

(brakowało mi tego podczas zakupów!).

Nowe API i zabawki dla 
deweloperów
Deweloperzy będą w watchOS 3 mieli dostęp 

nie tylko do większego zakresu danych, ale będą 

mogli implementować płatności wewnątrz apli-

kacji przez Apple Pay. Programy fitnessowe będą 

Wszystko o watchOS 3 beta
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mogły działać w tle, co powinno zdecydowanie zwiększyć liczbę dostępnych programów na 

tę platformę, niewymagających obecności iPhone’a, a programiści również „dobiorą się” do 

wydarzeń wykonanych przez użytkownika związanych z cyfrową koronką, z ekranem doty-

kowym oraz do czujników. Otrzymają też dostęp do CloudKit i będą mogli wykorzystywać 

zdjęcia i filmy w swoich programach. Zmiany są oczywiście głębsze niż to, co wymieniłem 

powyżej, ale po szczegóły odsyłam do dokumentacji technicznej.

SOS
Boczny przycisk w Apple Watchu, pod kontrolą watchOS 3, będzie miał nową funkcję. Po 

jego przytrzymaniu przez kilka sekund, na ekranie pojawi się odliczanie, a po chwili zostanie 

nawiązane połączenie z numerem alarmowym za pomocą iPhone’a lub Wi-Fi. Na zegarku 

pojawi się też karta medyczna oraz zdefiniowane w niej kontakty, na które chcielibyśmy, aby 

ratownicy dzwonili, gdyby zdarzył się wypadek. Ciekawostką jest to, że Apple Watch na pod-

stawie informacji o lokalizacji automatycznie wybierze obowiązujący w danym kraju numer 

telefonu.

Współdzielenie się aktywnościami ze znajomymi
Aby zwiększyć motywację ludzi korzystających z funkcji fitnessowych, Apple wprowadziło 

możliwość podglądania, na jakim etapie zamykania kółek w danym dniu są dodane przez 

nas osoby, z którymi chcemy współdzielić dane. Przygotowano też kilka automatycznych 

wiadomości, aby dodatkowo nawzajem siebie motywować.

Wszystko o watchOS 3 beta
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Pozostałe nowości
Lista wszystkich zmian jest bardzo długa i z pewnością będzie się jeszcze powiększała – oto 

najważniejsze z nich:

• wprowadzono opcję wyłączenia robienia screenshotów na Apple Watchu,

• Apple Watch będzie się teraz pojawiał na mapie w aplikacji Find my iPhone,

• dodano automatyczne pauzowanie biegów na dworze i na bieżni,

• podwójne pacnięcie w ekran podczas biegu umożliwia dodawanie segmentów, które 

można potem analizować na zegarku lub iPhonie,

• można też nadawać nazwy do zakończonych treningów i dodawać je do listy,

• treningi już nie kończy się Force Touchem, ale wykonując gest w lewo,

• można też równocześnie nacisnąć cyfrową koronkę i boczny przycisk, aby ręcznie spauzo-

wać trening,

• delikatnie zmieniono wygląd ekranu z Siri, a jeśli oczekiwanie na odpowiedź trwa dłu-

żej niż sekundę, to na wyświetlaczu pojawi się informacja typu „Sprawdzam…”, „Poczekaj 

chwilę…” i tym podobne,

• zmieniono też zachowanie Taptic Engine w przypadku interakcji z Siri. W watchOS 3, nasz 

nadgarstek zostanie tapnięty, gdy Siri przestanie słuchać– nie jak dotychczas, gdy Siri za-

czynała słuchać. Drugie tapnięcie poczujemy, gdy wynik naszego zapytania pojawi się na 

ekranie.

• Wprowadzono też zmiany na homescreenie z ikonami aplikacji – pomiędzy nimi znaj-

dzie się więcej przestrzeni, a rozmiar ikon będzie się mnie różnił między środkiem ekranu 

a jego brzegami.

Uwaga! Po zainstalowaniu bety 
watchOS 3, nie ma możliwości 
powrotu do watchOS2. Tym 
samym, jeśli przywrócimy 
iPhone’a do iOS 9, to Apple 
Watch nie będzie się z nim 
komunikował.

morid1n
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WSZYSTKO 
O tvOS 10 BETA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

tvOS jest prawdopodobnie najmniej popularną platformą wśród deweloperów 

Apple’owych, a pomimo to Apple TV doczekało się już ponad sześciu tysięcy aplikacji 

stworzonych w ostatnich siedmiu miesiącach. 
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Mniejsza popularność daje też nadzieję, że te aplikacje, które się pojawiają, są bardziej war-

tościowe. O ile niektóre pozycje są naprawdę imponujące, to niestety nie są one dostępne 

w naszym kraju. Szkoda. Czekamy też na zakończenie rozmów z dostawcami treści, aby 

Apple TV w końcu zaczął pokazywać, jak może wyglądać przyszłość telewizji. Tegoroczny 

update jest nastawiony przede wszystkim na delikatne ulepszenia, aby poprawić komfort 

użytkowników i deweloperów. Wstępnie wygląda to, że ewolucja im się udała, ale o rewo-

lucji jeszcze nie ma mowy

Siri
Jedną z najważniejszych nowości, której u nas na razie nie doświadczymy, jest rozszerzenie 

Siri na aplikacje trzecie. Można dzięki niej przeszukiwać na przykład YouTube’a – wystarczy 

dodawać do zapytania odpowiedni zwrot – a samo wyszukiwanie głosowe w aplikacjach 

Apple pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne filtrowanie wyników. Przykładowo, można 

powiedzieć „find high school commedies from the 80’s”.

Siri trafiła również do nowych krajów, ale, jak się zapewne domyślacie, na język polski 

nadal musimy czekać.

Wszystko o tvOS 10 beta
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Remote.app
Apple w końcu oficjalnie zaprezentowało aplikację dla iOS, która ma taką samą funkcjonal-

ność co Siri Remote, ale znacznie ciekawsze jest jednak wykorzystanie Continuity między 

tvOS a iOS. Jeśli na ekranie pojawi się pytanie o hasło lub o wprowadzenie tekstu, to na 

iPhonie natychmiast wyskakuje powiadomienie, w którym można bezpośrednio wpisać 

potrzebny tekst, bez uruchamiania aplikacji Remote. Proste i genialne.

Tryb ciemny
Jednym z moich życzeń w nowym tvOS był tryb ciemny – białe tło wieczorem bardzo 

mocno i niepotrzebne rozświetla pomieszczenie. To jeden z podpunktów, który mogłem 

odhaczyć.

Single sign-on
Dla osób korzystających z aplikacji wspomagających ich umowy z dostawcami telewi-

zji kablowej lub satelitarnej, odrębne logowanie się do różnych aplikacji było dotychczas 

uciążliwe. Single sign-on spotkał się z dużymi oklaskami na sali, z którymi trudno się nie 

zgodzić – po prostu ułatwia życie.

Wszystko o tvOS 10 beta
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Automatyczna instalacja aplikacji
Kolejną drobnostką jest dodanie prostej funkcji, która być może powinna była być obecna 

od samego początku, ale dostajemy ją dopiero teraz. Aplikacje zainstalowane na iPhonie 

chwilę później i automatycznie pojawią się na naszym Apple TV.

ReplayKit
Jednym z ciekawszych nowych API dla deweloperów jest ReplayKit, dzięki któremu 

będziemy mogli nagrywać rozgrywkę w grach lub programach i albo transmitować ją na 

żywo, albo zapisywać na później.

Do czterech kontrolerów
Apple TV dotychczas nie był przyjazny wobec gier wymagających więcej niż jednego 

pada. tvOS 10 będzie obsługiwał do czterech sztuk, ułatwiając rozgrywki, w których będzie 

uczestniczyła większa liczba graczy.

Wymaganie kontrolera
Jedną z najbardziej niezrozumiałych dla mnie decyzji – no dobra, zrozumiałych, ale niepo-

dobających mi się – było wprowadzenie wymogu, że każdą grę musi dać się obsłużyć tylko 

za pomocą Siri Remote, nawet jeśli kontroler jest opcjonalny. Spowodowało to niepotrzebne 

opóźnienie w tworzeniu gier, jednocześnie je upraszczając do momentami skrajnych pozio-

mów – w rękach mamy kontroler z ośmioma przyciskami, jednym D-padem i jednym joystic-

kiem, a możemy użyć tylko jednego klawisza, oznaczonego „X-em”. Bez. Sensu.

Miło mi poinformować, że Apple zniosło to ograniczenie – od teraz deweloperzy mogą 

tworzyć gry, które nie działają bez zewnętrznego kontrolera.

Wszystko o tvOS 10 beta
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Ze wszystkich systemów operacyjnych wychodzących spod ręki programistów z Cupertino 

najbliższy nadal jest mi OS X… przepraszam… macOS, choć z iOS-a korzystam więcej. 

Wynika to prawdopodobnie z faktu, że nie jestem dzisiejszym nastolatkiem, ale najważniej-

sze jest dla mnie to, że siadając przed swoim MacBookiem, nadal czerpię czystą przyjemność 

z obcowania zarówno z systemem operacyjnym, jak i aplikacjami na niego napisanymi.

W tym roku oprócz nowej nazwy – macOS – otrzymujemy również Siri (oczywiście nie po 

polsku) oraz piękny detal podczas prezentacji nowej nazwy i „firmowej” tapety. Apple zro-

biło nie tylko zdjęcie, ale za pomocą drona nakręciło również piękne ujęcie gór Sierra Madre, 

na którym wiele płaszczyzn daje nam efekt paralaksy. Właśnie za taką szczegółowość bardzo 

ich cenię.

To właśnie wspomniane góry nadały nazwę tegorocznej edycji macOS Sierra – piękne słowo 

kojarzące mi się z fantastyczną serią gier z lat osiemdziesiątych spod ręki Roberty i Kena 

Williamsów, pod szyldem wydawcy „Sierra On-line”.

Auto Unlock
Pierwszą nowością było pokazanie funkcji, która ułatwi życie osobom z długimi hasłami 

(czyli mnie). Auto Unlock działa na macOS, jeśli ktoś ma na sobie niezablokowanego PIN-em 

Apple Watcha. Ta funkcja wymaga też włączonego podwójnego uwierzytelniania na koncie 

iCloud użytkownika. Być może z czasem doczekamy się również rozszerzenia tej funkcji na 

iPhone’y, ale tymczasem nic o tym nie wiadomo. Wszystko odbywa się przez Bluetooth LE 

i Wi-Fi, dzięki czemu Mac wie o bliskiej obecności Watcha, ale firma również zabezpieczyła 

się przed snifferami i transmiterami sygnałów na odległość, a to dzięki pomiarowi czasu 

potrzebnego sygnałowi na przebycie drogi z zegarka do komputera.

Wszystko o macOS Sierra beta
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Długo się zastanawiałem, dlaczego Apple zdecydowało się na wymaganie Apple Watcha 

i doszedłem do następujących wniosków:

• zwiększa to użyteczność samego Apple Watcha i wciąga do ekosystemu, dzięki czemu 

być może jeszcze bardziej wzrośnie jego sprzedaż;

• Apple Watch jest jedynym autoryzowanym urządzeniem na nas, przynajmniej dopó-

ki znajduje się na ręce, bo jeśli go zdejmiemy, to natychmiast uruchamia się blokada PIN 

(zakładam, że blokada PIN-em również będzie wymagana);

Teoretycznie nie ma przeszkód przed wykorzystaniem do tego celu iPhone’a, ale workflow 

w takiej sytuacji wydaje się znacznie bardziej skomplikowany. Zakładając, że Apple wymaga-

łoby podobnego poziomu bezpieczeństwa jak przy wykorzystaniu Apple Watcha, to osoba 

siadająca przed komputerem musiałaby wyjąć telefon z kieszeni, odblokować go za pomocą 

Touch ID lub hasłem/PIN-em, poczekać, aż Mac się odblokuje, a potem wyłączyć ekran iPho-

ne’a i schować go do kieszeni. Jakby nie patrzeć, jest to „ciut” bardziej skomplikowane niż 

samo posadzenie czterech liter na krześle przed Makiem. Jednocześnie nie wyklucza, że taka 

funkcja pojawi się jesienią lub w kolejnych latach, ale znając firmę i jej dążenie do maksymal-

nego uproszczenia wszystkiego, to nie spodziewałbym się jej w najbliższym czasie.

Universal Clipboard
To jedna z funkcji, na którą czekam od dawna – możliwość skopiowania czegoś na iPhonie 

i wklejenia tego na iPadzie lub pod macOS. Z keynote wynika, że dotyczy to również bar-

Wszystko o macOS Sierra beta
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dziej szczegółowych i bogatych treści. Craig demonstrował, jak otwiera edytowaną pre-

zentację z Keynote dla macOS na iPadzie, dorysowuje Pencilem przebytą trasę na mapie, 

a potem wkleja ją bezpośrednio na Macu. Potencjał wydaje się tutaj ogromny. Programiści 

ustawili też licznik czasu, w których można wykorzystać skopiowaną treść – obecnie są to 

dwie minuty. Po tym czasie clipboard zostanie wyczyszczony. Dobrą wiadomością również 

jest to, że transfer danych odbywa się po sieci lokalnej, a nie przez iCloud, co powinno nie 

tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale również przyśpieszyć działanie tej funkcji.

Co więcej, ta Universal Clipboard również obejmuje synchronizację kilku folderów między 

komputerami i platformami, a mianowicie: ~/Desktop i ~/Documents. Jeśli więc pobierzemy 

plik na Biurko, to pojawi się on na naszych pozostałych komputerach.

Optimised Storage
To funkcja znana już z aplikacji Zdjęcia dla iOS i OS X, która została zaadaptowana do całego 

macOS i najbardziej przyda się osobom posiadającym niewielkie SSD. Polega na tym, że nie-

używane lub stare pliki zostają przeniesione na iCloud Drive i usunięte z dysku, dzięki czemu 

zawsze mamy do nich dostęp, ale nie zajmują nam niepotrzebnie miejsca. Apple szacuje, że 

można w ten sposób odzyskać kilkadziesiąt gigabajtów z typowej instalacji. Nie powiedziano 

Wszystko o macOS Sierra beta
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tego na scenie, ale zakładam, że do tego celu przydaje się większa przestrzeń w iCloud niż 

podstawowe 5 GB.

Apple Pay na WWW
W ramach zaprezentowanego kilka lat temu Continuity, prawdopodobnie tylko dla osób 

korzystających Safari, dojdzie opcja płacenia za pomocą Apple Pay w sklepach internetowych. 

Autoryzacja będzie dokonywana przez iPhone’a i Touch ID lub za pomocą Apple Watcha.

Zakładki wszędzie
Dotychczas pojęcie zakładek przede wszystkim kojarzyło się użytkownikom z przeglądar-

kami internetowymi, ale Apple rozszerza to na wszystkie aplikacje w macOS. Zamiast otwie-

rać kolejne okna, można skorzystać z dodatkowych zakładek w ramach tego samego okna. 

Funkcja ta nie wymaga ingerencji ze strony deweloperów – pojawi się automatycznie – cho-

ciaż przy całkowicie customowych UI może nie działać lub dziwnie wyglądać, dopóki dewelo-

per ich nie zintegruje.

Wszystko o macOS Sierra beta
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Picture in Picture
Funkcja PiP, która pojawiła się w iOS-ie, teraz trafia do OS X, gdzie powinna być zdecydowa-

nie bardziej przydatna. Zasada działania jest taka sama – film możemy oglądać w osobnym 

oknie zamiast na stronie w przeglądarce i przenosić go na ekranie, gdzie jest nam wygod-

niej. Podejrzewam, niestety, że nie będzie to działało z YouTube’em…

Siri
Jedną z ważniejszych nowości w macOS Sierra jest Siri. Będzie pozwalała na dyskusje oparte 

o kontekst, jak w iOS-ie, w których będzie między innymi można przeszukiwać katalogi 

w poszukiwaniu potrzebnych plików, oraz wszystkie inne możliwości już nam znane, jak 

chociażby obsługa Zdjęć. Ponadto, wyniki wyszukiwania będą interaktywne – na przykład 

przeszukiwanie internetu za pomocą Siri w poszukiwaniu zdjęć Burkina Faso i przeciągnięcie 

wybranego z listy zdjęcia na przykład bezpośrednio do Keynote czy Powerpointa, do naszej 

prezentacji. I „przypięcie” wyników w Centrum Powiadomień, abyśmy mogli się do nich póź-

niej odwołać.

Wszystko o macOS Sierra beta
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APFS
Jedną z najważniejszych nowości w tym roku jest nowy system plików dla wszystkich syste-

mów operacyjnych Apple – Apple File System. Docelowo trafi on do watchOS, tvOS, iOS oraz 

macOS. Zmian względem trzydziestoletniego HFS+ jest sporo, a całość jest dostosowana do 

współczesnych realiów oraz obsługi pamięci flash i SSD. APFS wprowadza kilka ciekawych 

funkcji, znanych również z ZFS, ale opisanie ich wszystkich tutaj spowodowałoby prawdopo-

dobnie zawał u naszej korekty. Jest jednak kilka istotnych nowości:

• wspieranie nanosekundowych timestampów dla plików (zamiast obecnych 

jednosekundowych),

• zabezpieczenie przed wykrzaczeniem się systemu i utratą danych,

• natywne wspieranie szyfrowanie danych (AES-XTS lub AES-CBC) – FileVault nie będzie 

potrzebny,

• możliwość łączenia procesów zapisywania wielu pojedynczych, niepowiązanych opera-

cji w jedną, aby pracować wydajniej (write coalescing),

• fast directory sizing – podgląd, ile miejsca zajmuje dany katalog, bez konieczności czeka-

nia na policzenie tego przez system,

• wsparcie dla klonów (clones), dzięki czemu dokładna kopia pliku lub folderu nie będzie 

niepotrzebnie zajmowała miejsca na dysku; jeśli w przyszłości zostaną wprowadzone 

zmiany do klona, to zostaną one zapisane osobno, co umożliwia wersjonowanie zmian,

• wsparcie również dla snapshotów, dzięki czemu w danej chwili jest tworzony „obraz” 

dysku w trybie do odczytu.

W tej chwili APFS jest w fazie testów, nie można więc na przykład z niego korzystać na dysku 

startowym. Podobnych ograniczeń jest oczywiście więcej. Dla ciekawskich Apple opubli-
kowało wstępną dokumentację dla deweloperów na temat APFS, na swoich stronach 

deweloperskich.

Inne
Przez najbliższe miesiące pojawi się sporo mniejszych lub mniej istotnych zmian, których 

Apple nie miało czasu pokazać podczas WWDC, ale kilka z nich już znamy:

• możliwość zmiany kolejności ikon aplikacji trzecich (menuletów) w pasku menu,

• okna podczas ustawiania ich na ekranie, będą się przyciągały względem siebie i wzglę-

dem brzegów ekranu, aby łatwiej było je idealnie ustawić.

Zapowiada się bardzo solidny update oraz spore zmiany podwalin systemu na przyszłość.

Wszystko o macOS Sierra beta
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WSZYSTKO 
O iOS 10 BETA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Największej liczby nowości, zgodnie z podejrzeniami, doczekało się nowe iOS. Motywem 

tegorocznej prezentacji były Rozszerzenia dla kolejnych elementów systemu oraz jeszcze 

większe otwarcie się na deweloperów, poprzez dostarczenie im kolejnych API. 
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Ciekawostką jest też rozszerzenie poszczególnych działów App Store’a o aplikacje – ta 

dywersyfikacja powinna ułatwić życie użytkownikom i jednocześnie nie zaśmiecać niepo-

trzebnie samej aplikacji App Store.

Nowe UI i UX ekranu blokady i ekranu domowego
Po raz pierwszy od pojawienia się na rynku iOS 10, zostaną wprowadzone większe zmiany 

w wyglądzie samego systemu operacyjnego – nazwijmy je delikatnym faceliftem.

Raise to Wake
Przede wszystkim, wprowadzono funkcję Raise to Wake, która spowoduje zapalenie się 

ekranu po podniesieniu telefonu, na przykład z biurka. To odpowiedź na to, że Touch ID 

w nowych iPhone’ach działa tak szybko, że użytkownicy nie zdążają podejrzeć, co nowego 

się na nim pojawiło. To znacznie bardziej eleganckie rozwiązanie niż sztuczne opóźnianie 

Touch ID.

Powiadomienia na ekranie blokady
Dla niektórych ważną zmianą będzie fakt, że powiadomienia na lockscreenie nie będą 

ściemniały tła – wyświetlą się w „chmurkach” na białym, półprzeźroczystym tle, co z kolei 

powoduje, że nasza tapeta będzie cały czas widoczna. Same powiadomienia będą mogły 

być „bogate”, czyli będą mogły zawierać i wyświetlać dodatkowe treści. Przykładowo, jeśli 

otrzymamy od kogoś linka do strony WWW lub film wideo, to w tym pierwszym przypadku 

pojawi się grafika tytułowa wraz z tytułem, a w tym drugim możliwość odtworzenia filmu 

bezpośrednio w powiadomieniu.
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Rozszerzone 3D Touch
Jednocześnie, aby obsłużyć te nowości na ekranie blokady, rozszerzono Powiadomienia 

o obsługę 3D Touch, aby nie wprowadzać nowych sposobów interakcji. Mocniejsze naci-

śnięcie poszczególnego powiadomienia, zależnie od tego jakie to powiadomienie oczywi-

ście, dostarczy funkcjonalność przypominającą otworzenie aplikacji w oknie, wiszącym nad 

ekranem blokady. Przykładowo, w Wiadomościach będzie można nie tylko odpowiadać, ale 

użytkownik również otrzyma dostęp do wszystkich innych narzędzi, a jeśli po odpowiedze-

niu nie zamknie okna, to będzie mógł prowadzić dyskusję bezpośrednio na ekranie blokady, 

jakby był w samym programie. Wszystkie te rozszerzone powiadomienia obsługuje się za 

pomocą 3D Touch i za jego pomocą będzie też można je również usunąć – wystarczy mocne 

wciśnięcie znaczku „X” w Centrum Powiadomień.

Zmian doczekały się również ikony na ekranie domowym. Każdy program teraz domyśl-

nie obsługuje 3D Touch, nawet jeśli deweloper nie dodał jego obsługi – po prostu pojawia 

się przycisk, za pomocą którego możemy się podzielić aplikacją ze znajomymi. Dla wybra-

nych aplikacji będzie pojawiał się również rozszerzony podgląd. Przykładowo, mocne naci-

śnięcie na ikonę aplikacji Mail, spowoduje wyświetlenie się listy czterech osób, od których 

mamy najwięcej nieprzeczytanych wiadomości. Dla odmiany, 3D Touch na ikonę programu 

Aktywność (dla posiadaczy Apple Watcha) spowoduje pojawienie się podglądu postępów 

fitnessowych w danym dniu. Co ciekawe, te dodatkowe informacje to równocześnie wid-

gety, które można od razu przypiąć do ekranu blokady. Podobnie jak Powiadomienia, mogą 

one też wyświetlać treści multimedialne, na przykład podgląd meczu NBA na żywo w aplika-

cji ESPN.

Dostęp do Aparatu i Widgetów
Na ekranie blokady będą obowiązywały dwa nowe gesty – przesunięcie palcem ekranu 

w lewo wyzwoli Aparat (w końcu!), a w prawo otrzymamy dostęp do naszych widgetów, 

które również przyjęły nowy design. Można będzie je również rozwijać, aby dotrzeć do więk-

szej ilości informacji, bez konieczności otwierania danej aplikacji.

Centrum Sterowania
Zmiany dotknęły również Centrum Sterowania – wyzwalane z ekranu blokady lub pod 

odblokowaniu telefonu. Cały segment do obsługi muzyki został wyrzucony na osobną 

„kartę”, a samo Centrum Sterowania może mieć ich więcej niż jedną – wystarczy wykonać 

gest na lewo lub prawo, aby się tam dostać.
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Siri
Najważniejszą nowością co do asystentki głosowej Apple jest jej otwarcie się na dewelope-

rów poprzez odpowiednie API. Wiele osób zarzucało firmie, że zbyt wolno ją rozwijają i po 

WWDC wyjaśniło się dlaczego. Craig Federighi w wywiadzie powiedział, że bardzo łatwo jest 

dodać tak banalne funkcje, jakie obsługuje na przykład Amazon Echo, ale oni się na to nie 

godzą, ponieważ bardzo szybko okazuje się, jak „głupi” jest taki asystent – można mu powie-

dzieć „włącz światła w dużym pokoju”, ale zwrotu „oświetl salon” już nie pojmie. Zespół 

odpowiedzialny za Siri tworzy „domeny”, w których zawierają się między innymi informacje 

na temat nie tylko jednej aplikacji, ale całej ich rodziny. Dzięki temu, jeśli weźmiemy za przy-

kład programy do wysłania wiadomości, można będzie powiedzieć: „whatsapp Susan that 

I’ll be late”, „send a whatsapp that I’ll be late to Susan” albo „create a whatsapp message to 

tell susan that I’ll be late” (przykłady angielskie, bo nie ma jeszcze polskiej Siri). Każde z tych 

wyrażeń jest inne w formie i strukturze i, jak widzicie, można nawet użyć nazwy programu 

jako czasownika, a Siri to zrozumie i wykona prawidłową czynność.

Po wypowiedzeniu odpowiedniej komendy aplikacje, które zostały zintegrowane z Siri, 

wyświetlą na ekranie kawałek swojego UI, podobnie jak działa to w nowych powiadomie-

niach. Tam będzie też opcjonalnie można wykonać dodatkowe czynności.

API na początek będzie wspierało aplikacje z następujących kategorii:

• zamawianie taksówek lub samochodów (mytaxi, Uber, Lyft),

• wysłanie wiadomości (Slack, WhatsApp, WeChat),

• przeszukiwanie zdjęć (Pinterest, EyeEm),

• fitnessowych (MapMyRun, Runkeeper),

• płatności (SquareCash),

• VoIP (Skype).

Siri i jej API będą wspierały również CarPlay.
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QuickType
To prawdopodobnie jedna z ważniejszych nowości, a pod hasłem QuickType kryje się wiele 

technologii.

Jedną z nich jest Siri, dzięki której podpowiedzi nad klawiaturą będą inteligentniejsze. Dla 

przykładu klawiatura podpowie co innego zależnie od kontekstu pisanego zdania. Jeśli 

zaczniemy pisać „Moja córka gra w”, to klawiatura może zasugerować słowa „klasy”, „chowa-

nego” i „Battlefielda”, ale jeśli zdanie rozpoczniemy od „Mój mąż gra w”, to klawiatura może 

wyświetlić „golfa”, „koszykówkę” i „szachy, po których będzie śmierdział wódką, a nie sza-

chami”. To ostatnie oczywiście nie zmieściłoby się na klawiaturze, ale wiadomo, o co chodzi. 

Dalsze integracje dotyczą odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby, z którymi rozma-

wiamy. Jeśli przykładowo żona do męża wyśle wiadomość o treści „Gdzie jesteś?”, to Siri na 

klawiaturze wyświetli przycisk do przekazania naszych współrzędnych GPS – jego wciśnięcie 

spowoduje wysłanie miniaturki mapy z linkiem do Map Apple, zawierającej naszą lokalizację. 

Podobnie będzie pomagała przy kontaktach, bo jeśli ktoś zapyta „Masz telefon do Dominika 

Łady”, to nad klawiaturą pojawi się jego numer telefonu (lub kilka, jeśli jest ich więcej), a wci-

śnięcie jednej z opcji wyśle odpowiednie informacje. Dotyczy to również adresów e-mail 

i innych danych kontaktowych. Co ciekawe, kontekst będzie wyciągany z całej konwersacji 

i na tej podstawie będzie możliwe automatyczne utworzenie wydarzeń w kalendarzu. Tak 

mogłoby to wyglądać:

Norbert: Kiedy zaczyna się WWDC 2016?

Kinga: 13 czerwca.

Norbert: A pamiętasz o której?

Kinga: Tak, o 18:00.

Norbert: A gdzie będziesz oglądała?

Kinga: No jak to gdzie!? W iChwili oczywiście!

Przy godzinach czy datach iOS automatycznie je podświetla, a kliknięcie ich powoduje 

otwarcie karty do utworzenia nowego wydarzenia w Kalendarzu. Przy takiej rozmowie jak 

powyższa, na podstawie informacji z kilku ostatnich wiadomości, Siri będzie automatycznie 

potrafiła wypełnić odpowiednie pola (będzie można je oczywiście zmienić lub poprawić), co 

powinno zdecydowanie ułatwić użytkownikom życie.

Podobnych funkcji w ramach QuickType będzie znacznie więcej, a na keynote wymieniono 

następujące:
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• sprawdzanie dostępności wolnych terminów w Kalendarzu,

• automatyczne wypełnianie adresów na podstawie historii, również z innych aplikacji,

• podgląd kin, restauracji i innych POI.

Klawiatura QuickType (systemowa) wprowadza też możliwość sprawdzania i podpowiadania 

słów w kilku językach, zależnie od aktualnie pisanego słowa. Zatem, jeśli piszemy po angiel-

sku i przełączymy klawiaturę na hiszpańską, to nie powinny się podkreślać napisane już 

słowa angielskie. Szczerze mówiąc, liczyłem (i cały czas liczę) na wprowadzenie jednej kla-

wiatury obsługującej kilka (przynajmniej dwa) języków równocześnie, tak jak od lat robi to 

SwiftKey.

Differential Privacy
Apple jest obecnie jedyną firmą, która naprawdę stara się dbać o bezpieczeństwo swoich 

użytkowników. Robi to na wiele sposobów, od szyfrowania danych tak, żeby sami nie mogli 

ich odczytać, do bycia pierwszą firmą, która wprowadziła „differential privacy” do systemu 

operacyjnego.

„Differential Privacy” (pracę na ten temat w PDF-ie znajdziecie tutaj) to matematycznie 

potwierdzona metoda na uzyskiwanie statystycznych danych z wielu różnych źródeł i wycią-

gania z nich esencji, bez jednoczesnej możliwości zidentyfikowania źródła tych danych. 

Polega na hashowaniu tych danych, rozkładania ich na podpróbki i na wstrzykiwaniu 

„szumu” (celowo błędnych danych). W praktyce, iPhone’y i iPady będą przetwarzały nasze 

dane na urządzeniach i potem wysyłały Apple’owi ogromne ilości informacji, które będą 

albo prawdziwe, albo fałszywe. Nie będzie możliwe ustalenie, skąd pochodzą, ani kto je 

pisał lub tworzył. Przykładowo, jeśli popularne zacznie stawać się nowe słowo – powiedzmy 

„xyz” – i ludzie będą je często wpisywali za pomocą Apple’owej klawiatury, to Apple od jed-

nej osoby uzyska literkę „x” (właściwie to nawet nie całą literę, ale tylko fragment, na doda-

tek zahashowany, ale dla uproszczenia przyjmijmy, że tak jest), od drugiej „y”, od trzeciej „g”, 

a od czwartej „z”. Po przetworzeniu takich wyników z setek, tysięcy czy milionów źródeł, 

przy użyciu odpowiednich algorytmów, przefiltrują szum (przykładowa literka „g”, która 

celowo ma wprowadzać błędne dane) i otrzymają żądane informacje, a użytkownicy zacho-

wają prawo do swojej prywatności.

To ma szczególne znacznie w kwestii „Big Data”, która może być bardzo pomocna w asysten-

tach takich jak Siri, przy przetwarzaniu informacji ze zdjęć czy w różnych elementach syste-
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mów operacyjnych. Apple dotychczas nie miało takich danych jak Google czy Facebook, ale 

wkrótce będzie je posiadało, stosując bardzo eleganckie rozwiązanie.

Zdjęcia
Kwestia „differential privacy” jest niezwykle istotna przy 

przetwarzaniu danych z naszych zdjęć w systemowej 

aplikacji Photos. W nocy, gdy iPhone jest podłączony do 

prądu i iOS nie musi martwić się o pobór prądu, Zdjęcia 

będą przetwarzały nasze obrazy i wyciągały z nich infor-

macje. Będą wiedziały, że na tym jest miś panda, na 

innym piękny widoczek z jeziorem i górą, a na jeszcze 

innym Wujek Staszek, Mistrz Ciętej Riposty – wszystko to 

dzięki funkcji rozpoznawania twarzy. Korzystając dodat-

kowo z danych GPS zawartych w EXIF zdjęcia, aplika-

cja będzie automatycznie tworzyła „Memories”, czyli 

„Wspomnienia”, na podobnej zasadzie, jak teraz robi to 

Google Photos. „Wspomnienia” będą na tyle inteligentne, 

że będą automatycznie wybierały najlepsze zdjęcia 

z danego wyjazdu, urlopu, wyjątkowego dnia czy okazji 

i składały je w krótki film z załączoną galerią zdjęć. Będą 

też potrafiły odnosić się do innych „Wspomnień”, powią-

zanych lokalizacją, datą albo czymś innym. Będzie można 

też wpływać na same podsumowania wideo, poprzez 

zmianę ich „nastroju” oraz długości, co przede wszyst-

kim wpłynie na użytą muzykę i cięcia. Te ostatnie funkcje 

trochę przypominają tworzenie trailerów w iMovie, przy 

czym tutaj wszystko jest automatyczne.

Mapy
Mapy Apple również przejdą spore zmiany, głównie za 

pomocą Rozszerzeń, działających na podobnej zasadzie, 

co te w Wiadomościach. Deweloperzy będą mogli inte-

grować swoje aplikacje, dzięki czemu z poziomu aplikacji 

Mapy będzie można zrobić rezerwację stolika, zamówić 

taksówkę, a potem za wszystko zapłacić Apple Pay.
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Mapy będą też proaktywnie podpowiadały, na podstawie naszych przyzwyczajeń i zacho-

wań, co możemy zrobić. Gestem z dołu ekranu wysuwamy ekran, na którym będą się poja-

wiały podpowiedzi. Dla przykładu rano będzie tam sugerowana trasa samochodem do 

pracy, w czasie lunchu pojawi się lista restauracji w okolicy, a wieczorem trasa do domu, ale 

nie bezpośrednia, bo po drodze musimy zgarnąć dziecko ze szkoły.

Poprawiono też kategorie POI, które możemy przeszukiwać. Teraz będzie można zacząć 

przeszukiwać restauracje, a potem zawęzić wyszukiwanie do knajp z kuchnią włoską.

Zmiany objęły również nawigację. Mapy będą teraz przybliżały miejsce, w którym się znaj-

dujemy, jeśli będziemy musieli na przykład skręcić na skrzyżowaniu, a użytkownik będzie 

podczas nawigowania widział korki (dotychczas były widoczne tylko w trybie podglądu 

trasy), POI na trasie oraz miał możliwość zmiany pozycji „kamery”, żeby podejrzeć dalszą jej 

część. Dodatkowo Mapy będą jeszcze lepiej sugerowały zmianę trasy w przypadku znalezie-

nia szybszego objazdu.

Apple Music
Zgodnie z plotkami, Apple Music zostało przebudowane wizualnie. Postawiono na zupełnie 

inny design, który na pierwszy rzut oka nie przypadł mi do gustu, więc nie będę się teraz 

wypowiadał – poczekam do jesieni. Dodam jeszcze, że nie miałem nic przeciwko obecnemu 

designowi.

Apple News
Aplikacja News, która nadal oficjalnie nie jest dostępna w Polsce (ale działa po przełączeniu 

regionu iPhone’a lub iPada na USA), będzie teraz dobierała nam treści na podstawie tego, co 

czytamy. Otrzyma też nowy design, pokrewny z Apple Music, a redaktorzy będą codziennie 

wybierali najciekawsze artykuły i umieszczali je w odpowiednich działach.

Najważniejszą nowością, dla wydawców i czytelników, jest wprowadzenie subskrypcji, dzięki 

którym Ci pierwsi będą mogli tym drugim oferować wszystkie swoje płatne treści bezpo-

średnio w aplikacji. Szczegóły podziału zysków ani inne informacje na ten temat nie są jesz-

cze znane.

HomeKit
iOS 10 otrzyma nową aplikację do sterowania urządzeniami wspierającymi HomeKit – będzie 

nazywała się Home i sterowanie za jej pomocą będzie dostępne na iPadach, iPhone’ach i na 
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Apple Watchach. Jednocześnie wprowadzono wsparcie dla wielu nowych produktów, kate-

gorii urządzeń i producentów. Pojawili się też pierwsi deweloperzy, którzy stawiając nowe 

budynki mieszkalne, będą od razu integrowali urządzenia obsługujące HomeKit do nowych 

mieszkań. Dostęp do sterowania wszystkimi akcesoriami domowymi – oświetleniem, 

zamkami, roletami, termostatami i więcej – będzie możliwy również z poziomu Centrum 

Powiadomień, na dedykowanej karcie, a wszystkie transmisje będą szyfrowane. Apple TV, 

jako że nie potrzebuje baterii i jest w zasadzie cały czas w trybie czuwania, będzie służył jako 

hub dla całego HomeKita, ale będzie można do tego celu również wykorzystać iPada, który 

jest podłączony do prądu.

Wiadomości
Największe zmiany w iOS-ie przeszły 

Wiadomości, a konkretnie iMessage. Bardzo 

mocno rozszerzono ich funkcjonalność i przy-

znam, że bardzo mnie to cieszy. Jestem jedną 

z tych osób, która spędza w nich bardzo dużo 

czasu – to prawdopodobnie najczęściej używana 

przeze mnie aplikacja.

Oto lista nowości:

• bogate linki w Wiadomościach, wyświetlają-

ce podgląd wklejonej strony WWW w postaci 

zdjęcia i tytułu;
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• trzykrotnie większe emoji, jeśli wia-

domość składa się tylko z nich;

• pisząc na klawiaturze QuickType, będą 

pojawiały się podpowiedzi do zastą-

pienia słowa odpowiednim emoji;

• jeśli napiszemy wiadomość i prze-

łączymy się potem na klawia-

turę emoji, to wcześniej wpisa-

ne słowa będzie można zamienić 

na emoji – będą odpowiednio się 

podświetlały;

• „bubble effects”, czyli efekty na 

chmurkach to kolejna nowość, umoż-

liwiające dodawanie emocji do wy-

syłanych wiadomości; przykładowo, 

chmurka u odbiorcy wiadomości bę-

dzie mogła się pojawić nagle i „za-

trząść” treściami na ekranie, jakby 

była bardzo ciężka, albo będzie mo-

gła delikatnie wsunąć się, sugerując 

delikatność w wypowiedzi nadawcy;

• będzie też efekt „invisible ink”, który 

spowoduje, że odbiorca nie zobaczy 

treści naszego iMessage, dopóki nie przesunie po nim palcem;

• „tapbacks” to funkcja, którą można przyrównać do Facebookowych reakcji, 

gdzie za pomocą podwójnego kliknięcia wiadomości nadawcy, będziemy mo-

gli mu pokazać kciuka w górę, serduszko etc.;

• pojawi się również opcja wprowadzania odręcznych treści, pisanych palcem po 

ekranie; szczerze liczę na to, że ta funkcja będzie wspierała Apple Pencil na iPadzie;

• ciekawa będzie też implementacja Digital Touch, znanego z Apple Watcha, 

dzięki któremu będzie można rysować po ekranie, wysyłanych zdjęciach i tym 

podobnych, podobnie jak robi się to dzisiaj na Apple Watchu;

• na deser zostają pełnoekranowe efekty, przejmujące tak dużą wizualnie prze-

strzeń, że mogą z czasem stać się irytujące, szczególnie jeśli będą naduży-

wane; polegają na wyświetleniu na przykład balonów, które przelatują sobie 

między chmurkami wiadomości w danej konwersacji;

Wszystko o iOS 10 beta



   /   TEMAT NUMERU   /   60

Wiadomości otrzymają również API, otwarte dla deweloperów trzecich, aby Ci 

mogli integrować z nimi swoje aplikacje. Będzie też „App Drawer”, czyli frag-

ment App Store, z którego będzie można pobierać programy czy rozszerzenia 

przeznaczone tylko i wyłącznie dla Wiadomości. Pojawią się również „naklejki” 

(z ang. „stickers”), znane z innych komunikatorów, z opcją tworzenia własnych, 

bez konieczności znajomości zasad programowania. Te ostatnie będzie można 

też przypinać do chmurek, na podobnej zasadzie, na jakiej działają „tapbacks” 

i wyświetlą się prawidłowo osobom, które danego zestawu naklejek nie pobrały 

(w rogu pojawi się link do pobrania, jeśli użytkownik ich nie ma). Podczas key-

note pokazano również aplikację restauracji, w której grupa znajomych wspólnie 

dobierała produkty do zamówienia w restauracji, a jedna z nich potem za całość 

zapłaciła przez Apple Pay – te rozszerzenia mają spory potencjał.
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Zdjęcia RAW i Wide Color
To jest jedna z rzeczy, na którą czekałem od bardzo dawna – na zaawansowaną możliwość 

tworzenia zdjęć za pomocą wbudowanego w iPhone'a aparatu. Nie mówię teraz o możliwo-

ściach samej aplikacji, którą można od dawna zastąpić programami dającymi pełną kontrolę 

nad ISO czy czasem, ale o trybie RAW oraz o długim naświetlaniu.

Matryce aparatów rejestrują obraz, który następnie jest przetwarzany do formatu JPG. 

Wbrew pozorom, ISP (Image Signal Processor) w iPhonie dosyć mocno ingeruje w to, co 

oryginalnie „widzi” matryca. Problem z JPG jest jednak taki, że zdjęcia są skompresowane 

i nie oferują możliwości bezstratnej ich modyfikacji. W tym celu powstał format RAW, który 

z założenia ma przedstawiać surowy materiał z matrycy. W rzeczywistości tak nie jest – to 

też jest przetworzony, ale znacznie delikatniej, obraz. Zazwyczaj jest korygowany pod kątem 

korekcji dystorsji obiektywu i paru innych rzeczy, ale ogólnie jest to format „płaski”, nienada-

jący się do publikacji, jak negatyw. Trzeba go najpierw obrobić – poprawić kolory, kontrast 

czy balans bieli. Ta ostatnia cecha jest jedną z moich ulubionych funkcji formatu RAW, ale 

znacznie ważniejsza jest ich większa „pojemność”, dzięki czemu mieszczą one znacznie wię-

cej informacji w miejscach przepalonych i cieniach, które można odzyskać w post produkcji 

– coś, czego nie zrobimy z plikiem JPG.

Jest nadzieja, że iOS 10 zyska nie tylko możliwość edytowania plików RAW (dotychczas jak 

podglądaliście te pliki, to w rzeczywistości patrzyliście na JPG-a zaszytego w ich środku), 

ale również bardziej zaawansowanych funkcji aparatu, takich jak bracketing (robienie kilku 

zdjęć, jedno po drugim, różnie naświetlonych) czy rejestrowanie w Wide Color (gamut DCI-

P3, który jest wspierany przez ekran w iPadzie Pro 9,7” i który pokrywa w 100% AdobeRGB 

oraz sRGB). Wsparcie edycji i rejestracji plików RAW ma być dostępne dla Apple A8, Apple 

A9 i nowszych SoC, a to powinno oznaczać, że nawet jeśli Apple nie doda w iOS 10 możli-

wości zapisywania zdjęć w RAW dla iPhone'ów SE, 6, 6+, 6S i 6S+, to będzie to można robić 

za pomocą aplikacji trzecich. Ciekawy jest również fakt, że firma zdecydowała się na adop-

cję pseudootwartego formatu Adobe – DNG. To daje nadzieję, że w przyszłości Adobe 

Lightroom Mobile w końcu stanie się niezależną aplikacją, niewymagającą Lightrooma na 

macOS lub Windows do współpracy.

Niestety Apple oficjalnie nie podało informacji, czy iOS 10 wprowadzi możliwość naświetla-

nia zdjęć na długim czasie – przynajmniej piętnaście sekund, ale chętnie widziałbym trzy-

dzieści... a nawet tryb bulb. Mam nadzieję, że tego nie zabraknie – czekam już bardzo długo 

na tę funkcję.

Wszystko o iOS 10 beta
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Wprowadzenie obsługi Wide Color / DCI-P3 dla deweloperów dzisiaj ma znikomą wartość 

dodaną dla zwykłego użytkownika, ale sugeruje to przyszłość w tej kwestii. Zakładam, że 

w ciągu najbliższych paru lat, wszystkie modele iPhone’a, iPada i Maca będą go wspierały, 

więc będzie można go wykorzystywać na szerszą skalę, a tymczasem najbardziej zyskają na 

tym fotograficy, którzy będą chcieli wykorzystać ten szerszy gamut, aby ich zdjęcia wyglą-

dały jeszcze bardziej imponująco.

Pozostałe nowości
Apple miało dużo do pokazania, ale nie na wszystko udało im się przeznaczyć czas na sce-

nie. Oto kilka ciekawych nowości, które zobaczymy na jesieni:

• transkrypcja poczty głosowej, z API umożliwiającym stosowanie rozszerzeń do blokowa-

nia spamu (telemarketerów i tym podobnych);

• aplikacje VoIP, takie jak Skype czy WhatsApp, otrzymają możliwość przejmowania ekra-

nu, dzięki czemu jak ktoś zadzwoni, to będzie to wyglądało podobnie do oczekujące-

go połączenia – program przejmie ekran i będą przyciski do odebrania lub odrzucenia 

rozmowy;

• aplikacje VoIP będą również mogły integrować się z kontaktami, dzięki czemu do kart 

będzie można dodawać konta znajomych lub rodziny w różnych serwisach oraz przy-

kładowo ustawić, abyśmy domyślnie dzwonili do kogoś na Skype’a, a nie na numer 

komórkowy;

• Notatki otrzymają możliwość tworzenia i edytowania jednego tekstu przez wiele osób;

• Live Photos będą stabilizowane i będzie je można edytować;

• Live Photos będą też wspierały filtry;

• przetwarzanie informacji na i o zdjęciach znajdujących się na urządzeniu będzie odby-

wało się w nocy, jak urządzenie jest podłączone do ładowania, ale nowo zrobione zdję-

cia będą analizowane na bieżąco;

• Safari otrzymało również opcję zamknięcia wszystkich zakładek jednym ruchem – wy-

starczy przytrzymać palec na przycisku od zakładek przez kilka sekund, a pojawi się py-

tanie, czy chcemy je wszystkie zamknąć;

• Safari na iPadzie będzie miało opcję Split View, dzięki czemu będzie można dwie osobne 

instancje Safari uruchomić obok siebie;

• kliknięcie linka dwoma palcami spowoduje jego otworzenie się w Split View;

• alternatywnie, będzie można zakładkę przeciągnąć do brzegu ekranu, aby ją otworzyć 

w drugiej instancji Safari;

• Safari zyska możliwość otwierania nieskończenie wielu zakładek;

• Notatki i Mail na iPad Pro 12,9” otrzymały trójpanelowy widok w ustawieniu poziomym;

Wszystko o iOS 10 beta
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• można będzie robić screenshoty za pomocą zewnętrznej klawiatury, za pomocą skrótu 

klawiszowego (CMD+Shift+3, tak jak na macOS);

• przełączając się pomiędzy aplikacjami na zewnętrznej klawiaturze, za pomocą skrótu 

(CMD+Tab), pojawi się ikona symbolizująca ekran domowy, aby móc do niego wrócić;

• iOS i macOS otrzymały od Apple nowy font o stałej szerokości: SF Mono; będzie on do-

stępny jako Light, Regular, Medium, Semibold, Bold i Heavy (również w italikach), a sze-

rokość poszczególnych znaków będzie taka sama pomiędzy wszystkimi odmianami;

• w Wiadomościach pojawią się potwierdzenia przeczytania wiadomości w rozmowach 

grupowych;

• biurko z macOS będzie również dostępne w iOS, za pomocą iCloud Drive Desktop 

Folder;

• będzie można markupować (podpisywać i tym podobne) dokumenty w Wiadomościach 

za pomocą narzędzi, które dotychczas działały tylko w Mailu;

• poprawiono funkcję „Auto Enhance” w Zdjęciach;

• Zdjęcia również otrzymają nowy suwak do edycji zdjęć, nazwany „Brilliance”;

• przyspieszono łączenie się z rozmówcą w FaceTime;

• Mapy otrzymają możliwość omijania tras wymagających uiszczania opłat podczas 

nawigacji;

• będzie można transmitować rozgrywkę z gier lub aplikacji na żywo za pomocą Replay-

Kit, podobnie jak na tvOS;

• strzałka w górnym lewym rogu ekranu, służąca do wrócenia do poprzedniej aplikacji po 

skorzystaniu z „deep linka”, jest teraz mniejsza i nie chowa nazwy operatora oraz zasięgu 

sieci komórkowej.

To oczywiście nie są wszystkie nowości – nie wątpię, że wiele kolejnych detali wypłynie 

przez najbliższe tygodnie.

Usuwanie aplikacji systemowych
Apple wprowadziło opcję „usunięcia” systemowych aplikacji, takich jak Mail, Notatki czy 

nawet Kalendarz. Od razu mówię, że to „usunięcie” jest tak naprawdę schowaniem pro-

gramu przed oczami użytkownika. Kasowane są pliki użytkownika, trochę danych pomoc-

niczych oraz odniesienia do systemu operacyjnego (aby na przykład nie można było 

uruchomić takiego programu za pomocą linka). Wszystkie aplikacje od Apple nadal są czę-

ścią systemu, pomimo że ponownie „pobiera się” je z App Store – tak naprawdę to się je 

przywraca ze stanu ukrytego, a na App Store zdecydowano się po to, aby użytkownik wie-

dział, gdzie ich szukać.

Wszystko o iOS 10 beta
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Beta iOS 10 przewiduje możliwość 

„usunięcia” następujących programów:

• Kalkulator

• Kalendarz

• Kompas

• Kontakty

• FaceTime

• Find My Friends

• Home

• iBooks

• iCloud Drive

• iTunes Store

• Mail

• Mapy

• Muzyka

• News

• Notatki

• Podcasty

• Przypomnienia

• Giełda

• Tipy

• Wideo

• Voice Memos

• Watch app

• Pogodę

Ostatnie słowa
iOS 10 to kolejne solidna wersja, wprowadzająca znacznie więcej szczegółowych dodatków, 

których podwaliny stopniowo pojawiały się przez ostatnie lata. Liczyłem na trochę więcej 

nowości dla iPada, a już szczególnie dla Pro 12,9”, ale być może te pojawią się na początku 

2017 roku, przy okazji iOS 10.2 lub 10.3. Niemniej jednak jestem optymistycznie nastawiony, 

jeśli chodzi o przyszłość – iOS ładnie się rozwija, w bardzo dobrym kierunku i z zachowa-

niem naszej prywatności.

morid1n

Wszystko o iOS 10 beta
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ERGONOMICZNY 
MONITOR 
– inwestycja 

w zdrowie

Osiem godzin dziennie, czterdzieści tygodniowo – co najmniej tyle czasu spędzamy przed 
monitorem, siedząc za biurkiem albo, co gorsza, pracując na laptopie w najróżniejszych 
pozycjach. To zabójstwo dla oczu i kręgosłupa…

Zazwyczaj myśląc o ergonomii, rozważamy jedynie kwestię doboru ergonomicznego fotela 
i biurka, tymczasem równie ważne są akcesoria, takie jak klawiatura, mysz, podkładki pod 
nadgarstki a także, jak się okazuje, dobry monitor.

Czy wiesz, jak ważne jest odpowiednie ustawienie jasności ekranu?

  Czy wiesz, że nawet w nowoczesnych monitorach LCD obraz niezauważalnie drga?
  Czy wiesz, że niebieskie światło emitowane przez monitor ma negatywny wpływ na narząd wzroku?
  Czy wiesz, jak ważna jest pozycja przy biurku i jak powinno wyglądać prawidłowe stanowisko pracy?

Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znajdziesz na stronie: www.pracujkomfortowo.pl

EIZO – jakość podparta tradycją i wiedzą
Firma EIZO znana jest przede wszystkim z produkcji zaawansowanych monitorów na potrzeby 
grafiki, poligrafii czy medycyny. Tymczasem producent oprócz specjalizowanych rozwiązań 
ma w swojej ofercie modele biurowe. Nie są to jednak typowe rozwiązania z półek marketów, 
lecz dopracowane, ergonomiczne konstrukcje, które oprócz redukcji kosztów TCO, mają obniżyć 
zmęczenie pracowników, a przez to zwiększyć ich produktywność. Myślicie, że to teoria? Nie ko-
niecznie. W centrum rozwojowym EIZO pracuje około 700 inżynierów, którzy starają się łączyć 
„stare” z „nowym” – tradycyjnie „japońskie” – zero-jedynkowe podejście i benefity, jakie oferuje 
nowoczesna nauka.

Dystrybutorem monitorów EIZO 
w Polsce jest firma Alstor sp. j.

pełna wersja artykułu

http://pracujkomfortowo.pl/o-ergonomii/ergonomiczny-monitor-inwestycja-w-zdrowie/


MAGICZNY RZYM

TOMASZ SZYKULSKI

Druga wizyta w Rzymie utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest to jedno z moich ulubionych 

miast świata. A na pewno jedno z najpiękniejszych i najbardziej fotogenicznych. Postanowiłem 

zebrać kilka przemyśleń, które powinny ułatwić zaplanowanie pobytu we włoskiej stolicy. 
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Może to zabrzmieć brutalnie, ale większość odwiedzonych miast uważam za mniej lub bar-

dziej przereklamowane. Tyczy się to nawet (a może szczególnie?) tych najbardziej znanych. 

Dobrym przykładem może być tutaj Nowy Jork. Nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę, że 

to nudne miasto – wręcz przeciwnie! Nowy Jork ma wiele do zaoferowania, istnieje jednak 

pewna różnica między realnym obrazem ciekawego miasta a jego wyobrażeniem w świa-

domości osoby, która tam nigdy nie była. Używając popularnej skali od 0 do 10, moja wizja 

tego miasta była mocną dziesiątką; kolejne wizyty obniżyły tę notę do poziomu 7–8. Nadal 

mówimy zatem o bardzo dobrej ocenie, ale dalekiej od początkowego założenia. Innymi 

słowy: uwielbiam prawdziwy Nowy Jork, choć daleko mu do Nowego Jorku, który istniał 

w mojej głowie do czasu zobaczenia go na żywo. 

Możecie pomyśleć: „ale co to ma wspólnego z Rzymem?”. Ano to, że Rzym jest moim 

wyjątkiem potwierdzającym regułę. Miastem, którego prawdziwy obraz przewyższa wcze-

śniejsze wyobrażenie – mimo to, że spodziewałem się po nim wiele. Rzym, podobnie jak 

wspomniany wcześniej Nowy Jork, należał do grupy miejsc, które od dzieciństwa rozpa-

lały moją wyobraźnię. Wyobrażałem sobie zabytkową architekturę łączącą wiele epok oraz 

sztukę wybitnych twórców, która powstawała w ciągu setek lat. Od zawsze wiedziałem, że 

wizyta w Rzymie będzie czymś naturalnym, a decyzja o wyjeździe jest tylko kwestią czasu. 

Stało się jednak tak, że dotarłem tam dopiero dwa lata temu. 
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Lista miejsc do odwiedzenia podczas pierwszej wizyty zdawała się nie mieć końca, dla-

tego zdecydowałem się na stosunkowo długi, dziesięciodniowy pobyt. Czas ten wystarczył 

na dosyć dobre poznanie miasta; było go na tyle dużo, by nie tylko zaliczyć najważniejsze 

punkty, ale również zejść z głównych szlaków i poczuć prawdziwy klimat niewielkich uli-

czek, restauracji, w których stołują się lokalni mieszkańcy oraz mniej znanych zabytków. 

Z każdą godziną chłonięcia tego klimatu czułem coraz większą fascynację włoską sto-

licą. Dzięki temu miałem dobre podstawy, by efektywniej wykorzystać czas podczas dru-

giej, czerwcowej wizyty, która tym razem trwała tylko cztery dni. 

Transport i lokalizacja 
Tak jak w przypadku każdego miejsca oddalonego o więcej niż kilka godzin jazdy pocią-

giem lub samochodem jedynym akceptowanym przeze mnie środkiem transportu jest 

samolot. Oferta lotów do Rzymu jest stosunkowo bogata: z kilku polskich miast dole-

cimy zarówno na główne lotnisko Fiumicino, jak i mniejsze Ciampino, obsługujące przede 

wszystkim tanie linie. Jako że głównym miejscem wylotów z Polski jest Warszawa, możemy 

wybrać ofertę linii LOT, Alitalia, Wizz Air (z Lotniska Chopina) oraz Ryanair (Modlin). Z prak-

tycznego punktu widzenia nie ma wielkiej różnicy między punktem docelowym – dojazd z/

do centrum miasta z obu rzymskich portów autokarami Terravision lub innych firm zajmuje 

kilkadziesiąt minut i kosztuje zaledwie kilka euro. W przypadku Fiumicino możemy wybrać 
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również nieco droższe, ale znacznie szybsze połą-

czenie kolejowe – Leonardo Express. 

Kluczowym aspektem planowania wyjazdu do 

Rzymu jest lokalizacja. Pomimo dosyć niskich 

cen biletów komunikacji miejskiej (przykładowo: 

1,5 euro za przejazd metrem) zdecydowanie 

odradzam wybieranie zakwaterowania oddalo-

nego od ścisłego centrum. Po pierwsze: jest to 

ogromna strata czasu. Po drugie: zabytkowe cen-

trum miasta rozciąga się na relatywnie niewielkiej 

powierzchni, a najważniejsze zabytki dzieli od sie-

bie po kilkaset metrów. Po trzecie: linie metra ota-

czają, a nie przecinają centrum, przez co dotarcie 

do celu i tak będzie wymagało kilkunastominuto-

wego spaceru. Klimat Rzymu najlepiej czuć pod-

czas długich pieszych wędrówek, dlatego warto 

do minimum ograniczyć poruszanie się transpor-

tem miejskim. 

Z oczywistych względów rezerwacja noclegu 

w pobliżu najważniejszych zabytków jest bardzo 

droga. Z tego powodu warto przyjrzeć się miej-

scom poza ścisłym centrum, ale nadal w pobliżu 

głównych atrakcji: dobrym wyborem może być 

dzielnica Trastevere lub bezpośrednie okolice 

Watykanu. My zdecydowaliśmy się na tę drugą 

opcję: w rozsądnej cenie zarezerwowaliśmy 

zakwaterowanie w kamienicy oddalonej o zale-

dwie kilka minut spaceru od Bazyliki św. Piotra, 

Castel Sant’Angelo i Tybru. Okolice te były prze-

pełnione niewielkimi restauracjami i kawiarniami, 

w których cena posiłku była znacznie niższa od 

miejsc po drugiej (bardziej uczęszczanej) stronie 

rzeki. Tak jak podczas każdego wyjazdu, rezer-

wacji dokonałem w serwisie booking.com. Warto 
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zapoznać się także z ofertą strony Airbnb – zwłaszcza w przypadku wyjazdu 

w większym gronie, gdy wynajęcie całego prywatnego mieszkania będzie 

korzystniejsze od kilku pokojów w hotelu lub pensjonacie. 

Zwiedzanie 
Lista zabytków, które warto zobaczyć w Rzymie, jest bardzo długa, dla-

tego postaram się przybliżyć uznane przeze mnie za punkty obowiązkowe. 

Zaczynając od darmowych atrakcji, z pewnością najlepszą z nich będzie wizyta 

w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Tego miejsca nie trzeba nikomu przedstawiać 

– wnętrze świątyni robi równie ogromne wrażenie co jej zewnętrzny wygląd. 

Warto przyjść tam w godzinach porannych i w dni inne niż weekend – czas 

oczekiwania na rutynową kontrolę bezpieczeństwa i wejście do środka będzie 

znacznie krótszy, choć niemal zawsze wynosi on co najmniej 15–30 minut. Innym 

bezpłatnym miejscem na mapie Rzymu jest słynny Panteon, który znajduje się 

w środkowej części zabytkowego centrum miasta. Mówiąc o darmowych atrak-

cjach, nie mógłbym nie wspomnieć o złotej zasadzie zwiedzania Rzymu, czyli 

wchodzeniu do przypadkowych kościołów napotkanych po drodze. W wielu 

przypadkach zwyczajnie wyglądająca świątynia zaskakiwała bowiem niezwykle 

pięknym wnętrzem. Przykładem może być kościół Sant’Ingazio, którego niezwy-

kle zdobiony sufit tworzy iluzję niekończącego się sklepienia. Inna zasada mówi 

o zaglądaniu do mijanych bram: często trafimy tam na zdobione dziedzińce, 

rzeźby, fontanny lub… sportowe samochody. 

Bilety wstępu do najpopularniejszych atrakcji Rzymu nie są zbyt drogie – ceny 

wahają się od kilku do kilkunastu euro. Studenci i uczniowie skorzystają ze zni-

żek sięgających 50% ceny – wymaga się okazania legitymacji i/lub dokumentu 

poświadczającego wiek. Opcją wartą rozważenia jest Rome City Pass i podobne 

usługi – wykupienie online wspólnego biletu do kilku atrakcji pozwala na 

obniżenie łącznej ceny. W przeszłości zdarzało mi się korzystać z takiej oferty 

w Nowym Jorku – w Rzymie nie zdecydowaliśmy się na to ze względu na brak 

precyzyjnego planu zwiedzania. 

Moją ulubioną płatną atrakcją Rzymu (10 euro lub 5 euro za bilet ulgowy) jest 

zdecydowanie Castel Sant’Angelo, czyli Zamek Świętego Anioła. Znajduje się on 

nad Tybrem, w niewielkiej odległości od Watykanu, a od najpopularniejszych 

fragmentów miasta dzieli go krótki spacer przez most. Budowla ta łączy archi-
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tekturę kilku epok (początkowo powstała jako grobowiec cesarza Hadriana, 

by następnie zostać przekształconą w fort i część systemu obronnego miasta), 

wnętrza zdobią dzieła wielkich mistrzów, oryginalne wyposażenie papieskich 

apartamentów oraz kilka wystaw, a zwiedzanie kolejnych fragmentów osta-

tecznie doprowadza nas na punkt widokowy znajdujący się na szczycie zamku. 

Roztaczający się stamtąd widok robi ogromne wrażenie; na zwiedzanie całego 

kompleksu warto przeznaczyć nawet kilka godzin. W tej okolicy będąc, warto 

jeszcze wrócić do Watykanu, by odwiedzić Muzeum Watykańskie oraz punkt 

widokowy na szczycie Bazyliki św. Piotra. Na te atrakcje warto przeznaczyć wię-

cej czasu lub kupić nieco droższe bilety online, gdyż czas oczekiwania na wstęp 

może wynieść nawet ponad godzinę. 

Popularnym, choć według mnie nieco przereklamowanym punktem na mapie 

Rzymu jest Koloseum. Starożytny amfiteatr Flawiuszów nie zrobił na mnie zbyt 

dobrego wrażenia podczas pierwszej wizyty, dlatego nie zdecydowałem się 

odwiedzić go ponownie. Arenie tej nie można odmówić monumentalizmu, 

w połączeniu z długimi kolejkami i mocnym przepełnieniem turystami wrażenia 

z wizyty w tym miejscu znacznie jednak ustępowały innym atrakcjom. Zaletą jest 

natomiast wspólny bilet, który zapewnia również wstęp do oddalonego o kil-
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kaset metrów Forum Romanum – głównego placu i pozostałości starożytnego 

centrum Rzymu. Podążając dalej w tym samym kierunku, dotrzemy do Vittoriano 

(zwany Ołtarzem Ojczyzny) – ukończonej w 1925 roku monumentalnej budowli 

upamiętniającej Wiktora Emanuela II, pierwszego króla zjednoczonych Włoch. 

Wstęp do budynku jest darmowy; opłaty wymaga jedynie wjazd na taras, z któ-

rego roztacza się doskonały widok na zabytkowe centrum miasta. Jeżeli miałbym 

wybrać jeden punkt obserwacyjny w Rzymie, byłoby to właśnie Vittoriano. 

Zupełnie oddzielną grupę interesujących miejsc stanowią place i otwarte prze-

strzenie miejskie, które z oczywistych względów nie wymagają biletów wstępu. 

W Rzymie znajdziemy je właściwie na każdym kroku; do najważniejszych należy 

Piazza Navona, Piazza del Popolo (do którego możemy dojść aleją Via del Corso 

od pomnika Vittoriano), Plac św. Piotra w Watykanie, ale również dziesiątki mniej-

szych i mniej znanych lokacji, które wypełniają wolne przestrzenie przed kościołami 

i między kamienicami. Do grupy tej można wliczyć także słynną Fontannę di Trevi, 

pozostałości areny Circus Maximus oraz bulwary wzdłuż Tybru. Jeżeli chodzi o tę 

ostatnią grupę miejsc, najlepiej pozostać tam o zachodzie słońca lub w nocy – miej-

ska panorama wygląda wtedy niezwykle, co docenią zwłaszcza fotografowie. 
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t_szykulski

Podsumowanie
Rzymskie atrakcje i zabytki można wymieniać w nieskończoność. Według mnie 

podczas zwiedzania najlepiej w pierwszej kolejności skupić się na odwiedzeniu 

najważniejszych punktów (wspomnianych przeze mnie), które w wielu przypad-

kach dzieli najwyżej kilkaset metrów. Pozwoli to na przynajmniej częściowe zapo-

znanie się z planem miasta, co ułatwi dalsze piesze wędrówki – bez przewodnika 

czy mapy. Wbrew pozorom skomplikowana siatka wąskich rzymskich ulic nie jest 

tak trudna do nawigowania, gdy znamy orientacyjne położenie już odwiedzonych 

atrakcji; z drugiej strony zgubienie się w niej często doprowadzało nas do klima-

tycznych skwerów, cichych uliczek czy kameralnych restauracji (legenda głosi, że 

najlepiej jeść w tych, w których stołują się lokalni mieszkańcy). Bo Rzym najlepiej 

poznawać w swoim tempie – powyższe wskazówki powinny być jedynie luźną 

sugestią i materiałem pomocnym przy wstępnym planowaniu wyjazdu. 

Magiczny Rzym
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TRZY TAJEMNICE SARDYNII

ANNA GABRYŚ

Plan był taki: plaża, szum morza i wrzaski mew, wino i święty spokój. Bo przecież na Sardynii 

nie ma nic, co mogłoby mnie zainteresować, a tydzień świętego spokoju można mieć tylko 

tam, gdzie „jest nic”.
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Skończyło się jak zawsze: 1200 kilometrów zrobionych po ćwiartce wyspy, kryjącej wiele 

tajemnic. Trzy z nich Wam zdradzę. Do odkrywania innych zapraszam na Sardynię.

Przyroda
Jeśli w górach jest wszystko, co kochacie, to nie wybierajcie się na Sardynię bez górskich 

butów i całej reszty sprzętu. Góry na wyspie porasta śródziemnomorska makia, a w nie-

których rejonach przypominają nasze Gorce czy może Góry Świętokrzyskie, ale są wyż-

sze i ogólnie „bardziej”. Wiele w nich cienia, w którym można się skryć przed palącym (oj, 

bardzo palącym...) słońcem. Wiele w nich zaskakujących budowli, o których dalej. Wiele 

w nich także ścieżek zapraszających do wędrówki. Trudno powiedzieć, jakie kształty mają 

te góry. Z jednej strony wyglądają jak wiel-

kie, zielone krowy; z drugiej – niekończące się, 

wijące się pasma. Wiele szczytów to już nie-

czynne wulkany, stąd wśród skał dominuje 

bazalt matowiący pejzaż i nadający mu szcze-

gólnej kolorystyki, z żadnym innym krajobrazem 

nieporównywalnej. 
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Góry ciągną się wzdłuż wybrzeży wyspy, przecinają ją w poprzek, wzdłuż, na ukos. 

Serpentynami można wyjechać na płaskowyże, z których widok na morze i okolicę potrafi 

ściąć krew w żyłach (polecana droga z Bosa do Alghero – wrażliwsi kierowcy powinni jechać 

nią na tabletkach uspokajających, mniej pewni kierowcy – nie jedźcie w ogóle, poważnie). 

Poza szczytem upałów warto spróbować pokonać niektóre trasy rowerem (wypożyczal-

nie rowerów są w każdym punkcie obleganym przez turystów), ale – znowu – uważajcie 

na słońce, na wyspie bardziej bezlitosne dla skóry, bo wspomagane morskim wiatrem. 

Rowerem można pokonać ścieżki na niezwykłym, pokrytym bazaltem płaskowyżu Giara di 

Gesturi, niektóre z nich opatrzono nazwą „ambiente” – nastrojowa – i naprawdę jest tam 

bardzo ambiente. W niskiej, śródziemnomorskiej roślinności znakomicie prezentują się nie-

wielkie krępe konie, które swobodnie biegają po całym terenie. 

Na wybrzeżach Sardynii z kolei zachwycają jaskinie, groty czy po prostu pięknie ukształ-

towana skalista linia brzegowa, opływana wodą o kolorach turkusowym, szmaragdowym, 

szafirowym, błękitnym, granatowym, zielonym... A na plażach odbija się słońce w kwarcu 

różowym czy zielonkawym. Trudno znaleźć równie piękną i zróżnicowaną przyrodę 

w Europie! Aktywni pójdą w góry, aktywni inaczej na plażę, a wieczorem wszyscy spotkają 

się przy drugim z sekretów Sardynii. Przy alkoholu.

Trzy tajemnice Sardynii
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Alkohol – Cannonau i Mirto
Wino znajdowało się w top five tego „nic”, które planowałam robić na Sardynii, 

ale że to wino będzie aż tak dobre, tego się nie spodziewałam. A że po winie 

z upodobaniem będę strzelać kieliszek mirto, to już w ogóle nie wiedziałam. 

Nie jestem znawczynią win. Wystarczy powiedzieć, że lubię wina wytrawne, 

nawet bardzo wytrawne, chętniej sięgam po białe niż czerwone, a ostatnio także 

różowe, szczególnie przy upałach. Moje upodobania znalazły idealne spełnienie 

na Sardynii. 

Cannonau to jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świecie szczepów wino-

gron, szerzej znany jako grenache, ale na wyspie funkcjonujący pod właśnie tą, 

lokalną nazwą. Sardowie dumnie twierdzą, podpierając się ostatnimi badaniami, 

że to właśnie z ich wyspy pochodzi ten tak popularny szczep. Pośród różnych jego 

cech wyróżnię jedną, dla mnie istotną: nadaje się do przetwarzania na wszystkie 

moje ulubione kolory, dając zawsze intensywny smak i wysoką wytrawność. Jak 
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białe pasuje do grillowanej lokalnej ryby, której nazwy nie umiem powtórzyć czy 

sardynek w mocno ziołowej panierce smażonych w głębokim tłuszczu, jak czer-

wone smakuje po prostu z pizzą – tego Wam nie powiem, bo tego trzeba spró-

bować. Ale powiem Wam, jak smakuje wytrawne, schłodzone różowe Cannonau 

wieczorem, gdy nad morzem zachodzi słońce i siedzi się na ciepłym piasku na 

plaży, mrucząc z zadowolenia: smakuje bosko. 

Na Sardynii, jak w innych regionach Włoch, grozi śmierć z przejedzenia, choć 

kuchnia na wyspie nie jest zbyt wyrafinowana – po prostu dobra, dobrze przy-

prawiona. Gdy jednak brzuch boli, to z ratunkiem przychodzi zmrożone mirto. 

To alkohol wysokoprocentowy (między 30% a 40%), należy więc uważać z prze-

sadą w spożyciu. Zresztą jeden kieliszek „na trawienie” powinien wystarczyć, by 

poprawić sytuację. Trudno opisać smak – intensywny przede wszystkim, dla wielu 

„aptekarski”, dla mnie – ziołowy, a pod warunkiem podania w oprószonym lodem 

kieliszku – orzeźwiający. Mirto wytwarza się z jagód i liści mirtu (od składników 

zależy kolor nalewki – jasny lub ciemny), rosnącego swobodnie na całej wyspie. 

Mirto to jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że Sardowie są dumni ze swej wyspy. 

Ale jeszcze dumniejsi są ze swego starożytnego dziedzictwa.
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Nuragi
Kto z Was słyszał o egipskich piramidach? Wszyscy. Kto o kreteńskich pałacach 

i Minotaurze? Większość. A kto wie coś na temat Nuragów? Cisza. Nuragi stały się 

moim największym odkryciem na wyspie – właśnie dzięki nim zyskała w moim 

prywatnym rankingu miejsc-w-których-kiedyś-zamieszkam bardzo wysoką lokatę. 

Kosmici - właściwie tylko to mogę powiedzieć po zwiedzeniu kilkunastu miejsc 

związanych z cywilizacją nuragijską (nuorską). 

Budowle stworzone przez lud, o którym właściwie nic nie wiemy, w okresie od 

około 2000 lat p.n.e. temu do mniej więcej 800–700 roku p.n.e., robią właśnie 

kosmiczne wrażenie. Perfekcja konstrukcji zapiera dech w piersiach, umiejętność 

zaplanowania skomplikowanych niekiedy kompleksów (o charakterze mieszkal-

nym, religijnym lub obronnym – nie wiadomo!) czy wreszcie ich upowszechnienie 

na całej wyspie i niewiarygodnie wręcz duża liczba zbadanych miejsc – pra-

wie 8000 tysięcy! – wszystko to powodowało, że głową z wrażenia ruszałam nie 
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z prawa na lewą, ale w górę, patrząc na niebo, skąd twórcy tych cudów na pewno 

przybyli. „Erich von Däniken ma rację” – myślałam raz po raz, wchodząc na dosko-

nale spasowane stopnie czy podziwiając święte miejsce – studnię w Santa Cristina. 

Prawie nic nie wiemy o Nuragach. Poważnie. Nie zostawili świadectw na piśmie, 

zostało po nich niewiele figurek, naczynia i te budowle... Jedna od drugiej odda-

lona w zasięgu wzroku, położone w dużej mierze w górach, na szczytach, na 

wzniesieniach, niewątpliwie były zamieszkiwane przez cywilizację znacznie 

bardziej rozwiniętą niż przodkowie Słowian (którzy, na marginesie, w czasach 

Nuragów siedzieli sobie spokojnie w Azji Środkowej i ani myśleli, że przyjdą 

do Polski, gdzie spotkają białego orła i tak dalej). Po Sardynii można jeździć od 

nuraga do nuraga (bo budowle nazywają się tak samo, jak lud), warto pojechać 

do co najmniej kilku. Można dzięki temu jeszcze bardziej wpaść w zdumienie 

nad kunsztem inżynieryjnym Nuragów oraz rozkoszować się pierwszą tajemnicą 

wyspy – przyrodą. Na drogę, na kręte sardyńskie drogi, drugiej tajemnicy, alko-

holu, nie polecam! 

W punktach turystycznych warto zaopatrzyć się w mapę z zaznaczonymi udostęp-

nionymi dla turystów nuragami; zwiedza się zwykle z przewodnikiem (najczęściej 

nie mówią po angielsku, ale przekaz po włosku jest tak żywiołowy, że większość 

i tak się rozumie), bilety wstępu to koszt 3–9 euro, zależy od znaczenia danego 

nuraga na tle innych. Drogi dojazdu są najczęściej oznaczone – najczęściej, bo i tak 

można się zgubić. Polecam wizyty w sklepikach przy kasach – pamiątką z wyjazdu 

mogą być pięknie haftowane tkaniny czy surowa w wykonaniu, ale atrakcyjnie 

się prezentująca ceramika zdobiona w typowe dla wyspy wzory, nie wspominając 

o sardyńskich kozikach, atrybutach słynnych wyspiarskich złodziei i rozbójników.

To moje trzy tajemnice Sardynii. Na 

pewno tam wrócę, bo wyspa skra-

dła moje serce i zawładnęła umy-

słem. Ogłoszony niedawno program 

rządu włoskiego sprzedaży domów 

w wyludniających się miejscowościach 

interioru po 1 euro (!) zapalił mnie na 

chwilę. Tylko na chwilę, bo jeszcze nie 

nadeszła chwila wyprowadzenia się na 
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jakąś rentierską miejscówkę. Ale przecież wróciłabym jutro do strzeżonego przez 

słonia Cagliari, gdzie miałam okazję wysłuchać przepięknych sardyńskich śpie-

wów męskich na mszy w sardu – lokalnym dialekcie – czy do uroczego Alghero 

nazywanego małą Barceloną, czy na kręte drogi po płaskowyżach wyspy. Kto wie, 

może wróciłabym dlatego, że według wielu Sardynia jest zaginioną Atlantydą, 

rajem na ziemi. Moim rajem, w którym „robienie nic”, znaczy podróżowanie po 

wyspie, by uchwycić jej tajemnice.

Praktycznie
Na Sardynię polecimy tanimi liniami lotniczymi (wiecie, co mam na myśli) z Krakowa 

do Cagliari, a innymi tanimi liniami lotniczymi – z Katowic i Warszawy do Alghero. Na 

miejscu wynajmiemy samochód za nawet 5 euro za dzień (na przykład Fiat Panda) 

plus koszt opcjonalnego ubezpieczenia – od około 18 euro za dzień. Tak, ubezpie-

czenie jest prawie czterokrotnie droższe niż samo auto, a warto się nad nim zasta-

nowić, bo wyspiarze jeżdżą ostro, turyści zaś, nieprzyzwyczajeni do hamowania pod 

górkę, mają skłonność do wszelkiego rodzaju stłuczek, o zadrapaniach na wąskich 

uliczkach starych miasteczek nie wspominając. W każdym punkcie informacyjnym 

należy się upomnieć albo o szczegółową mapę regionu, albo ogólną całej wyspy 

z oznaczonymi zabytkami. Zakupy robić warto w większych sklepach – powszechnie 

w miastach znajdziemy choćby Coop, wielkie Carrefoury są na wyspie dwa (dokład-

nie tyle, jeden niedaleko za Cagliari przy drodze nazwanej Carlo Felice wiodącej do 
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Sassari). Pamiętajcie o popołudniowej sjeście – między godz. 13:00 a 15:00 nie kupicie 

nic, wszystko zamknięte. W tych godzinach warto natomiast coś zjeść w knajpie, bo 

potem się je zamyka i otwiera dopiero wieczorem. 

Sierpień to okres najdroższy na Sardynii i zarazem najtłumniejszy; warto pojechać 

przed szczytem sezonu lub po. Mieszkać można w licznych hotelikach, pensjona-

tach czy znaleźć locum na Airbnb (najlepiej!). Przed wyjazdem odświeżcie znajo-

mość języka włoskiego, bo 99% procent napotkanych kelnerów, sprzedawców, 

kasjerów oprócz włoskiego zna jeszcze jeden język: lokalny dialekt sardu. W zasa-

dzie wystarczy buongiorno, prego, grazie (najważniejsze, szczególnie z uśmie-

chem), ale często trzeba użyć Google Translatora, gdy droga gdzieś zniknęła po 

drodze... Warto go mieć w wersji offline, bo na wyspie jest sporo dziwnych dziur 

w sieci, takich deadspotów. Kosmici, nie mówiłam?

Życzę szerokiej drogi i odkrycia własnych tajemnic Sardynii!
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10GbE

UltraHD

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other 
countries.
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Rozszerzalny do 448 TB

TS-453 Pro

Dowiedz się więcej

Dostępny w:
  

„Najcenniejszymi rzeczami, które mam, są moje zdjęcia i stworzone 
przeze mnie pliki. Używałem QNAP-a 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu, 365 dni w roku przez ostatnich 6 lat. Codziennie powierzam 
QNAP-owi moją przeszłość i przyszłość."

Vincent Versace, ambasador Nikona, USA

„Używając QNAP-a, nie muszę być ekspertem IT, aby mieć wszystkie swoje 
dane zarchiwizowane. Nie znam lepszego rozwiązania do wspólnej pracy, 
synchronizacji i archiwizacji niż ekosystem QNAP-a.”

Martin Edström Photography, sławny na scenie międzynarodowej dziennikarz 
wykorzystuje trzy NAS-y QNAP-a z powodu ich niezawodności, prostoty w użyciu 
i łatwości w dostosowywaniu do własnych potrzeb

Seria TS-x53 Pro 

Seria TVS-x71  

Wydajne, godne zaufania, z możliwością rozbudowania 
dla profesjonalnych fotografów

Wydajne 10GbE i przygotowane pod odtwarzanie wideo 4K, 
jego transkodowanie i edycję

ZAPISUJ‧ARCHIWIZUJ‧WSPÓŁDZIEL
Skupiaj się na swojej pracy, resztę zostaw nam

TS-453miniTS-653 Pro

TVS-871TVS-671TVS-471

Backup i odzyskiwanie danych – prościej się nie da
Wieloplatformowy i wielosystemowy kompletny backup i synchronizacja. 
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzięki odzyskiwaniu danych w czasie 
rzeczywistym oraz przywracaniu danych z usług w publicznych chmurach.  

QTS 4.2 z Rich Apps wsparciem dla twojego biznesu     
Intuicyjne, wielofunkcyjne Rich Apps pozwalają na optymalizację przestrzeni, 
pracę grupową, współpracę w projektach z każdego miejsca na świecie 
i dostęp do prywatnej chmury bez miesięcznej opłaty. 

Porywające doświadczenie multimedialne
Zgromadzenie całej biblioteki mediów w jednym 
miejscu i strumieniowanie za pośrednictwem DLNA, 
Plex i AirPlay lub bezpośrednie odtwarzanie na telewizor 
lub monitor przez HDMI. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pierwszy na świecie
potrójny interfejs DAS/NAS/iSCSI SAN 

z ThunderboltTM 2 dla standardu 4K
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TESTOWANIE NOWOŚCI W IOS10 I MACOS 
SIERRA, KTÓRE WPŁYNĄ POZYTYWNIE NA 
NASZĄ PRODUKTYWNOŚĆ!

Testowanie nowości w iOS10 i macOS Sierra... 84

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Ten felieton będzie trochę inny niż moje poprzednie, z kilku powodów. Po pierw-

sze, właśnie jesteśmy świeżo po konferencji WWDC i firma Apple ogłosiła mnó-

stwo usprawnień w swoich systemach operacyjnych, nie mogłem więc doczekać 

się testowania tych nowości. Po drugie, tak bardzo nie mogłem się powstrzymać, 

że zainstalowałem iOS10 na moim testowym iPodzie Touch (6 generacja) oraz iPa-

dzie. Zainstalowałem też macOS Sierra na moim testowym MacBooku, na którym 

to właśnie piszę do Ciebie te słowa.

Dokładnie, dzisiaj będzie o nowych systemach i ich ulepszeniach, ale nie na pod-

stawie artykułów z sieci, ale na podstawie moich własnych doświadczeń w korzy-

staniu z tych nowości na moim testowym sprzęcie, po ponad tygodniu zabawy. 

Czyli wszystko z punktu widzenia testera.
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IOS10 – CO NOWEGO NA IURZĄDZENIACH?

Lock Screen taki produktywny
Przede wszystkim – nowy lock screen, czyli ekran przed „odblokowaniem” urzą-

dzenia. Projektanci Apple podjęli słuszną decyzję, aby widgety przesunąć w to 

miejsce, bo dzięki temu możemy „załatwić” wiele rzeczy bez odblokowywania 

telefonu lub tabletu. Szczególnie na moim iPadzie te widgety prezentują się bar-

dzo ładnie i są całkiem spore.

Kiedy rok temu wprowadziliśmy widget do Nozbe, byliśmy z niego bardzo zado-

woleni, ale z biegiem czasu zauważyliśmy, że wcale z niego nie korzystamy. I to 

właśnie dlatego, że jest tak schowany, że po prostu wejście do niego mija się 

z celem. Teraz powinno być znacznie lepiej.

Jeśli aplikacje, których najczęściej używamy, będą miały dobre widgety, to fak-

tycznie nasza produktywność wzrośnie, bo będziemy mogli załatwić wiele spraw 

bez odblokowywania urządzenia. Podoba mi się ten kierunek i już teraz, kiedy 

jeszcze większość zewnętrznych aplikacji na iOS10 nie działa, widzę potencjał, 

używając widgetów aplikacji wbudowanych.

Nowy iMessage taki wesoły
Dużo usprawnień do wysyłania wiadomości też bardzo pozytywnie wpłynie na 

nasze korzystanie z tej formy komunikacji. Nie jestem wielkim fanem „nakleje-

czek” lub innych takich wodotrysków, ale czasami brakowało mi bardziej dowol-

nej formy ekspresji w iMessage. Teraz to będzie możliwe. I fajnie. Szczególnie 

wesoło mi się „smyrga” po ekranie, tworząc ciekawe obiekty i znaczki.

Jednak to, co najbardziej wpłynie na moją produktywność, to możliwość pisania 

w kilku językach naraz. W mojej pracy głównym językiem jest angielski i to ciągłe 

przeskakiwanie pomiędzy klawiaturami zawsze mnie wkurzało. Teraz będę mógł 

napisać jedno zdanie po angielsku, drugie po polsku i, jak na razie, działa to cał-

kiem dobrze. Tego od dawna mi brakowało!

Schowek taki „chmurny”
Pisząc o tym, co wreszcie zostało dodane, nie da się nie wspomnieć o schowku, 

który działa pomiędzy urządzeniami. I faktycznie – działa! Przed napisaniem 

Testowanie nowości w iOS10 i macOS Sierra...
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tego tekstu skopiowałem do schowka adres na iPadzie i bez problemu wkleiłem 

go tutaj na MacBooku. Gdyby jeszcze ten schowek zapamiętywał swoją historię 

i pozwalał mi wklejać kilka rzeczy naraz, to byłbym w niebie… ale tymczasem 

ciągle do tego będę używał „Clips” na iOS oraz Alfreda na Maku. Niemniej jednak 

jest postęp i funkcja działa, będzie więc produktywnie. Super.

CO NOWEGO NA OS X… TO JEST NA MACOS SIERRA

Rozmowny Mak
Przejdźmy do Maka, na którym tym razem piszę ten felieton. Właściwie chciałem 

napisać część tego na iPadzie w aplikacji Pages, ale na iOS 10 ta aplikacja nawet 

się nie uruchamia. Jak większość dodatkowych aplikacji iOS 10. No trudno, pisanie 

na MacBooku też jest fajne. Szczególnie, że mamy Siri…

Siri jest… ale nie po polsku… i nie jest taka mądra jak 
na demo…
Jest Siri, ale z jakiegoś powodu u mnie, na MacBooku, jest facetem i do tego nie-

zbyt inteligentnym. Oglądając Keynote WWDC, mamy wrażenie, że Siri można 

spytać o wszystko i że kojarzy fakty, ale niestety w praktyce jest gorzej. Kiedy 

pytam o pogodę w Warszawie, to odpowie mi, jak jest, ale jeśli potem spytam 

„and Cracow?”, to, zamiast mi zdać raport z pogody w tym pięknym mieście, 

pokazuje mi artykuł z Wikipedii o Krakowie. Ciągle też zbyt często jej odpowiedź 

to: „Oto co znalazłem w internecie na temat…”, czyli wciąż działa słabo.

Wiem, trudno to zrobić dobrze. Ale problemem dla mnie jest to, że jeśli jakaś funk-

cja regularnie mnie zawodzi, to po prostu przestaję nawet próbować. Pamiętam 

dobrze jak kupiłem iPhone’a 4S właśnie po to, aby mieć Siri. Mam teraz iPhone’a 6S 

i ciągle z Siri korzystam bardzo sporadycznie, bo jej po prostu nie ufam. Bo nie wie-

rzę, że faktycznie odpowie na moje pytanie. Dodatkowym moim rozczarowaniem 

jest fakt, że Apple udostępnił SDK Siri, ale dla bardzo ograniczonego zestawu apli-

kacji i poleceń, czyli ciągle nie będziemy mogli w pełni legalnie wprowadzić czegoś 

takiego, jak „Siri, dodaj do Nozbe zadanie, abym kupił kwiaty żonie”. Szkoda.

Zakładki takie natywne
Apple wprowadził w macOS Sierra wsparcie dla zakładek w wielu aplikacjach, 

w których pracujemy nad kilkoma dokumentami naraz. Już od jakiegoś czasu 

Testowanie nowości w iOS10 i macOS Sierra...
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mieliśmy zakładki w Finderze, ale teraz mamy w mapach i nawet w Pages, chociaż 

tutaj znowu coś jest nie tak, bo CMD+T nie otwiera zakładki w Pages, lecz okno 

dialogowe do wyboru czcionki. Mam nadzieję, że do czasu wydania macOS Sierra 

to poprawią.

Oglądanie wideo takie wielozadaniowe
Znowu coś, co na demo wyglądało super, czyli możliwość puszczenia video w tle, 

aby sobie leciało w rogu ekranu, podczas gdy my moglibyśmy dalej pracować. 

Mam z tym dwa problemy. Pierwszy fundamentalny – nie oszukujmy się. Jak 

oglądamy coś, to nie pracujemy tak naprawdę, albo jak jesteśmy nad czymś sku-

pieni, to tak naprawdę nie rejestrujemy tego, co jest na video. Ale możemy się 

oszukiwać. Druga sprawa to taka, że na demo wyglądało to świetnie, ale w prak-

tyce, na obecnej wersji macOS działa to tylko w niektórych clipach video z Vimeo. 

YouTube lub nawet natywny QuickTime (na przykład Keynote Apple) nie wspie-

rają tego jeszcze. Nie działa.

Zegarka jeszcze nie testowałem
Bardzo podobają mi się usprawnienia w watchOS 3, czyli na zegarku, ale nie udało 

mi się jeszcze tego sprawdzić, bo nie mam drugiego „testowego” zegarka ani 

iPhone’a. Widać natomiast, że Apple od nowa przemyślał, jak ma działać zegarek 

i przyspieszył go, bez potrzeby zmiany na nowszy model. To cieszy.

Czy warto? Czy iOS10 i macOS będą dużo lepsze?
Myślę, że tak. Jak wspomniałem, wiele rzeczy nie działa jeszcze tak, jak powinno, 

ale jestem pewien, że do jesieni będzie działać. I chociaż jest już wiele świetnych 

usprawnień, takich jak współdzielony schowek i widgety na iUrządzeniach, to nie 

polecam instalowania tych wersji „beta” na urządzeniach, na których pracujesz 

codziennie. Jeszcze jest trochę za wcześnie, chociaż na moim iPadzie Pro, iPho-

nie i iMacu brakuje mi tych nowinek. Dlatego pozostaje mi co jakiś czas pracować 

na moich testowych sprzętach, co, jak widać, nie jest takie złe, bo cały ten felie-

ton napisałem bez problemu na MacBooku, na macOS Sierra w Pages, w jednej 

z zakładek, którą miałem otwartą i udało mi się go tutaj dokończyć.

Dlatego z optymizmem patrzę na naszą produktywność na iOS 10 i macOS Sierra. 

Będzie lepiej. Przyszłość już jest blisko.

MSliwinski

Testowanie nowości w iOS10 i macOS Sierra...

http://www.twitter.com/MSliwinski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

TICKETTOTHEMOON – CENA 100–500 PLN
Pora roku sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Można albo wybrać się w miejsce cywilizowane, gdzie 

najprawdopodobniej zostanie nam udostępniony wygodny leżak, albo chcąc uciec od tłumu, wybrać miejsce 

odosobnienia. W gratisie otrzymamy święty spokój, a o wygodę zadbać może firma z indonezyjskiej wyspy Bali, 

oferując wyjątkowej klasy hamak, wykonany z wysokiej jakości jedwabiu spadochronowego. Materiał jest trwały, 

elastyczny, oddychający i pleśń mu niegroźna, a producent daje dziesięcioletnią gwarancję. Dzięki 

swej lekkości oraz wytrzymałości (udźwig do 200 kg) jest bardzo popularnościąy w kręgach

wspinaczkowych. Wybierać można spośród pięciu rozmiarów – od dziecinnych 150 x 75 cm,

po olbrzymie 600 x 300 cm. Zamawiając bezpośrednio u producenta, można 

samodzielnie skonfigurować wersję kolorystyczną.

KOLOROWETRAMPKI.PL – CENA 85–350 PLN
Praca w korporacji ostatnimi czasy nie cieszy się zbyt dużą 

popularnością. Coraz częściej czytamy historie osób, które 

„uciekły” we własny biznes. Podobnie było z pewną ger-

manistką i pewnym ekonomistą, Anną Misiec i Dariuszem 

Korzunem, założycielami firmy kolorowetrampki.pl. 

Postanowili dostarczać klientom trampki wykonane według 

ich własnego projektu, odpowiadając tym samym na zada-

wane sobie pytanie: „A gdyby tak drukować na butach 

wszystko, czego dusza zapragnie?”.

W ofercie znajdziemy trzy modele butów od różnych pro-

ducentów, tańszych i droższych, do wyboru są trampki krót-

kie, długie oraz tak zwane czeszki. Takie spersonalizowane 

trampki doskonale sprawdzą się w roli prezentu.

Dla niej 89



TYT
tek

LAKIER DO PAZNOKCI W SPRAYU PAINT CAN – CENA OKOŁO 50 PLN
Dzwoni telefon. Odbierasz, a po drugiej stronie koleżanka wyciąga Cię na wyjąt-

kową imprezę. Patrzysz na swoje paznokcie i mówisz: na pewno moje paznokcie 

nie nadają się do pokazywania. Zakończenie może być inne, jeżeli w domu jest 

lakier w sprayu Paint Can.

To doskonała propozycja dla wszystkich zapracowanych, jak również tych kobiet, 

które nie zostały obdarzone zdolnościami manualnymi. Niczym lakierem do wło-

sów, rozpylasz lakier po paznokciach i to bez specjalnej ostrożności, gdyż łatwo 

za pomocą ciepłej wody usuniesz go z dłoni. Na koniec jeszcze tylko baza i jesteś 

gotowa na wieczorne pląsy. Do wyboru są dwa kolory: srebrny oraz różowy.
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TORBY/PLACAKI EARTH WARSAW 
– CENA 40–399 PLN
Szukacie fajnego, niebanalnego plecaka, torby 

lub nerki? Wejdźcie na stronę earthwarsaw.

com. Dwóch pasjonatów – Włóczykij i Teo 

– tworzą fantastyczne produkty. Do wyboru 

mamy wykonane z Cordury dwa rodzaje port-

feli, nerkę, świetną torbę kurierską i rewela-

cyjnie wyglądający plecak. Prawdopodobnie 

dwóch takich samych produktów nie spotkacie, 

bo sami możecie wybrać kolor/wzór praktycz-

nie każdego elementu torby lub plecaka. Pisząc 

„każdy”, mam na myśli każdy, począwszy od 

frontu, przez środek i skończywszy na paskach. 

Na zamówienie trzeba będzie poczekać dwa 

tygodnie, bo każdy produkt tworzony jest spe-

cjalnie dla Was ręcznie. 

Dla niego 91

UBRANIA EVERLANE – CENY RÓŻNE 
Everlane to amerykańska marka odzie-

żowa założona przez Michaela Preysmana 

w 2010 roku. Wyróżnia się wysoce proeko-

logicznym podejściem i minimalistycznym 

„lookiem”. Produkty tej firmy kupimy wyłącz-

nie online i nigdzie nie znajdziemy jej reklam. 

Wiadomo za to, gdzie dokładnie zostały 

wyprodukowane, jaki dostawca dostarczał 

wełnę i tym podobne. Mamy też całkowitą 

przejrzystość cen. Przy każdym produkcie jest 

opis, ile kosztowała praca, ile materiały, podatki 

oraz transport. Wiadomo też, ile sama firma 

zarabia na każdej sprzedanej sztuce. Dzięki 

małej strukturze i braku inwestycji w reklamy 

ich produkty są zazwyczaj tańsze niż sieciowa 

konkurencja. Ale jak ma się taką klientkę, jak 

Angelina Jolie, to w reklamę już nie trzeba 

inwestować. 
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OMEGA SPEEDMASTER GREY 
SIDE OF THE MOON METEORITE 
– CENA OKOŁO 54 000 PLN
Linia Speedmaster to klasyka 

Omegi dostępna na rynku od 

1957 roku. W tym roku na tar-

gach Baselworld 2016 zaprezen-

towano nowy model tej linii. 

Cyferblat w tym zegarku wyko-

nano z prawdziwego meteorytu 

Gibeon, odkrytego na terenie 

dzisiejszej Namibi. Tarcza wyko-

nana z meteorytu, oprócz tego, 

że jest sama w sobie cieka-

wostką, ma jeszcze jeden atut. 

Jako że jest to materiał naturalny, 

to każdy egzemplarz jest inny, 

a to w takim zegarku ważne. Do 

tarczy doskonale pasują złote 

wskazówki oraz wykończenia. 

Sercem tego zegarka, skrywa-

jącym się za przeźroczystym 

deklem, jest mechanizm z cer-

tyfikat chronometru Omega 

kaliber 9300, o naciągu automa-

tycznym z 60-godzinną rezerwą 

chodu. No i ta nazwa: Grey Side 

of the Moon.

Dla niego
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YAMAHA 
GRAND PIANOCRAFT MCR-N670

   /   SPRZĘT   /   94Yamaha Grand PianoCraft MCR-N670

NAPOLEON BRYL

Znam profesjonalną gałąź sprzętu audio Yamahy, miksery, procesory audio etc. – to wszystko 

wyższa półka, zapytajcie jakiegokolwiek realizatora dźwięku. Dlatego bardzo chętnie przyjąłem 

zestaw Grand PianoCraft MCR-N670 japońskiego producenta do testów odsłuchowych. 

Chciałem bliżej poznać rozwiązania przeznaczone dla miłośnika muzyki.



Pierwsze wrażenie
Dwa średniej wielkości pudełka i jedno większe, dość ciężkie. Zabrałem się do odpakowania 

większego, zawierającego kolumny. Pierwsze bardzo pozytywne zaskoczenie: starannie zapa-

kowane, osobno owinięte, zaklejone jak koperta z dodatkowym zabezpieczeniem pomię-

dzy głośnikami, żeby te się przypadkiem nie obiły o siebie w transporcie. Po wyjęciu z pudeł 

zobaczyłem kolumny składające się z nisko-średniotonowego głośnika o średnicy 13 cm i gło-

śnika wysokotonowego z kopułką o średnicy 3 cm. Całość zamknięta w obudowach wyko-

nanych z MDF polakierowanego na wysoki połysk. Grille osłaniające delikatne membrany 

są mocowane na magnes. Moim zdaniem, dzięki białej membranie nisko-średniotonowego 

przetwornika, kolumny znacznie lepiej prezentują się bez nich. Jeżeli z nich zrezygnujemy, 

pamiętajmy, że są bardzo delikatne, każde dotknięcie może uszkodzić membranę. 

Pozostałe dwa pudełka to wzmacniacz i odtwarzacz CD/sieciowy. Równie starannie zapa-

kowane. Całość jest wykończona matowym aluminium, a liczba przycisków czy pokręteł 

– ograniczona do minimum. To doskonałe połączenie tradycyjnej elegancji z nowoczesno-

ścią, bez wymyślnego dizajnu. Elementy łączy się kablem minijack (3,5 mm), używanym do 

komunikacji, i tradycyjnym kablem stereo RCA (chinch). W tym miejscu mam chyba jedyne 
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większe zastrzeżenie do Yamahy, chodzi o jakość kabla. Ten fabrycznie dostarczany nie jest 

z najwyższej półki i warto zaopatrzyc się w przewód połączeniowy RCA wyższej jakości, aby 

wydobyć z urządzenia wszystkie jego walory. Do dyspozycji dodatkowo mamy po jednym 

wejściu analogowym i cyfrowym, żeby podpiąć kolejne źródło – choćby starego iPoda. 

Obsługa 
Zestaw zawiera tradycyjnego pilota – użyłem go raz, żeby sprawdzić, czy działa. Yamaha 

MCR-N670 należy do rodziny systemu strefowego MusicCast, urządzeń sieciowych obsłu-

giwanych za pomocą aplikacji na smartphone, iOS/Android. O aplikacji i rozwiązaniu 

MusicCast pisaliśmy w iMagazine z września 2015 roku. Konfiguracja jest banalna: ściągamy 

aplikację na telefon, łączymy się z siecią Wi-Fi rozgłaszaną przez Yamahę, jesteśmy popro-

szeni o wpisanie nazwy zestawu, wybranie sieci Wi-Fi, do jakiej ma się podłączyć i... koniec. 

Po co komu pilot, skoro jest smartfon. Yamaha gotowa, możemy jechać, to znaczy słuchać. 

Tylko czego?

Dźwięk
Do dyspozycji mamy tradycyjne CD i jeszcze bardziej tradycyjne (bo analogowe) radio, radio 

internetowe natomiast funkcjonuje dzięki wprowadzeniu do pamięci kilku tysięcy stacji 

nadających w sieci, do tego kilka serwisów streamingowych, w tym Spotify, Napster, Juke 

oraz inne standardy sieciowe jak: AirPlay, DLNA, Bluetooth i port USB. Do tego wieża czyta 

pliki: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC-192 kHz/24bit; 96 kHz/24 bit. Zawrót 

głowy – jest naprawdę nieźle. 

U mnie, oczywiście, na pierwszy ogień poszło testowanie AirPlay. Działa bezproblemowo, 

nie przerywa – co wiem, że się zdarza z urządzeniami firm trzecich (czytaj: nie Apple). 

Yamaha jest widoczna dla iOS i OS X. Na własnym smartfonie czy tablecie wybieramy ulu-

bioną muzykę, tapiemy w ekran i już. Tutaj jedna uwaga: aplikacja MusicCast ma możliwość 

odtwarzania plików z urządzenia znajdujących się w pamięci telefonu czy tabletu, z wyjąt-

kiem utworów z Apple Music. W takim przypadku musimy odtwarzać z poziomu aplikacji 

Music i tam wybrać Yamahę jako głośniki. Wyświetlacz informuje nas o źródle dźwięku oraz 

o tym, czego w danej chwili słuchamy. 

Oczywiście jakość dźwięku zależy do pliku wyjściowego. Słuchałem plików z Apple Music 

i Apple Lossless. Dźwięk jest pełny, basy są dobrze zreprodukowane, kolumny delikatnie 

mruczą, kiedy trzeba, środek jest wyjątkowo wyraźny. Troszeczkę mi brakowało samej góry. 

Musiałem delikatnie przesunąć pokrętło tonów wysokich na plus. Rejestry wysokie, to jest 

Yamaha Grand PianoCraft MCR-N670
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akurat moje indywidualne upodobanie. Ponieważ słucham różnej muzyki, starałem się testy 

przeprowadzać na rozmaitych gatunkach, od francuskiego baroku po niemiecką alterna-

tywę. Każdy z nich ma swoje kruczki brzmieniowe, ale wszystkie wypadły bardzo korzystnie.

Różnica pomiędzy cyfrowymi rodzajami źródła jest prawie niesłyszalna. Dla bardzo uważ-

nego słuchacza dźwięk z audio CD będzie trochę bardziej przejrzysty, z Bluetooth trochę 

bardziej płaski. Radio internetowe pokonuje radio FM, ale to jest raczej zrozumiałe. 

Yamaha MCR-N670 jest idealnym rozwiązaniem do gabinetu czy niedużego salonu. 

Prezentuje się pięknie jako ozdoba pomieszczenia, a dźwiękami nadaje mu dodatkowego 

uroku. Nie będzie jednak konkurować z zestawem kina domowego, ale to nie było zamysłem 

producenta. Jeżeli więc szukacie niedużego zestawu z bardzo dobrą jakością dźwięku i intu-

icyjną, łatwą obsługą, to polecam się przysłuchać temu modelowi Yamahy. Sam wiem, że 

będzie mi trudno się z nim rozstać. 

Yamaha Grand PianoCraft MCR-N670

napoleonbryl

https://twitter.com/napoleonbryl 
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BEOPLAY H5
MUZYKA NA WOLNOŚCI

NORBERT CAŁA 

Beoplay H5 - Muzyka na wolności

Lubię bezprzewodowe słuchawki nauszne, bo są wygodne, ale tylko do momentu, gdy 

musimy wyjść z nimi z domu. Uważam, że w dużych słuchawkach na uszach wygląda 

się na „mieście” lekko komicznie. Nie mówiąc już o tym, że absolutnie nie nadają się do 

uprawiania sportów, w czasie biegu spadają z głowy, a na siłowni się pod nimi pocimy.



Zostają więc słuchawki douszne, te jednak zazwyczaj mają kabel, a kabel też jest niewy-

godny – plącze się, bo telefon musimy mieć przy sobie. Nie muszę Wam tego pisać, jestem 

pewien, że każdy z Was potrafi wymienić dziesiątki wad słuchawek z kablem.

Ideałem więc byłyby słuchawki douszne, ale bez 

kabla. Niestety takich konstrukcji jest jak na razie 

jak na lekarstwo. Bang & Olufsen postanowił 

zmienić ten stan rzeczy i jednocześnie przygoto-

wać się na nowego iPhone’a, który ma nie mieć 

gniazda słuchawkowego. Wyszła z tego jedna 

z ciekawszych konstrukcji słuchawek, jakiej do tej 

pory miałem okazję używać.

Beoplay H5, bo tak się nazywa nowy model słu-

chawek Banga, to bezprzewodowe słuchawki 

dokanałowe. Mimo że do naszego smartho-

ne’a lub komputera podepniemy je bezprze-

wodowo za pomocą Bluetooth 4.2, to jednak 

całkowicie kabelka się z nich nie pozbyto. Obie 

wkładane do uszu słuchawki są ze sobą połą-
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czone krótkim, nieplączącym się kablem w mate-

riałowym oplocie. Na kablu umieszczono pilota 

zdalnego sterowania wraz z wbudowanym mikro-

fonem do prowadzenia rozmów telefonicznych. 

Po włożeniu słuchawek do uszu kabelek najle-

piej umieścić z tyłu głowy, na karku. Dzięki temu, 

jeśli wyjmiemy słuchawki z uszu, to będą one 

wisiały na naszej szyi jak naszyjnik. Świetnym 

rozwiązaniem jest umieszczenie w słuchaw-

kach magnesów, po wyjęciu ich z uszu złączą się 

magnetycznie, co jeszcze bardziej upodobni je do 

naszyjnika, a jednocześnie wyłączy je i zastopuje 

odtwarzanie muzyki w iPhonie. Niesamowicie 

„gadżeciarskie” rozwiązanie. 

Oczywiście po złączeniu magnesami słuchawki 

ustawią się tak, aby było widać dyskretne logo 

Banga, umieszczone na bardzo ładnie wykona-

nych słuchawkach. Coś mi się wydaje, że może 

być to najmodniejszy naszyjnik na wszystkich 

„Gymach” w tym sezonie, dostępny w kolorze 

czarnym i różowego złota.

Same słuchawki są trochę większe (na oko około 

10%) niż średnia wielkość słuchawek dokanało-

wych. To dlatego, że w środku umieszczono bate-

rię, która starczała mi na około pięć–sześć godzin 

ciągłego grania. Po tym czasie musimy je umie-

ścić w dostarczanej z nimi stacji dokującej, w któ-

rej będą się ładowały. W stacji dokującej trzymają 

się dzięki tym samym magnesom, które trzymają 

je na szyi. To bardzo przemyślana konstrukcja. 

W pudełku ze słuchawkami dostajemy cztery roz-

miary wkładek dousznych gumowych oraz trzy 

rozmiary wkładek piankowych Comply. Co cie-

kawe, te wkładki nie są produktem B&O; już na 
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opakowaniu słuchawek znajdziemy informację, 

że są one produktem firmy Comply. To producent 

aftermarketowych wkładek, jakie możemy kupić 

u nich do większości dobrych, dokanałowych słu-

chawek na rynku. Taki wybór to była dobra decy-

zja. Pianki doskonale dopasowują się do naszego 

ucha i po chwili zupełnie możemy zapomnieć 

o tym, że mamy w uchu słuchawki.

Słuchawki testowałem zarówno w zwykłym try-

bie miejskim, jak i w czasie wytężonego treningu, 

kiedy to zwykle zalewa nas pot. W tym miejscu 

warto zaznaczyć, że H5 oficjalnie nie spełniają 

standardu IPX4 potwierdzającego odporność 

na zachlapania wodą, ale producent oświad-

cza, że są odporne na pot, zachlapania oraz 

kurz. W moim przypadku pot nie robił na nich 

absolutnie żadnego wrażenia z jednym małym 

wyjątkiem. Na siłownię zdecydowanie polecam 

piankowe wkładki. O ile na co dzień nie jestem do 

nich w 100% przekonany, to na treningu zdecydo-

wanie się sprawdzają. Gumowe wkładki pokryte 

potem bardzo łatwo się wyślizgują z uszu. 

W przypadku wkładek piankowych zupełnie nie 

ma tego efektu. 

Jest coś bardzo fajnego w używaniu bezprzewo-

dowych słuchawek dokanałowych, szczególnie 

w połączeniu z Apple Watch. Możemy pozbyć 

się telefonu, zostawić go na półce i kontrolo-

wać odtwarzanie muzyki z zegarka – odległość, 

na jaką działały słuchawki, spokojnie starczała 

na przemieszanie się po dużym „Gymie”. Brak 

kabla wiążącego nas z telefonem daje niesa-

mowite poczucie swobody. Dotychczas często 

rezygnowałem ze słuchania muzyki na treningu 

Beoplay H5 - Muzyka na wolności
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wyimek

wyimek

Beoplay H5 - Muzyka na wolności

właśnie przez kabelek, który wiązał mnie z telefonem w kieszeni spodenek. Z H5 ten pro-

blem całkowicie znika. Z poziomu Apple Watch możemy też kontrolować ustawienia słucha-

wek i wybierać tryb ich pracy w zależności od tego, jaką aktywność aktualnie uprawiamy. 

Oczywiście możemy się bawić tym narzędziem, ale ja do testów najbardziej lubię używać 

ustawień domyślnych i w takich testowałem H5. W czasie odsłuchów pierwszą rzeczą, która 

dociera do naszych uszu, jest ogromna rozpiętość tonalna dźwięku. Można mieć wraże-

nie, że mamy na uszach duże słuchawki z ogromnym przetwornikami, a nie małe douszne. 

Zdecydowanie najlepiej wypadają tony wysokie. Precyzyjnie niczym Błaszczykowski, trochę 

metalicznie ostre, ale w sumie właśnie takie jak powinny być. Genialnie jest też w środku, 

dynamika i odjechana szybkość niczym u Lewandowskiego. Najsłabiej, jeśli można w ogóle 

znaleźć słabe strony, jest w dole. Tonom niskim brakuje momentami głębi, wielbiciele 

muzyki klubowej będą więc kręcili nosem. Reszta im powie: kupcie sobie Beatsy. 

Na rynku jest tylko kilka bezprzewodowych słuchawek dousznych. To nowy segment 

rynku, którego wszyscy dopiero powoli się uczą. Bang wchodzi dość odważnie w ten 

rynek z naprawdę świetnym (jak zawsze) i pełnym smaczków produktem. Oczywiście, jak 

zawsze w przypadku tej firmy, nie możemy liczyć na niską cenę. 250 euro – wolę podać cenę 

w euro, bo Brexit raczej nie ułatwia przeliczeń – to dość sporo. Kupujemy w tej cenie jednak 

naprawdę dużo, świetny dizajn, genialny dźwięk i prestiż. Jednocześnie ten model zdaje się 

potwierdzać plotki o iPhonie bez gniazda słuchawkowego. W końcu obie firmy współpracują 

od dość dawna. 

Ocena iMagazine:       

 (byłoby 6, gdyby nie zbyt płytki bas)

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


PARROT ZIK 3
JAROSŁAW CAŁA

Pierwszy model słuchawek ZIK francuskiej firmy Parrot powinien znaleźć się w grubej 

kolorowej encyklopedii słuchawek. Na pierwszej stronie, która zaczyna XXI wiek, widzę 

zdjęcie właśnie tego modelu. Nie wyobrażam sobie innej możliwości. Dlaczego? Ponieważ 

od początku do samego końca model ZIK był swego rodzaju rewolucją na rynku.
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Pierwszy model słuchawek ZIK francuskiej firmy Parrot powinien znaleźć się w grubej koloro-

wej encyklopedii słuchawek. Na pierwszej stronie, która zaczyna XXI wiek, widzę zdjęcie wła-

śnie tego modelu. Nie wyobrażam sobie innej możliwości. Dlaczego? Ponieważ od początku 

do samego końca model ZIK był swego rodzaju rewolucją na rynku. Już sam dizajn słucha-

wek świadczył o tym, że w ich wnętrzu kryje się kosmiczna technologia. Prawdopodobnie 

jeden z kosmitów, którzy wylądowali w Roswell, zgubił 

słuchawki, uciekając przed Amerykanami i po wielu 

latach zostały one wykradzione ze strefy 51. Oczywiście 

to tylko moja teoria i mogło być inaczej, ale nie zmienia 

to faktu, że są bardzo zaawansowane technologicznie. 

Miałem przyjemność testowania modelu 2.0, dlatego 

na wiadomość o przesyłce kolejnego dzieła firmy Parrot 

zareagowałem z uśmiechem na twarzy. Myślę, że osoby 

odpowiedzialne za ten projekt nie miały łatwego zada-

nia. Trudno poprawiać coś, co jest niesamowicie dobrze 

zaprojektowane i wykonane. Myślę, że można to 

Parrot ZIK 3

Prawdopodobnie jeden 
z kosmitów, którzy wylądowali 
w Roswell, zgubił słuchawki, 
uciekając przed Amerykanami 
i po wielu latach zostały one 
wykradzione ze strefy 51. 
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porównać do pracy Elona Muska, który wypuszcza na rynek kolejny model Tesli. Dlatego na 

pierwszy rzut oka model ZIK 3 jest bratem-bliźniakiem poprzednika, tylko inaczej ubranym 

przez swoich rodziców. Są zmiany konstrukcyjne, ale mało widoczne. Młodszy brat jest tro-

chę bardziej barczysty – chodzi o szerszy pałąk, który jeszcze lepiej dopasowuje się do każ-

dej głowy. Bateria została ta sama, ale Parrot przygotował fajną niespodziankę. Niestety, jest 

ona opcjonalna i kosztuje 149 złotych, ale możliwość bezprzewodowego ładowania bardzo 

kusi. Ładowarka wygląda tak samo dobrze, jak same słuchawki. Do mnie trafiła niezwykle 

ciekawa wersja ubrana w pikowaną czarną skórę. Wyglądają jak Koenigsegg CCXR z wnę-

trzem Maybacha, a może po prostu jak Maybach Exelero? Sam nie wiem, Wam pozostawiam 

wybór. Parrot już przyzwyczaił swoich klientów do sporej gamy kolorystycznej, a w modelu 

3 pokusił się również o różne obszycia i rodzaje materiałów. Finalnie klient może wybrać 

swoją wersję słuchawek spośród aż ośmiu propozycji. Niektóre z nich są mocno odjechane, 

ale dzięki temu możemy kupić sobie ZIK 3 przypominające kowbojki, jakie nosił Krokodyl 

Dundee. Fajnie prawda?

Wróćmy jeszcze do samej konstrukcji, jej wielkim plusem są olbrzymie nauszniki, które 

sprawdzą się na absolutnie każdej głowie. W żaden sposób nie krępują nawet największych 

uszu, a to oznacza wielogodzinny wygodny odsłuch. Jeśli do tego dodamy wysokiej jakości 

materiały, to efekt może być tylko jeden, czyli najwyższy poziom wygody. W parze z wygodą 

idzie oczywiście funkcjonalność, a ta jest popisowym numerem firmy Parrot. Nawet nie 

wiem, od czego zacząć, tyle jest do napisania, że starczyłoby na oddzielny tekst. 

Parrot ZIK 3
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Wspomniana wcześniej rewolucja w głównej mie-

rze odnosi się do cech funkcjonalności modelu 

ZIK. Parrot nastawił się na nowoczesne rozwią-

zania, które w efekcie mają dać użytkownikowi 

nieograniczone możliwości. Rozpoczęcie całej 

zabawy musicie zacząć od ściągnięcia aplikacji, 

która jest mózgiem projektu i co najważniejsze 

jest napisana cudownie. Nowością jest apka na 

Apple Watcha, za pomocą której możemy stero-

wać słuchawkami. Słuchawki ZIK nie należą do 

tych, które zakładamy na głowę i po prostu słu-

chamy muzyki. Trzeba je na początku dobrze 

poznać, zaprzyjaźnić się z nimi, aby w pełni 

docenić wszystko, co mają nam do zaoferowa-

nia. Jeśli jesteś gadżeciarzem pokroju zastępcy 

redaktora naczelnego, czyli Norberta, to nie znaj-

dziesz na rynku lepszego produktu dla siebie. 

Zastanawiałem się, co więcej w kwestii funkcjonal-

ności może zaoferować nowe dziecko firmy Parrot. 

Wcześniejszy model miał przecież wszystko. 

Dlatego inżynierom pozostało tylko poprawiać. 

Opisując panel dotykowy ZIK 2.0, porównywałem 

go do kobiety na kacu, z którą budzimy się po 

ostrzejszej imprezie. Chodziło o to, że trzeba dać 

jej trochę czasu w łazience, aby przekonać się, że nie jest tak źle. Panel dotykowy w nowym 

modelu ZIK 3 jest jak najlepsza partia na całej imprezie, której za nic w świecie nie chcesz 

wypuszczać z łóżka do łazienki nawet na jedną sekundę. Zakochujesz się w niej już po 

pierwszej nocy. Panel działa dużo lepiej, jest bardziej intuicyjny i mniej czuły, co w tym przy-

padku jest zaletą. Taka sama sytuacja dotyczy czujnika zbliżeniowego, który w zależności 

od tego, czy zdejmujemy słuchawki, czy zakładamy, wyłącza lub włącza muzykę. Teraz ta 

funkcja działa szybciej i sprawniej – w poprzedniej wersji szybko ją wyłączyłem. Parrot do 

perfekcji opanował redukcję szumów z zewnątrz. Dzięki świetnej aplikacji kontrola nad tym, 

jak chcemy wyciszyć otaczające nas dźwięki, jest mistrzostwem świata. Jeśli sami nie chcemy 

tym sterować, to słuchawki zrobią to za nas. Wyciszenie jest inteligentne i dostosowuje się 

do miejsca, w którym korzystamy z urządzenia. 

Parrot ZIK 3

Wyglądają jak Koenigsegg CCXR 
z wnętrzem Maybacha, a może po 
prostu jak Maybach Exelero? Sam nie 
wiem, Wam pozostawiam wybór.
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Do funkcjonalności najnowszego ZIK’a doszła jedna, dosyć ważna możliwość. Mianowicie 

złącze USB nie służy już tylko do ładowania słuchawek. Teraz możemy za jego pośrednic-

twem cyfrowo przesyłać muzykę, czego tak bardzo brakowało w poprzednim modelu. Po 

podłączeniu do naszego maca w ustawieniach dźwięku komputer rozpozna słuchawki jak 

kartę 5.1. W tym miejscu warto również wspomnieć o plotkach na temat iPhone’a 7, który 

rzekomo ma zostać pozbawiony złącza jack. Taka jest po prostu przyszłość i jestem pewny, 

że wszyscy szybko zapomną o tym przestarzałym tworze. Pewnie jeszcze sporo mógłbym 

napisać o wszystkich możliwościach ZIK 3, ale zaglądając teraz do recenzji poprzednika, uwa-

żam, że nie ma sensu pisać tego samego. Dlatego odsyłam do tego tekstu. 

Na koniec pozostał temat dźwięku, a przy tych słuchawkach można o nim zapomnieć. Sam nie 

wierzę, co wypisuję. Przy recenzji słuchawek zapomnieć o dźwięku? Jednak taka jest specy-

fika tego produktu, uwierzcie mi w tym przypadku – dźwięk wcale nie musi być najważniejszy. 

Warunkiem, aby tak się stało, jest to, że ten dźwięk musi być na wysokim poziomie. Tak właśnie 

jest, a nawet więcej, ponieważ Parrot i w tym zakresie postanowił dać nieograniczoną kontrolę 

Parrot ZIK 3
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użytkownikowi. W efekcie ZIK 3 zagra tak, jak sobie tego życzymy. Umożliwia to niezwykle roz-

budowany equalizer i różnorodność przygotowanych scen. Przez takie cyfrowe zabiegi trudno 

określić sposób, w jaki grają te słuchawki. Nawet gdy wszystko wyłączymy, nadal słychać, że 

w tym dźwięku jest jakiś szwindel i na pewno przez to wielu melomanów nie pokocha tych 

słuchawek. Umówmy się, Parrot swój produkt kieruje do całkowicie innej grupy, a ta będzie 

zachwycona tym, co potrafią ZIK 3. Nie brakuje im nic w każdej częstotliwości pod warunkiem, 

że z nich to wyciągniesz. Equalizer jest tak ważny, że w aplikacji mamy przygotowane dla nas 

ustawienia różnych gwiazd muzycznych. My sami też możemy zapisywać swoje i nimi się dzie-

lić. Nie jest to moja ulubiona forma słuchania muzyki, ale muszę przyznać, że jestem zszoko-

wany możliwościami tego modelu. Niebezpiecznie wygodne jest to, co proponuje nam Parrot. 

Po trzech dniach trudno jest przerzucić się na kabel, wzmacniacz słuchawkowy i zapomnieć 

o dotykowym panelu oraz czujniku, który sam uruchamia muzykę. Jestem przekonany, że mini-

mum 80% osób, które spędziłby te trzy dni z ZIK 3 na głowie, zakochałby się w nich na zabój. 

Parrot ZIK 3             

Dane techniczne:
• Przetwornik: Neodymowy 40 mm

• Konwerter: cyfrowo-analogowy 
192 kHz – 24-bity DSP

• Częstotliwość: 20 Hz – 22 kHz

• Korektor graficzny: 5 ustawień 
wartości szczytowych. Zysk = od 
-12dB do 12dB, z dokładnością 0,1 dB

• Gradient = od 0,4 do 4, 
z dokładnością 0,1

• Bluetooth: 3.0 NFC, profile: 
AD2P, AVRCP, HFP i PBAP

• Bateria: litowo-jonowa 830 mAh

• Kabel: USB/Micro USB: 1, 
miniJack: 1,30 m

• Waga: 270 g

• Wymiary: 175 x 202 x 
39,3 mm (sz x w x g)

Cena: 1499 PLN

Parrot ZIK 3

calamuzyka

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/calamuzyka


Otwórz swoje drzwi
 smartfonem

technologie bezpieczeństwa

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/gerdalock/id1066286484?mt=8&at=11lHMT
https://www.gerdalock.com


FITBIT ALTA 
FITNESS TRACKER DLA LENIUCHA
MAJA JAWOROWSKA

Moja przygoda z wearable devices zaczęła się około półtora miesiąca temu, wraz 

z pojawieniem się na moim nadgarstku tej małej, niepozornej opaski. Co robi i czy warto 

ją mieć?
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Na wstępnie zaznaczę, że jestem strasznym leniuchem. Sporo chodzę, lecz jeszcze wię-

cej śpię, a od kilku miesięcy aktywnie nie trenowałam więcej niż raz w tygodniu. Sport 

był jednak ważną częścią mojej codzienności przez wiele lat, a i wszyscy znajomi mieli już 

krótsze i dłuższe przygody z podobnymi zabawkami, więc dałam się podpuścić i przygar-

nęłam Altę.

Pierwsze wrażenie i wygląd
Coś, co rzuciło mi się w oczy podczas odpakowywania tego malucha, to wyjątkowa… 

zgrabność? Tak, chyba tak. Alta jest zgrabna, kobieca. Nawet z defaultowym, czarnym 

paskiem wyglądała całkiem ładnie. Moja siedzi za to w firmowej, grafitowej, skórzanej opa-

sce. Jest moim zdaniem odrobinę overpriced (299 złotych), trzeba jej jednak przyznać, że 

wygląda bardzo stylowo. Niestety już dwa razy, podczas zupełnie rutynowych sytuacji, 

postanowiła się odpiąć i tylko fart sprawił, że przy okazji nie zgubiłam Fitbita. Niemniej na 

nadgarstku wygląda świetnie. Jest classy i pasuje do większości stylizacji.

Fitbit Alta – fitness tracker dla leniucha
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Także baza, czyli sam Fitbit, wygląda super. Prościutki, podłużny wyświetlacz, który wyga-

sza się, gdy ręka jest w spoczynku. Dobrze leży, nie ciśnie i przede wszystkim nie prze-

mieszcza się po nadgarstku. Jeżeli więc chodzi o kwestię samego wyglądu i większości 

fizycznych aspektów – nie mam do Fitbita większych uwag. Właściwie to żadna smart opa-

ska, którą widziałam wcześniej, nie podobała mi się wizualnie tak, jak Alta.

Co robi?
Alta robi najbardziej podstawowe rzeczy – liczy kroki, monitoruje sen, zlicza aktywności, 

spalone kalorie i… no właśnie. Podstawowym i, wydaje mi się, że największym minusem, 

jest brak pulsometru. Z podobnymi odczuciami spotykałam się, śledząc inne recenzje opa-

ski. Mamy w końcu 2016 rok, a biorąc pod uwagę cenę tej zabawki i jej ponoć fitnessowe 

przeznaczenie, fajnie byłoby, gdyby potrafiła sprawdzić mi tętno – ułatwiłoby jej to wiele 

zadań. 

Notyfikacje 
Najbardziej jednak urzekło mnie coś, czym jestem absolutnie zachwycona, to zintegro-

wane z telefonem notyfikacje. Alta daje możliwość spięcia bransoletki z iPhone’em, dzięki 

czemu słyszę, a raczej czuję każdego SMS-a i połączenie telefoniczne. SMS-ów otrzymuję 

niewiele, bo ze znajomymi gadam raczej przez rozmaite komunikatory, to akurat pomost 

z połączeniem przychodzącym doceniam dzień w dzień, gdy telefon leży na dnie torebki 

lub ładuje się z dala od łóżka. Niby opaska sportowa, a mnie najbardziej porywa notyfika-

cja. Polecam. Można korzystać także z powiadomień kalendarza!

Rusz się!
Kolejna ulubiona funkcja, po notyfikacjach, to zdecydowanie „Reminders to Move”. Opcja 

polega na przypominajkach wysyłanych wibracjami przez opaskę – w ten sposób Alta pil-

nuje na bieżąco zwykłej aktywności fizycznej, jeżeli w ciągu danej godziny nie zrobimy 

przynajmniej 250 kroków. Uwielbiam tę opcję, w szczególności biorąc pod uwagę moją 

„siedzącą” pracę – przyznam, że jeśli tylko posłucham opaski, to tych kilka kroków faktycz-

nie zrobi różnicę dla organizmu. Niby drobnostka, ale ja przybijam jej wysoką piątkę.

Sweet dreams!
No i sen! Wreszcie moja ulubiona dyscyplina. Tu Alta robi robotę, którą przewyższa każdą 

aplikację na telefon, nawet moją ulubioną Sleep Cycle. Nie wyróżnia się raczej nad trackery 

snu oferowane przez inne opaski, jako że Alta jest moją pierwszą, to zdecydowanie doce-

niam różnicę. Rzecz w tym, że aplikacje na iPhone’a są świetne, o ile śpi się samemu – nie-

Fitbit Alta – fitness tracker dla leniucha
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zależnie czy chodzi o partnera, 

czy o zwierzę. Dla opaski to nie 

problem, bo i tak ściągnie tylko 

aktywność użytkownika. No i te 

budziki. Delikatne wibracje, czyli 

pierwszy budzik, którego nie 

mam ochotę wynieść na kopach 

za okno. No i najważniejsze 

– jeszcze nigdy mnie ów budzik 

nie zawiódł.

Co do samego monitorowania 

snu – nie mam uwag. Dzięki roz-

budowanym wykresom jasno 

mogę sprawdzić, jak stresujący 

dzień wpływa na jakość mojego 

snu, a jak śpię po relaksującym 

weekendzie.

Sport
I tu zaczynają się schody. 

Poćwiczyłam z Altą jedynie do 

testów – tak jak wspominałam, 

nie jestem ostatnio najwyższej 

klasy sportowcem. To, że moni-

toruje trening i podlicza czas, 

który spędziłam na aktywności 

– super. Robi to całkiem wia-

rygodnie i faktycznie ogarnia, 

że się ruszam. Niestety, robi to 

samo, gdy sprzątam, macham 

rękami przy głowie, układając 

fryzurę, lub w ramach reise-

fieber biegam po mieszkaniu, 

pakując walizkę. W rezultacie 

po kilku tygodniach nie wiem, 

Fitbit Alta – fitness tracker dla leniucha
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czy tego dnia rzeczywiście ćwiczyłam, czy po prostu zmywałam naczynia. Nie poddam się 

jednak i dam jej jeszcze pod tym kątem szansę. SmartTrack™ ma jednak właśnie to zada-

nie – automatycznie zliczać aktywność. Strzelam, że przy kolejnych iteracjach produktu, 

będzie robić to bardziej wiarygodnie.

Wyświetlacz
Tu niestety zbyt często nie możemy się z Altą dogadać. Z założenia ma się podświetlać 

w momencie podniesienia nadgarstka w geście sprawdzenia czasu – no właśnie, z zało-

żenia. Drażni czasem, gdy mimo zdecydowanego ruchu ręką, wyświetlacz pozostaje 

zgaszony. Poza ruchem może go jednak wybudzić podwójne stuknięcie. Także tu mamy 

konflikt. Czasami, gdy chcę sprawdzić godzinę, a akurat mam zajęte ręce, muszę użyć do 

wybudzenia ekranu czoła. Przeskakiwanie między widokami też nie zawsze działa. Nie 

ukrywam, wkurza mnie to.

Aplikacja
Tu jest świetnie. Aplikacja jest przewygodna i otwiera przed nami cał-

kiem nowe możliwości opaski. To za jej pomocą monitoruję wszystkie 

statystyki, ustawiam budziki, spinam spożycie wody i dietę z innymi 

metrykami, jak na przykład realizacją codziennych celów w liczbie 

pokonanych kroków. Przyczepię się do softu jedynie w miejscu celu 

wagowego – chciałam się pobawić, ale przy mojej niedowadze cel 

odchudzenia byłby niebezpieczny dla zdrowia. Niestety, Alta daje 

mi na to figę z makiem, bo nie mogę ustawić przytycia jako goalu. 

Smuteczek. Poza tą jedną rzeczą apka jest jednak cudna.

Wodoodporność, bateria, ładowarka
Alta nie za bardzo toleruje wodę. Jest podobno odporna na ochlapanie, nawet tego jed-

nak wolałam nie sprawdzać. Na bank podobno nie sprawdzi się podczas wizyty na base-

nie, czego także nie sprawdzałam. Za to bateria zasługuje na order – trzyma super przez 

prawie tydzień, nie ładowałam jej do tej pory częściej niż raz na pięć dni. Jeżeli chodzi 

o sam kabelek – bardzo spodobał mi się klips do ładowania opaski. Nie da się go właściwie 

źle przypiąć, a sama Alta ładuje się bardzo szybko.

Podsumowanie
Alta do tego momentu spełnia moje oczekiwania. Mam nadzieję, że zbiorę się w sobie, by 

sprawdzić, jak zmonitoruje moje poczynania sportowe, gdy tylko organizacja czasu pozwoli 

Fitbit Alta – fitness tracker dla leniucha

Aplikacja jest 
przewygodna 
i otwiera przed 
nami całkiem nowe 
możliwości opaski.
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wyimek

mi na regularne treningi. Do tego jednak 

czasu chwalić będę pod niebiosa kilka z jej 

przyjemnych funkcji. Minusem pozostaje 

jednak cena – Alta kosztuje około 550 zło-

tych, doliczając do niej koszt dodatkowych 

pasków i ewentualnej przesyłki podbić 

możemy nawet do 1000 złotych, co jak na 

opaskę fitness bez pulsometru jest zdecy-

dowanie zawyżoną kwotą. Niemniej, cze-

kam na kolejne propozycje Fitbita – Alta 

zachęciła mnie do używania podobnych 

sprzętów i z każdym dniem spoglądam na 

nią coraz częściej. Może w końcu nawet 

ruszę się na siłownię.

Fitbit Alta             

Plusy: 
• Reminders to Move

• tracker snu

• notyfikacje spięte z telefonem

• aplikacja

• wygląd

Minusy: 
• nieposłuszny tracker ruchu

• zbuntowany wyświetlacz

• brak wodoodporności

• cena

Fitbit Alta – fitness tracker dla leniucha

jedzonelka

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://twitter.com/jedzonelka
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PEBBLE TIME ROUND

MACIEJ SKRZYPCZAK

Pebble Time Round

W redakcji iMagazine to mnie przypadło testowanie produktów firmy Pebble. W swoich 

rękach miałem już wersję Classic, Time, a teraz przyszła kolej na Pebble Time Round.
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Pebble Time Round (określany również dalej jako PTR) 

to pierwszy w kolekcji tej firmy smartzegarek z okrągłą 

tarczą. Dzięki temu jeszcze bardziej przypomina trady-

cyjne zegarki. Produkt ten występuje w pięciu warian-

tach, podzielonych na dwie grupy według szerokości 

paska. Pierwsza grupa to trzy zegarki z 14-milimetro-

wymi paskami: Sliver with Stone Leather, Rose Gold with 

White Leather oraz Black with Flame Red Leather. Druga 

grupa to dwa zegarki z 20-milimetrowymi paskami: 

Black with Nero Black Leather i Silver with Nubuck 

Brown Leather. Do mnie trafił ten ostatni model.

Koperta w PTR jest wykonana ze stali nierdzewnej, 

tarczę natomiast chroni szkło w technologii Gorilla 

Glass, dobrze znanej użytkownikom iUrządzeń. Pasek 

z kolei został wykonany z prawdziwej, naturalnej skóry. 

Mocowanie paska to tradycyjne teleskopy z dodat-

kową wypustką ułatwiającą jego zdejmowanie. Nic też 

nie stoi na przeszkodzie, by kupić zupełnie inny, nie-

standardowy. Wystarczy tylko odnaleźć pasek pasu-

jący do szerokości dwudziestu milimetrów.

Pebble Time Round
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Na spodzie zegarka znajdziemy magnetyczne złącze 

ładowania – to samo, które występuje w Pebble Time. 

Klasa wodoszczelności PTR to IPX7, co oznacza, że jest 

odporny na zachlapanie, ale niestety nie możemy się 

w nim kąpać lub pływać. Pebble Time Round to najcień-

szy smartzegarek w ofercie Pebble – ma zaledwie 7,5 mm 

łącznej grubości. Do tego jest lekki – waży 32 gramy.

Tarczę okala biała ramka, na której umieszczono cyfry 

w przedziale co pięć minut. Wyświetlacz mieści się 

w części środkowej i jest całkowicie okrągły, nigdzie 

nie ma żadnych niepodświetlonych miejsc. Interfejs 

zegarka jest niemal identyczny jak w wersji Pebble 

Time. Dostosowano go po prostu do okrągłego 

ekranu i nie widać z tego powodu żadnych braków. 

Wszystko mieści się niemal tak samo, a elementy gra-

ficzne są ładnie wpisane w okrąg.

Jeśli mieliście już wcześniej do czynienia ze smart-

zegarkami Pebble, to w przypadku PTR nie będzie 

potrzeby zaznajamiania się z jego obsługą. 

Przyciskiem z lewej strony tarczy wracamy krok wcze-

Pebble Time Round
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śniej lub wychodzimy z jakiejś aplikacji. Z prawej strony znajdują się z kolei trzy przyciski. 

Górny i dolny służą do przechodzenia w różnych opcjach w górę lub w dół, natomiast środ-

kowy wybiera daną opcję lub przechodzi do następnego kroku. Ot, cała filozofia.

W Pebble Time Round wbudowano również mikrofon. Znajduje się on w białej ramce u dołu 

tarczy. Z mikrofonu możemy korzystać we wspierających go aplikacjach, ale niestety żadna 

z nich nie obsługuje języka polskiego…

Ze względu na mniejsze wymiary znajdziemy wewnątrz baterię o mniejszej pojemności niż 

w Pebble Time. Według producenta energii powinno starczyć na dwa dni. W porównaniu 

do siedmiu dni dla Pebble Time różnica jest spora, choć w rzeczywistości udało mi się wycią-

gnąć niecałe trzy dni.

Już od kilku osób na Twitterze czy nawet wśród redakcji słyszałem nieco prześmiewcze 

słowa na temat wyglądu zegarków od Pebble. Wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Mnie 

natomiast zarówno Pebble Time, jak i PTR bardzo się spodobały. Ten ostatni spodobał się 

również mojej żonie i to ona aktualnie go nosi. Spodobał się też bardzo mojej teściowej, ale 

nie wiem, czy to dobrze, czy źle (mrugam do Was okiem).

Smartzegarki od Pebble nie mają takich zaawansowanych 

aplikacji jak Apple Watch. Ale wydaje mi się, że twórcy PTR 

nawet do tego nie aspirowali. Pebble ma nam pomagać, a nie 

zastępować inne urządzenie. Dlatego świetnie spisuje się 

w tym, co robi. Pokazuje każde nadchodzące powiadomienie, 

monitoruje naszą aktywność ruchową czy sen, a także potrafi 

nas obudzić. W sklepie z aplikacjami dla Pebble znajdziemy 

oczywiście wiele miniprogramów rozszerzających możliwości 

tego gadżetu czy też sporo wirtualnych tarcz, dzięki czemu 

z łatwością dostosujemy go do naszych potrzeb.

Pebble Time Round to kolejny udany smartwatch od Pebble. 

Nieskomplikowany zegarek, który współpracuje z systemami 

iOS oraz Android, a do tego wygląda jak klasyczne czasomie-

rze. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko go polecić.

Pebble Time Round

Dzięki okrągłej tarczy PTR 
jeszcze bardziej przypomina 
tradycyjne zegarki.

Pebble  Time Round   
     

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 4/6

Producent: Pebble
Dystrybutor: Alstor
Sklep: iMad
Cena: 1 049 PLN

mcskrzypczak

https://www.pebble.com/buy-pebble-time-round-smartwatch
http://www.alstor.pl/pebble-time-round/
http://imad.pl/pebble-time-round-14mm.html
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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GARMIN VÍVOMOVE

PAWEŁ HAĆ

Garmin vívomove

Za każdym razem, gdy zamiast jednego z codziennych zegarków miałem któryś 

z modeli Garmina, wzrok znajomych od razu wędrował na mój nadgarstek. Tym razem 

było inaczej, bo vívomove odziedziczył po swoich sportowych poprzednikach jedynie 

funkcje, ale już nie wygląd.
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Wprowadzenie do sprzedaży vívomove było dla 

mnie nie lada zaskoczeniem. Zegarek wygląda 

bardzo… zwyczajnie, ale to nie pejoratywne 

określenie. Garmin postanowił ubrać monitor 

aktywności w obudowę klasycznego zegarka 

i wyszło mu to bardzo zgrabnie. Urządzenie 

występuje w trzech wersjach: Sport, Classic 

oraz Premium. Dwie pierwsze mają plastikowe 

koperty z metalowym pierścieniem i dekielkiem, 

ale wersja Classic jest dostarczana ze skórzanym 

paskiem (Sport ma jedynie gumowy). Model 

Premium otrzymał kopertę ze stali nierdzew-

nej i gumowy pasek. Wersje różnią się ponadto 

dostępnymi zestawieniami kolorów. Nic nie stoi 

na przeszkodzie, by w modelu Sport podpiąć 

skórzany (bądź inny) pasek, mocowanie jest 

bowiem standardowe i pasuje do niego każdy 

pasek o szerokości 20 mm, montowany na tele-

skopach. Koperta charakteryzuje się wodosz-

czelnością do pięciu atmosfer, co wystarcza 

w przypadku zegarka, który został stworzony do 

noszenia na co dzień, ale już niekoniecznie pod-

czas uprawiania sportu.

Wzornictwo urządzenia jest proste, wręcz mini-

malistyczne. Indeksy pozbawione są cyfr, nie ma 

też datownika, a kolorystyka każdego modelu 

jest bardzo stonowana (tyczy się to nawet zło-

tych wersji). Próżno szukać tu jaskrawych barw 

czy nietypowych zestawień kolorów, miejscami 

jest wręcz zbyt jednolicie. Czarne wskazówki 

słabo kontrastują z równie czarną tarczą, wyróż-

nia się na niej jedynie czerwony sekundnik. 

Zabrakło mi też pokrycia wskazówek powłoką 

luminescencyjną. Zegarek ma klasyczną koronkę 

służącą do ustawiania godziny oraz parowa-

Wzornictwo urządzenia jest proste, 
wręcz minimalistyczne. 

Garmin vívomove
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nia ze smartfonem (po jej wciśnięciu i przytrzyma-

niu). Na tarczy znalazły się dwa nietypowe elementy 

umieszczone symetrycznie po jej obu stronach. Pasek 

po lewej wypełnia się wraz z przebytym dystansem 

– informuje o tym, w jakim stopniu udało się nam zre-

alizować dzienny cel zrobionych kroków. Prawy z nich 

informuje natomiast o braku aktywności, każdy seg-

ment to 15 minut bez ruchu (wyjątkiem jest pierwszy 

z nich, który zapełnia się dłużej). Z niewiadomych przy-

czyn wskaźniki po obu stronach nie są równej długości; 

wiem, że to detal, niemniej jednak to one składają się na 

końcowy efekt.

Zegarek współpracuje z dokładnie tą samą aplikacją, co pozostałe urządzenia Garmina. 

Synchronizuje się tym samym z platformą Connect, choć ilość dostarczanych przez niego 

danych nie jest duża. Mierzy liczbę zrobionych kroków i na tej podstawie szacuje prze-

byty dystans, pozwala też ustalić swój dzienny cel. Dodatkowo mierzy sen, potrafi określić 

jego fazy i przedstawić je w postaci wykresu i statystyk. Szkoda, że producent nie poku-

sił się o dodanie alarmu wibracyjnego i inteligentnego budzenia, podobnego do tego 

w Jawbone. Byłby to świetny dodatek, zwłaszcza że vívomove nie trzeba ładować codzien-

nie, jest zasilany z baterii pastylkowej, która powinna wytrzymać nawet rok pracy (uzależ-

nione jest to między innymi od częstotliwości synchronizacji).

Trudno traktować vívomove inaczej niż jako zegarek codzienny. Jest znacznie ładniejszy od 

każdej opaski fitness, wygląda też lepiej od wielu klasycznych zegarków. Jego najbliższym 

konkurentem wydaje się Withings Activité, który oferuje bardzo podobne możliwości. Jest 

Garmin postanowił ubrać 
monitor aktywności 
w obudowę klasycznego 
zegarka i wyszło mu to 
bardzo zgrabnie. Urządzenie 
występuje w trzech wersjach: 
Sport, Classic oraz Premium.

Garmin vívomove
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jednak znacznie mniejszy niż zegarek Garmina, 

jego koperta ma bowiem jedynie 36,3 mm śred-

nicy, co czyni go idealnym dla kobiet, ale zgi-

nie już na masywnym męskim przedramieniu. 

Vívomove jest znacznie większy, ma bowiem 

42 mm średnicy. Nadal nie czyni go to olbrzy-

mem, wydaje się mi to jednak bardziej uniwer-

salny rozmiar. Bez najmniejszego problemu 

mieści się przy tym pod mankietem koszuli, a co 

więcej, pasuje nawet do średnio formalnego 

stroju. Wyświetlanie na tarczy jedynie trzech 

informacji – godziny, postępu oraz bieżącej 

aktywności – w zupełności wystarcza, by zmo-

tywować się do ruchu. Zegarek nie ma żadnych 

funkcji smart pokroju informowania o połącze-

niach czy nawet automatycznej zmiany czasu, 

ale ten minimalizm dla wielu osób może być 

wręcz zaletą.

Odkąd mam Apple Watcha, żaden zegarek nie 

zastąpił mi go tak dobrze, jak vívomove. Fenix 

– naładowany funkcjami, w mojej opinii najlep-

szy zegarek sportowy na rynku, przez gabaryty 

nie dawał o sobie zapomnieć. Wspominam go, 

bo ostatnie zmiany w tej serii i wprowadzenie 

nowych modeli wskazywało na to, że Garmin 

zamierza uczynić go przyjaźniejszym właśnie 

w codziennym użytkowaniu. Vívomove jest 

dowodem na to, że w tym przypadku mniej 

znaczy więcej, jest bowiem nie tylko prostym 

monitorem aktywności, ale i świetnym i ładnym 

zegarkiem.

Garmin vívomove            

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 5,5/6

Cena: 149,99 USD – wersja 
Sport, 199 USD – wersja Classic, 
299 USD – wersja Premium

Garmin vívomove

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac
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GERDALOCK W WERSJI 
BLUETOOTH + Z-WAVE 
– ZAMEK JESZCZE BARDZIEJ SMART 

NORBERT CAŁA

Gerdalock w wersji Bluetooth + Z-wave

Kilka miesięcy temu testowałem zamek do drzwi GerdaLock, sterowany za pomocą 

smartfona. Przypomnę pokrótce, co to za konstrukcja.



Kupując go, dostajemy swojego rodzaju pakiet, 

w którym jest sam mechanizm zamka, wkładka 

antywłamaniowa Gerdy, która współpracuje z róż-

nymi drzwiami (w tym antywłamaniowymi, z wie-

loma ryglami) oraz usługa instalacji. 

Zamek ma postać dość dużej gałki, instalowanej 

od wewnętrznej strony drzwi. Gałka jest wyko-

nana z aluminium, a od przodu ma czarny plastik, 

pośrodku którego jest umiejscowiony przycisk otwie-

rania otoczony diodami świecącymi się na czerwono 

w czasie zamykania i na zielono w czasie otwierania. 

Gałka jest przekręcana przez umieszczony w środku 

silniczek zasilany czterema bateriami CR123A. Baterie 

mają starczyć na rok lub dwa. W gałce mamy wbu-

dowany Bluetooth 4.0, za pomocą którego łączymy 

zamek z aplikacją w telefonie. Od tego momentu 

możemy zamykać i otwierać zamek manualnie, ale 

za pomocą telefonu lub automatycznie, gdy z telefo-

nem podejdziemy do drzwi. Szczególnie to ostatnie 

to fajna cecha, bo przecież nie ma nic wygodniejszego 

niż samootwierające się drzwi, gdy wracamy do domu 

obładowani torbami. 

Ale nie myślcie sobie, że jak Wam się wyładuje bateria, 

to nie otworzycie drzwi. Zawsze możecie od środka je 

otworzyć za pomocą gałki, a od zewnątrz – klasycznie 

– za pomocą klucza. 

A co zrobić, jeśli mamy standardową przypadłość i po wyj-

ściu z domu nie pamiętamy, czy mamy zamknięty dom, 

czy nie? Pewnie w normalnej sytuacji musielibyśmy wracać 

do domu. To dość słabe.

Może być też inny, jeszcze większy problem: otworzenie lub 

zamknięcie zamka zdalnie. Bluetooth działa na maksymal-
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nie kilkanaście metrów. Opowiem Wam krótką historię. Zamka używam od kilku miesięcy 

i miałem go ustawionego tak, aby się automatycznie zamykał 30 sekund po otwarciu. Takie 

zabezpieczenie, aby nie zapomnieć o zamknięciu domu na noc lub po wyjściu. Któregoś 

dnia, gdy wracałem z Gdyni, odebrałem telefon od numeru, którego nie znam. Słyszę w tele-

fonie Monikę, która mówi lekko przerażonym głosem: „Wyszłam na chwilę przed dom bez 

kluczy i telefonu, a dom się sam zamknął, nie mam jak wrócić!”. Chwila konsternacji i pytanie 

z mojej strony:

Tym razem się udało, ale co by było, gdyby Monika nie mogła zadzwonić? To pytanie mnie 

nurtowało, a odpowiedź była tak prosta.

Gerdalock występuje w dwóch wersjach. W momencie, gdy dostałem zamek do testów, 

tej drugiej wersji, o większych możliwościach, jeszcze nie było. Z wyglądu nie różni się ona 

niczym od wersji, którą testowałem. Również ma wbudowanego Bluetootha i współpracuje 

z aplikacją dla iOS oraz Androida. Ma jednak coś jeszcze, a tym czymś jest obsługa protokołu 

Z-Wave. Ten protokół jest dedykowany bezprzewodowej komunikacji automatyki domowej 

w sieci o topologii mesh. Czyli każde urządzenie komunikuje się z centralą, będąc zarazem 

przekaźnikiem sygnału dla innych urządzeń. Umożliwia to zbudowanie bezprzewodowej 

sieci o cztery razy większym zasięgu niż zasięg połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami 

Z-wave. Jeśli termin Z-wave nic Wam nie mówi, to może słyszeliście kiedyś o Fibaro – to bar-

dzo popularny polski producent automatyki domowej działającej w tym standardzie. 

Jeśli więc macie w domu centralkę 

Fibaro lub inną działającą w standar-

dzie Z-wave, to możecie do niej pod-

piąć zamek Gerdy. Wtedy możliwości 

są nieograniczone i zależą od opro-

gramowania centralki. W przypadku 

Z jakiego telefonu dzwonisz?

OK instaluj aplikację Gerda, 

a ja Ci zdalnie wyślę klucze.

Jakiś z Androidem…

„Wyszłam na chwilę przed dom bez 
kluczy i telefonu, a dom się sam 
zamknął, nie mam jak wrócić!”.

Gerdalock w wersji Bluetooth + Z-wave
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Fibaro, z którą testowałem zamek, możecie przede wszystkim zdalnie kontrolować jego stan 

za pomocą aplikacji na smartfona. Sprawdzić, czy jest zamknięty, czy otwarty oraz otworzyć 

lub zamknąć. Możecie też zamek wstawić do zaprogramowanych scen, czyli na przykład 

o godzinie 21:00 zamykają się rolety w oknach i zamyka się zamek lub w przypadku wykrycia 

dymu w domu – zamek automatycznie się otwiera. Możecie też otworzyć zamek, kiedy tem-

peratura będzie wynosiła powyżej 25 stopni – nie wiem, po co to robić, ale możecie – może-

cie bardzo dużo i zależy to tylko od Waszej inwencji.

Podpięcie GerdaLock do centrali Z-wawe nie powinno przysporzyć specjalnych kłopotów. 

Nie będę opisywał procedury, gdyż jest dla każdej centrali inna. Trzeba jedynie pamiętać, 

żeby w momencie podłączenia centrala była możliwie blisko drzwi. Zamek potrafi działać 

jednocześnie jako podłączony do aplikacji Gerdy po Bleuetooh, jak i podłączony do sieci 

Z-wawe. To bardzo ważne, bo w aplikacjach do obsługi central Z-wawe raczej nie znajdziecie 

możliwości przesyłania kluczy do kogoś innego. 

norbertcala

Możecie też otworzyć zamek, 
kiedy temperatura będzie 
wynosiła powyżej 25 stopni – nie 
wiem, po co to robić, ale możecie 
– możecie bardzo dużo i zależy 
to tylko od Waszej inwencji.

Gerdalock w wersji Bluetooth + Z-wave

http://www.twitter.com/norbertcala
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DEEPER FISHFINDER PRO
NA RYBY Z TELEFONEM

DOMINIK PUCZYŃSKI 

Deeper Fishfinder Pro, na ryby z telefonem

Koniec maja to czas, na który od kilku lat czekam niczym dziecko na Boże Narodzenie. 

Oznacza coroczną wyprawę do Szwecji na ryby. Oczywiście, jak to zazwyczaj 

w przypadku wypraw wędkarskich bywa, owe ryby są tylko pretekstem do szeroko 

zakrojonych działań integracyjnych z pozostałymi uczestnikami, mentalnego resetu 

i oderwania się na 10 dni od miejskiej rzeczywistości. Miejsce docelowe – położone 

w centrum parku narodowego Färnebofjärden – na wyspie pozbawionej prądu, wody 

i zasięgu – wybitnie w tym pomaga. 



W tym roku dosłownie tuż przed wyjazdem 

w moje ręce trafił gadget o zachęcającej nazwie 

Deeper Fishfinder Pro. Małe cudeńko wielkości 

granatu z „Gwiezdnych wojen”, służące jako pod-

ręczna echosonda dla posiadaczy iPhone’a lub 

telefonu z Androidem oraz odpowiedniej aplika-

cji. Apkę szybko ściągnąłem i po upewnieniu się, 

że wszystko działa (przynajmniej teoretycznie, 

gdyż Deepera nie da się przetestować w wannie), 

włożyłem cudo do plecaka i w drogę. 

Maksymalnie zapakowany i już bardzo wiekowy 

VW Transporter z ładunkiem pięciu spuszczonych 

ze smyczy mężów oraz czterometrowego pon-

tonu Zodiac, dwoma silnikami, wędkami, górą 

jedzenia, na którego widok każdy kardiolog zała-

małby ręce, oraz sporą ilością rozweselaczy róż-
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nej maści, tym razem również dał radę i po osiemnastu godzinach na promie i jeszcze kilku 

przejechanych po szwedzkich szosach zameldował się na naszym ulubionym końcu świata. 

Rozkładanie pontonu, odebranie łódki blaszanki i przewożenie ekwipunku w deszczu na 

docelową wyspę zakończyło etap startowy. „Cóż, że deszcz, komary, noc i zimno, kiedy prze-

cież ryby… już od rana” – pomyślałem, wsłuchując się w chrapanie współlokatorów. 

Rano okazało się ciężkie jak imadło, rzut oka za 

okno utwierdził mnie w przekonaniu, że mój 

śpiwór jest moją twierdzą i że pomysł rzucony 

poprzedniego dnia – wypłyńmy o piątej rano 

– był debilny. Szkoda, że to ja go rzuciłem… Nie 

ma wyjścia, trzeba wstawać, przecież ryby same 

się nie złowią. Lekko pomogło wyobrażenie sobie 

tych dziesiątków sandaczy, szczupaków i okoni 

rozmiaru delfinów tłoczących się w kolejce do 

wyłowienia. Umyty, jednym palcem ubrałem się 

w swoją zbroję złożoną z sześciu warstw ze sztor-

miakiem i kaloszami na końcu i… do łódki. Ze 

mną Deeper – w oczekiwaniu na swój debiut. 

Deeper Fishfinder Pro, na ryby z telefonem



Wody parku narodowego Färnebofjärden są uczestnikom wyjazdu w większości znane i od 

kilku lat udaje się nie urwać śruby od silnika na kamieniach kryjących się często dziesięć 

cm pod powierzchnią wody. Wiedziałem zatem, że pognamy w ulubione miejsca połowów 

znanymi trasami. To dobry dzień na porównanie odczytów z Deepera ze stacjonarnymi 

echosondami. Pierwsze zanurzenie w wodzie i odpalenie apki. Działa, coś się pokazuje, 

uproszczony zarys mijanego pod Deeperem dna, nad dnem od czasu do czasu zielone pik-

sele oznaczające zarośla czy inną miękką strukturę. Porównanie odczytów – różnice abso-

lutnie minimalne, test więc zaliczam jako udany. Dla pewności jeszcze przełączam na wąski 

stożek (Deeper jak przykładna echosonda ma do wyboru stożek szeroki sondowania, jak 

i wąski do bardziej szczegółowego odczytu mniejszej powierzchni) i wszystko działa, widać 

rafki, głazy, doły, klify, stoki nurtu i inne stosowne informacje. To wszystko uzyskałem, trzy-

mając Deepera za górny uchwyt – ma ich trzy. W zależności od sytuacji wkręca się śrubkę 

z oczkiem w odpowiedni gwint – górny nadaje się do trzymania urządzenia przy łodzi na 

sztywno, środkowy do sondowania z mostu i ostatni, najniżej, do rzucania z poziomu wody 

lub z brzegu. Trzeba uważać, żeby płynąć z Deeperem lub ściągać go powoli, bo inaczej, 

gdy zanurzy się za bardzo, potrafi stracić połączenie Wi-Fi/Bluetooth – zazwyczaj na krótko, 

czasem powtórne połączenie potrafi potrwać pół minuty. Deeper do torby i łowimy – wynik 

dnia bardziej niż zadowalający. Nic dziwnego, pogoda wychodząca z głębokiego niżu, ale 

nadal paskudna, jest świetna na miejscowego sandacza. Kilka sztuk powyżej 70 cm, jakiś 

szczupak przypadkowy z dna, przetrzebiona banda okoni – żyć, nie umierać. 
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Bardzo lubię to wrażenie, tutaj, na wodzie, gdy patrzę na lekki zmierzch. Jeszcze zupeł-

nie widno, łosie się nawołują, perkozy toczą jakąś dyskusję i wydaje się, że jest na zegarze 

co najwyżej 19:00. Zazwyczaj okazuje się, że jest już 23:50 i trzeba wracać. Na talerzu – jak 

to wieczorem – porcja wysokokalorycznego czegokolwiek, zazwyczaj okraszona czymś 

równie subtelnym, jak pół kilo boczku. Desperaci pozbawieni cierpliwości grzeją się przy 

kuchni opalanej drewnem i wsuwają makaron z chińskiej zupki na sucho, byle coś wrzucić 

do żołądka. Wszyscy marzą już tylko o łóżku – byle dotrwać do zdjęcia kaloszy i zanurkować 

pod ciepłe okrycie. Moskitiera wybitnie poprawia jakość snu, coś bzyczy gdzieś nad głową, 

ale można to przynajmniej ignorować. I spaaać. 

Pobudka gorsza od poprzedniej. Pewnie z powodu wczorajszych rozgrzewaczy, ale dziś 

pogoda lepsza, czyli na sandacza pewnie gorzej. Szybkie śniadanie, mniej ciuchów na sie-

bie i na wodę. Dziś mogę pewnie porzucać Deeperem w nieznanych miejscach – między 

miejscówkami na szczupaka. Muszę skombinować sobie jakiś trzymak na telefon do łodzi, 

bo trzymanie telefonu na kolanach podczas używania Deepera jest możliwe, ale trochę 

jednak kłopotliwe. 

Przydałoby się sprawić sobie w pełni wodoszczelne etui na telefon. Przebijanie się przez fale 

chlapie niemiłosiernie i mam lekki psychiczny dyskomfort, gdy mój telefon nie jest w sztor-

miaku. W zasadzie tylko wtedy, gdy używam Deepera, wyłączam tryb samolotowy – power-

Deeper Fishfinder Pro, na ryby z telefonem
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banki czekają w domku, ale Deeper załącza 

i Wi-Fi, i Bluetoothem, trochę baterii zatem scho-

dzi. Samo urządzenie natomiast pobiera ener-

gię bardzo rozsądnie i do tego tylko wtedy, gdy 

fizycznie działa, czyli jest w wodzie. Wynik jest 

bardzo OK – apka pokazuje nadal 77% naładowa-

nia urządzenia po poprzednim testowym dniu. 

Szukam niezbadanych miejscówek. Deeper 

umocowany na najmocniejszym kiju, ponie-

waż nie jest ultralekki, jak na rzucanie z wędki. 

Plecionka również gruba… tak na wszelki wypa-

dek, żeby nie płakać, gdyby się urwał i popłynął 

gdzieś z nurtem. Niezbadane miejscówki robimy 

wolno… trzeba jeszcze wolniej, właśnie przy-

dzwoniliśmy dnem łodzi w jakiś głaz. O, tu jest 

nieźle, bardzo ładna na oko miejscówka. Rzucam 

Deeper Fishfinder Pro, na ryby z telefonem
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Deeperem kilka razy, żeby zapoznać się z dnem – po kilku rzutach już wiem, że jest lekki 

przelew, po którym robi się dołek i potem płaski, głęboki blat – kurcze, jak dobrze na łowie-

nie – dlaczego nigdy tu nie łowiliśmy? Blisko domu, ładnie, dodatkowo Deeper zasygnali-

zował rybę za przelewem, może to dyżurny miejscowy szczupak? Rzucamy. Osiem rzutów 

i sześć zaczepów o kamienie, w tym cztery litościwe, bo przynęta zeszła po krótkiej walce, 

dwa jednak stracone – już wiem, dlaczego tu nie łowimy. Kolega łapie po chwili całkiem faj-

nego sandacza, ale raczej nikt się nie kwapi ryzykować utraty przynęty z przyponem, mając 

do wyboru znane miejscówki o lepszym dnie. Spływamy. 

Nieco dalej Deeper albo zwariował, albo pokazuje stado okoni. Wiadomo, że takie stado długo 

w tym miejscu nie zostanie, rzucamy i sukces! Kilka minut i kilka ładnych sztuk na kolację. 

Ten tryb Deepera, w którym się go zarzuca, jest najbardziej przekonujący. Ma nawet jedną 

zaletę, której brak stacjonarnej sondzie na łodzi – nie trzeba mianowicie pływać zygzakiem 

w tę i z powrotem, gapiąc się w ekran echosondy, żeby zapoznać się z dnem, no i nie pło-

szymy ryb bardziej, niż to konieczne. Jedyna obawa to taka, że zaraz po zarzuceniu jakiś 

nadgorliwy szczupak się na niego rzuci – stąd surflonowy długi przypon na plecionce, 

dopiero na nim Deeper. Rozwiązanie idealne, zwłaszcza dla łowiących z brzegu, gdy nie 

mamy innej metody sprawdzenia dna. Łatwiej też wygruntować zestaw na ryby spokojnego 

Deeper Fishfinder Pro, na ryby z telefonem
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żeru. Wyszedł też jeden mankament – zasięg jest teoretycznie około 50 metrów, ale z tele-

fonem w obudowie gubił mi połącznie z Deeperem znacznie bliżej. Bez wielkiego jednak 

żalu – widoczność fizycznej pozycji Deepera na wodzie jak dla mnie średnia – czarna kulka 

o średnicy kilku centymetrów na fali nie rzuca szczególnie się w oczy, mogłaby być w innym 

kolorze – następnym razem zamontuję mu chorągiewkę. 

Po powrocie do domku miłe zaskoczenie – Deeper pamięta logi swoich odczytów i można 

sobie poprzeglądać, przesuwając palcem, poszczególne sondowania, jeśli się pamięta, skąd 

są. Apka ma zresztą bardzo dużo funkcji, kalendarz z fazami Księżyca, aparat foto, prognozę 

pogody na aktualny obszar (zresztą bardzo szczegółową), notatki sprzężone z kalendarzem, 

mapy, historię (logi Deepera) i sporo ustawień konfiguracyjnych. Przyznam szczerze, że funk-

cja wykrywania ryb nie bardzo mnie interesowała z powodów sportowych – nie uprawiam 

polowania na TĘ konkretną rybę, stojąc nad nią na łodzi – bardziej interesuje mnie potencjał 

miejsca jako takiego, czyli głównie ukształtowanie dna. Nie da się ukryć, że jak już odczyt 

ryby jest, to trudno się opędzić od myśli, żeby jednak rzucić w to miejsce. Część opcji, jako 

że zasięg transmisji danych miałem szczątkowy, udało mi się przetestować pobieżnie. Wiem 

tyle, że działają. 

Kolejne dni przyniosły pogodę spod znaku słońca i czapeczek z daszkiem. Ciuchy dużo 

wygodniejsze, obawa o telefon mniejsza, znowu więc testowałem Deepera. Okazało się, że 

urządzenie ma dwa rodzaje alarmów – alarm po wykryciu ryby, jak i alarm minimalnej głę-

bokości. Ten drugi, żeby nie wpłynąć na kamień, ale trudno mi sobie wyobrazić praktyczne 

zastosowanie tego alarmu na płaskodennej łódce płynącej do przodu. Na spokojnej wodzie 

urządzenie pracuje stabilniej (fale go nie zalewają), więc i komfort się zwiększył. Wykrył kilka 

zaskakująco głębokich miejscówek, gdzie padło kilka sandaczy. 

Z niewiadomych przyczyn, pod koniec wyjazdu, mimo naładowania i wydawania z siebie 

cichutkiego tykania świadczącego o tym, że działa w wodzie, Deeper przestał mi wyświe-

tlać dane o dnie. Nie wiem dlaczego, muszę to sprawdzić na Wiśle. Generalnie to bardzo 

fajny wynalazek dla każdego, kto nie chce się targać z sondą, stelażem, ekranem, akumu-

latorem i kablami na łódź, a już na pewno dla łowiących z brzegu – innej opcji w zasadzie 

w takim przypadku nie ma. Deeper ma czujny woreczek z przypinką i można go sobie 

zawiesić do paska od spodni lub w innym wygodnym miejscu. Poza tym jest pod ręką 

i nawet jeśli nie jest aktualnie przypięty do wędki, to zamontowanie go zabiera 15 sekund. 

Naprawdę przydatne cacko.

Deeper Fishfinder Pro, na ryby z telefonem
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PNY DUO-LINK OTG USB 3.0 
ZE ZŁĄCZEM LIGHTNING

MACIEJ SKRZYPCZAK

PNY DUO-LINK OTG USB 3.0 ze złączem Lightning

Pojemność dyskowa w iPhone’ach i iPadach jest ograniczona i nie można jej poszerzyć 

na przykład kartami pamięci, gdyż iUrządzenia po prostu nie wspierają tej technologii.
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Brak obsługi kart pamięci nie oznacza jed-

nak, że nie ma sposobu na dodatkowe 

miejsce na pliki w urządzeniach Apple. 

Spore pole do popisu mają w tym kontek-

ście producenci akcesoriów. Jednym z nich 

jest firma PNY, która niedawno zaprezen-

towała swoje rozwiązanie. PNY DUO-
LINK OTG USB 3.0 to pendrive ze złączem 

Lightning z jednej i USB z drugiej strony. Są 

umieszczone w aluminiowej obudowie słu-

żącej jednocześnie za prowadnicę. Pozwala 

to na wysunięcie jednej wtyczki przy jed-

noczesnym schowaniu drugiej. Żeby zapo-

biec samoczynnemu przesuwaniu się 

środka, zastosowano blokadę – przycisk, 

w którym wbudowana jest także dioda 

informująca o pracy urządzenia. Warto 

jeszcze zwrócić uwagę na złącze Lightning. 

Po wysunięciu nie wystaje tylko sama 

wtyczka, a zaraz za nią obudowa. Zamiast 

tego podstawa złącza jest wystająca, a jej 

wymiar jest nieco większy niż Lightning. 

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala 

na wykorzystanie PNY z iPhone’ami i iPa-

dami zabezpieczonymi różnego rodzaju 

obudowami.

iOS nie pozwala na dostęp do systemu pli-

ków, żeby więc skorzystać z PNY, musimy 

zaopatrzyć się w specjalną aplikację, 

dostępną w App Store za darmo. Nie 

musimy jej zresztą specjalnie szukać, gdyż przy pierwszym podłączeniu PNY 

z iUrządzeniem otrzymamy komunikat – jedną z opcji do wyboru będzie pobra-

nie tej aplikacji. Za każdym kolejnym razem pojawi się zapytanie, czy chcemy 

otworzyć program obsługujący PNY. Jakie zatem opcje daje nam aplikacja?

PNY DUO-LINK OTG USB 3.0 ze złączem Lightning

Brak obsługi kart pamięci 
nie oznacza jednak, 
że nie ma sposobu na 
dodatkowe miejsce na pliki 
w urządzeniach Apple.

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/duo-link-3.0/id1088185359?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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W głównym widoku najbardziej wyeksponowane są cztery opcje: pamięć apli-

kacji, pamięć zewnętrzna, kontakty oraz baza mediów. Do pierwszej z nich 

możemy kopiować lub przenosić zawartość z pendrive’a. Narzędzie Kontakty 

pozwala na wykonanie ich kopii zapasowej (w zbiorczym pliku VCF) lub też jej 

przywrócenie. Natomiast z bazy mediów uzyskamy dostęp do zdjęć, muzyki 

i filmów z iUrządzenia. Tak przynajmniej jest w teorii, gdyż każdorazowa próba 

wybrania muzyki kończy się crashem aplikacji. W przypadku zdjęć i filmów 

na szczęście tak się nie dzieje. Mamy tam możliwość wybrania pojedynczych 

mediów, które następnie możemy usunąć (jeśli przyznamy aplikacji takie prawa) 

lub skopiować na cztery sposoby: do pamięci aplikacji, do pamięci pendri-

ve’a oraz jeszcze raz te dwie opcje, ale tym razem z dodatkowym usunięciem 

zdjęcia lub filmu z pamięci iUrządzenia. Do wyboru jest jedna opcja – One 

Touch Backup – wtedy kopiuje się wszystkie media danego rodzaju we wska-

zane miejsce z możliwością usunięcia ich ze źródła. Dzięki temu możemy na 

przykład w miarę szybko przenieść dane do PNY i zwolnić miejsce na iUrzą-

dzeniu. Osobiście nie zdecydowałem się na takie rozwiązanie. O wiele częściej 

wykorzystywałem kopiowanie wybranych niedawno zrobionych zdjęć. Tutaj 

jednak pojawiła się dość znaczna wada aplikacji – nie można ustawić sposobu 

sortowania wyświetlanych mediów – są domyślnie pokazywane od najstar-

szych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w jednym rzędzie znajdują się cztery 

zdjęcia, a obecnie mam ich łącznie ponad 3200, to żeby dotrzeć do tych najnow-

szych, muszę nieźle namachać się palcem. Kolejną wadą aplikacji jest brak jakiej-

kolwiek komunikacji z innymi programami zainstalowanymi na iUrządzeniu. 

iOS 9 umożliwia to przecież przy pomocy Share Sheet i aż prosi się, żeby z tego 

skorzystać, a niestety, nie uwzględniono tego. Dlatego nie zrobimy nic z pli-

kami, które akurat nie są obsługiwane przez aplikację PNY, a które mogłyby być 

otwarte w innych aplikacjach. Cień nadziei na rozwiązanie tych problemów daje 

dostępna w App Store nowsza wersja aplikacji do obsługi urządzeń PNY, gdzie 

na pewno dodano opcję sortowania plików, a być może też uruchamiania ich 

PNY DUO-LINK OTG USB 3.0 ze złączem Lightning

W aplikacji nie można ustawić sposobu sortowania wyświetlanych 
mediów – są domyślnie pokazywane od najstarszych.
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w zewnętrznych programach. Na razie jednak aplikacja ta nie wspiera opisywa-

nego tu narzędzia i nie wiadomo, czy w ogóle lub kiedy będzie taka możliwość.

Aplikacja oferuje nam również opcję zabezpieczenia dostępu do przechowywa-

nych w niej i w pamięci przenośnej plików. Do wyboru mamy hasło i Touch ID.

Wróćmy jeszcze na chwilę do samego urządzenia PNY. Jak wskazuje jeden z czło-

nów jego nazwy, wspiera ono technologię USB 3.0, co mogłoby sugerować sto-

sowne prędkości. I o ile prędkość odczytu to maksymalnie przyzwoite 80 MB/s, 

o tyle zapis mógłby być zdecydowanie szybszy – maksimum, jakie udało mi się 

osiągnąć, to tylko 17 MB/s. Nie zmienia to jednak faktu, że transfer jest w miarę 

stabilny.

PNY DUO-LINK OTG USB 3.0 ze złączem Lightning to ciekawe rozwiązanie, które 

najlepiej sprawdzi się, gdy będziemy chcieli zyskać wolne miejsce na naszym 

iUrządzeniu kosztem mediów. Gdyby dopracować jeszcze aplikację zarządza-

jącą akcesorium, zyskałoby z pewnością dużo więcej zastosowań, stałoby się 

bardziej wszechstronne. Pozostaje mieć nadzieję, że firma PNY podziela to zda-

nie i w najbliższym czasie wprowadzi odpowiednie zmiany.

Produkt firmy PNY dostępny jest w trzech 

pojemnościach: 32 GB, 64 GB oraz 128 GB.

PNY DUO-LINK OTG USB 3.0 ze złączem Lightning

mcskrzypczak

http://www.twitter.com/mcskrzypczak


NILSEN VOICE

PAWEŁ HAĆ

Choć praca przy ekranie nie wymaga teoretycznie dodatkowego oświetlenia nawet 

w nocy, to ze względu na zdrowie oraz sposób działania organizmu lepiej sobie takie 

zapewnić. Trafiła do mnie lampka, która została wręcz stworzona z myślą o takiej pracy 

i to właśnie przy komputerze.
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W ubiegłym miesiącu miałem przyjemność 

testować iStar – lampę firmy Nilsen, która dzięki 

zastosowaniu LED-ów o różnej temperaturze bar-

wowej, a także zintegrowanemu dokowi dla iPho-

ne’a i porcie USB, stwarza warunki dobre zarówno 

do pracy, jak i do odpoczynku. Voice, czyli recen-

zowana lampa, skupia się wyłącznie na tym pierw-

szym aspekcie. Zrezygnowano w niej z portu USB 

i złącza Lightning, a temperatura barwowa światła 

również nie jest regulowana (nie jest to jednak 

w tym przypadku istotne, co wyjaśnię za chwilę). 

Dodano za to głośniki oraz ramię, które można 

ustawić w niemal dowolny sposób. Podstawa 

jest duża, ale niewystarczająco ciężka, by ustawić 

lampę bez przytrzymywania jej spodu. Materiały 

są za to świetnej jakości, podstawę z każdej 

strony otacza przykryty tkaniną głośnik, jej górny, 

dotykowy panel jest z błyszczącego plastiku, 

natomiast ramię lampy ma matową, gumową 

powierzchnię. Lampa sprawia wrażenie bardzo 

solidnej, przeszkadza mi jedynie jej lekkość.

Zastosowane źródła światła charakteryzują się 

dobrym współczynnikiem oddawania barw, wystar-

czającym do pracy biurowej (i zgodny z normą 

określającą warunki pracy w takich warunkach). 

Temperatura światła jest dość wysoka, wynosi 

5500 K. Voice stworzono do pracy, w której ta war-

tość powoduje dobrą efektywność i skupienie. 

Natężenie światła jest za to regulowane, ma cztery 

poziomy, od delikatnego po mocne. Zmieniamy je 

dotykowymi przyciskami, na obudowie nie ma jed-

nak wskaźnika aktualnego natężenia. Producent 

zastosował niebieskie, ale niezbyt jaskrawe diody 

do podświetlenia przycisków (nie wszystkich), 

które nie świecą, gdy urządzenie jest wyłączone, 

Zastosowane źródła światła 
charakteryzują się dobrym 
współczynnikiem oddawania barw, 
wystarczającym do pracy biurowej 
(i zgodny z normą określającą 
warunki pracy w takich warunkach).

Nilsen Voice
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a podczas pracy nie rażą. Przeszkadzało mi to trochę w iStar, tu jednak nie ma problemu, by 

lampka stała nie tylko na biurku, ale i na stoliku nocnym. Z uwagi na zastosowanie LED-ów trwa-

łość lampy jest bardzo wysoka, powinna wytrzymać przynajmniej dziesięć lat bez widocznych 

zmian w tym, jak świeci. Co ważne, pomimo punktowych źródeł światła, lampa nie razi, nawet 

gdy spojrzymy na nią pod niewielkim kątem. Zastosowano bowiem pokrywę dyfuzyjną, ogra-

niczającą olśnienie. Dzięki niej światło jest też rozsyłane równomiernie na powierzchnię blatu 

– z powodzeniem można oświetlić powierzchnię o wielkości około 50 x 50 cm.

Tym, co czyni Voice idealnym uzupełnieniem gabinetu, jest wbudowany głośnik, konkret-

niej zaś, dwa głośniki. Są zaskakująco głośne jak na ich wielkość. Po sparowaniu z telefonem 

przez Bluetooth mogą z powodzeniem pełnić funkcję zestawu audio, choć o ograniczonej 

mocy. Voice nadaje się świetnie do słuchania muzyki podczas pracy, choć na dużej głośno-

ści przestaje brzmieć wyraźnie. Co ważne, wykorzystuje nie tylko łączność bezprzewodową, 

ale też wejście miniJack – nic nie stoi na przeszkodzie, by Voice zastąpiło wbudowane 

w laptopa czy monitor głośniki.

Rozwój technologii LED spowodo-

wał, że możemy nie tylko regulować 

natężenie światła, ale też wpływać 

nim na organizm poprzez zmiany 

temperatury barwowej, poprawiając 

tym samym koncentrację na pracy. 

Wbudowany w podstawę głośnik jest 

równie istotnym elementem Voice, 

co diody, pozwalającym zaoszczę-

dzić miejsce na biurku. Lampa jest 

przy tym bardzo elegancka, matowe 

wykończenie ramienia i stonowana 

kolorystyka bardzo przypadły mi do 

gustu. To zarówno doskonały sprzęt 

dla osób pracujących z domu, jak 

i preferujących przesiadywanie po 

nocach. Mam wrażenie, że nie dosta-

łem jej bez powodu.

Nilsen Voice             

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

Cena:  299 PLN

Nilsen Voice

Natężenie światła jest za to 
regulowane, ma cztery poziomy, od 
delikatnego po mocne.

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


TWELVE SOUTH 
TIMEPORTER

PAWEŁ HAĆ

Zegarek, który trzeba ładować codziennie, to problematyczne urządzenie. Dowolny wyjazd 

wymaga zabierania ładowarki i kabla, którego nie kupimy ot tak po prostu, w każdym 

markecie. Twelve South nie było w stanie tego zmienić, ale, jak zwykle zresztą, stworzyło 

bardzo przemyślany dodatek, tym razem do Apple Watcha.
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Początkowo kupiłem zegarek Apple wraz z dodatkowym kablem do ładowania, by mieć 

go w razie uszkodzenia tego dodawanego do zestawu. Z czasem jednak zaczął służyć mi 

w podróży – dwudniowy wyjazd bez ładowania Apple Watcha kończył się bowiem rozła-

dowaną wczesnym wieczorem baterią. Było to o tyle męczące, że zawsze musiałem mieć 

ze sobą dokładnie ten kabel z magnetyczną końcówką. Dodatkowo zdarza się mi zmie-

niać paski przy zegarku: mam cztery i używam ich zamiennie, w zależności od okazji. Nie 

znalazłem żadnego sensownego sposobu (poza osobną kieszenią w plecaku), by prze-

wozić te wszystkie akcesoria w jako takim ładzie, dlatego też informację o pojawieniu się 

TimePortera przyjąłem bardzo entuzjastycznie. 

Pudełko jest dostępne w dwóch kolorach: czarnym i białym, do mnie dotarła ta druga 

wersja. Z zewnątrz wygląda bardzo minimalistycznie i przypomina raczej etui na okulary, 

oprócz okrągłego logo Twelve South na górze nie ma bowiem żadnych elementów ozdob-

nych. W oczy rzucają się też dwa niewielkie otwory na obu końcach służące do wyprowa-

dzenia kabla. Pudełko pokryto materiałem imitującym skórę, 

przyjemnym w dotyku i, o dziwo, niebrudzącym się na 

tyle łatwo, na ile wygląda.

Wnętrze „urządzono” bardzo rozsądnie. Na 

środku mamy wystarczająco dużo miej-

sca, by schować kilka pasków (mieszczą 

się przynajmniej cztery) i ładowarkę 

sieciową, gumowe uchwyty pozwa-

lają natomiast na zawinięcie na nich 

kabla do ładowania. Przez jeden 

Twelve South TimePorter
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ze wspomnianych otworów można 

wyprowadzić go na zewnątrz i podpiąć 

do ładowarki, okrągłą magnetyczną 

końcówkę należy zaś umieścić w miej-

scu logo producenta, które chowa się 

do wewnątrz. W ten sposób pudełko 

pełni jednocześnie funkcję organizera 

pasków i kabli, a także podstawki i to 

zarówno poziomej, jak i pionowej. 

Na środku TimePorter ma wgłębienie, dzięki któremu zegarek nie ześlizgnie się po zapięciu 

paska, a dodatkowo pasek nie będzie ocierał o blat (nie sprawdzi się to jednak w przypadku 

grubszych pasków i bransolet). Końcówka kabla trzyma się bardzo dobrze dzięki dodatko-

wym uchwytom wewnątrz, sam zegarek również nie zsuwa się, gdyż magnes w końcówce 

jest wystarczająco silny, by przytrzymać go niemal w pionie. To nie wszystko – jeśli mamy 

odpowiednio mały powerbank, to po umieszczeniu go wewnątrz i podłączeniu kabla 

TimePorter stanie się samodzielną ładowarką podróżną do zegarka.

TimePorter nie należy do skomplikowanych akcesoriów, ale czyni podróżowanie z Apple 

Watchem wygodniejszym. Zawiasy pudełka stawiają na tyle duży opór, że nie otworzą się 

same w walizce czy plecaku. Ściany są sztywne i dobrze chronią zawartość, gumowe wnę-

Twelve South TimePorter

Jeśli mamy odpowiednio mały 
powerbank, to po umieszczeniu go 
wewnątrz i podłączeniu kabla TimePorter 
stanie się samodzielną ładowarką 
podróżną do zegarka.
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trze powoduje natomiast, że pomimo luźnego ułożenia wszystkiego w środku, akcesoria 

nie będą hałasować. Niestety, nie obyło się bez wad, choć nie wpływają one bezpośrednio 

na użytkowanie. Wewnątrz, przy krawędziach, materiał imitujący skórę nieelegancko się 

zagina, wygląda tak, jakby ktoś zapomniał wykończyć ten element. Gdyby był to inny pro-

ducent, nie zwróciłbym pewnie na to uwagi, Twelve South przyzwyczaiło mnie jednak do 

wysokiej jakości wykonania. Tu niestety jej zabrakło.

Bez TimePortera można się spokojnie obyć, ale dla często podróżujących osób może oka-

zać się doskonałym rozwiązaniem problemu z kablami i innymi dodatkami do zegarka. 

Sprawdza się bowiem świetnie zarówno jako podstawka, jak i pudełko na akcesoria, a po 

wrzuceniu do środka powerbanku uniezależniamy Apple Watcha od gniazdka na przy-

najmniej tydzień. Gdybym miał wybierać między kolejnym gumowym bądź nylonowym 

paskiem a TimePorterem, zdecydowanie wybrałbym ten drugi.

Twelve South     
TimePorter            

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Cena:  49,99 USD

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac


COMMA VIVID 
LEATHER CASE

MACIEJ NOWAKOWSKI

Comma to nowa marka na rynku akcesoriów dla iPhone’a. Ich pierwszym produktem, 

który do mnie trafił, było etui na iPhone’a 6/6S.
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Zwykle mam problem ze znalezieniem fajnego etui do codziennego użytku. Miałem okazję 

testować wiele różnych konstrukcji, które bywały nastawione na zapewnienie ekstremalnej 

ochrony iPhone’a czy zapewniały mu dodatkowe godziny pracy dzięki wbudowanej baterii. 

Poszukiwałem etui, które będzie sprawdzało się w zwykłe dnie. Takie, które nie podniesie 

zbytnio wagi iPhone’a, nie obniży wygody jego użytkowania, a jednocześnie zapewni odpo-

wiednią ochronę na wypadek przypadkowych upadków. Przez długi czas zadanie to speł-

niał oryginalny silikonowy Apple case. Mam jednak z nim złe doświadczenia ze względu na 

wycięcie u dołu, przez które udało mi się lekko obić dolną krawędź telefonu. Preferuję etui, 

które osłaniają dobrze boczne krawędzie, łącznie z klawiszami oraz spodem telefonu.

Comma Vivid Leather Case spodobało mi się, zanim zdążyło do mnie dotrzeć. Jego 

wewnętrzna część i krawędzie to sztywny silikon w kolorze czarnym. Zastosowanie tego 

typu materiału dobrze ochrania iPhone’a i na pewno nie spowoduje otarć podczas zakła-

dania czy zdejmowania, a przy tym całe etui dobrze przylega do telefonu. Tył obszyty jest 

cienką skórą, a w jego górnej części znajdziemy aluminiową wstawkę. Etui to jest dostępne 

w trzech wariantach kolorystycznych, różniących się kolorem tylnej skórzanej wstawki 

Comma Vivid Leather Case
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– czarnym, czerwonym i granatowym. Trafiła do mnie wersja granatowa, która wygląda bar-

dzo elegancko. Gdy położymy telefon ekranem do dołu, to delikatna obwolutka uchroni go 

przed kontaktem z podłożem i zarysowaniami.

Warto wspomnieć, że etui to jest kompatybilne z szybami, które zakrywają cały przedni 

panel iPhone’a. Minimalnie pogrubienie telefonu przez dodatkową warstwę szkła nie powo-

duje zsuwania się tej obudowy – wszystko wciąż przylega właściwie.

Po ponad dwutygodniowym noszeniu telefonu w tym etui nie zauważyłem żadnych śladów 

zużycia, przetarć ani odbarwień. Etui jest odporne na zabrudzenia, a jeśli nawet jakiekolwiek 

by się pojawiłyby, to można je będzie łatwo usunąć wilgotną szmatką.

Comma Vivid Leather to obecnie moja ulubiona obudowa i cały czas z niej korzystam. 

Można ją kupić na ZGSklep.pl w cenie 149 złotych. Jeśli posiadacie iPhone’a 6/6S Plus, to jest 

ona również dostępna w większym wariancie, w takiej samej cenie.

Comma Vivid Leather Case

macnow

https://twitter.com/macnow


# COMMA 3D TEMPERED GLASS ORAZ 
COMMA PRIVACY TEMPERED GLASS PROTECTOR

MACIEJ NOWAKOWSKI

Dla ochrony ekranu mojego iPhone’a przed zarysowaniami przez wiele lat korzystałem 

z różnych folii ochronnych. Odkąd po raz pierwszy folię zamieniłem na szkło, nie 

wyobrażam sobie już powrotu do tej wcześniejszej ochrony. 
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Zwłaszcza że w iPhone’ach 6/6S brzegi ekranu są lekko zaokrąglone, użycie tradycyjnych folii 

czy szkła nie pozwala zatem na ochronę całego ekranu. Pod koniec zeszłego roku kolejne firmy 

zaczęły wprowadzać do swojej oferty szkła 3D, które dzięki zaokrąglonym brzegom pozwalają 

na przykrycie i ochronę całego przedniego panelu iPhone’a.

W zeszłym miesiącu miałem okazję sprawdzić dwa takie szkła marki Comma. Pierwszym z nich 

jest Comma 3D Tempered Glass Seamless Full Screen Protector. To typowe szkło 3D, które 

doskonale chroni przedni panel telefonu przed zarysowaniami, jak również ma za zadanie 

zapobiec stłuczeniu wyświetlacza w razie uderzenia bezpośrednio w niego, na przykład pod-

czas upadku telefonu. W pudełku poza samą szybą znajdziemy dwie ściereczki służące do przy-

gotowania ekranu przed montażem, a także folię mającą chronić tył telefonu. Założenie takiej 

szyby, która zakrywa cały przedni panel, jest zdecydowanie łatwiejszym zadaniem, niż nakleja-

nie folii. Przez to, że całość jest sztywna, to odpowiednie wycelowanie nie stanowi większego 

problemu. Łatwiej jest również uniknąć pęcherzyków powietrza na ekranie.

Drugim testowanym przeze mnie produktem jest Comma Privacy Full Screen Tempered Glass. 

Na pierwszy rzut oka niewiele różni się od poprzednika. Zawartość pudełka jest w zasadzie 

identyczna. 
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Nie jest to jednak w 100% szkło 3D, producent opi-

suje je jako 2.5D. Po założeniu na telefon jest ono 

wyczuwalne w zasadzie jedynie wtedy, gdy przejeż-

dżamy palcem po bocznej krawędzi. W modelu 3D 

brzeg jest zaokrąglony, z kolei w 2.5D można wyczuć 

krawędź. W praktyce nie ma to jednak większego 

znaczenia, zwłaszcza jeśli poza szkłem dodatkowo 

stosujemy jakiekolwiek etui. Drugą cechą, która 

odróżnia je od poprzednika, jest funkcja Privacy 

Protect. Szkło to obniża kąty widoczności ekranu do 

90 stopni. Dzięki temu zawartość ekranu jest w pełni 

dostępna jedynie dla osoby, która trzyma iPhone’a. 

Podejrzenie tego, co dzieje się na ekranie przez osoby 

siedzące obok nas będzie bardzo utrudnione. Poza 

tym to szkło pełni te same funkcje ochronne jak 

poprzednik, zapobiegając przed zarysowaniem czy 

też stłuczeniem ekranu.

Oba te produkty wstępują w dwóch wersjach kolo-

rystycznych – białej i czarnej. Jeśli zatem znudził 

się Wam kolor frontu waszego iPhone’a, to możecie 

śmiało zamówić szybę o odmiennym kolorze, zmie-

niając czarny smartfon na biały lub odwrotnie. Oba 

te produkty są oczywiście w pełni kompatybilne 

z technologią 3D Touch. Wszystkie gesty działają 

sprawnie i nie zauważyłem, aby było konieczne uży-

cie większej siły.

Moim zdaniem warto zainwestować w tego typu 

ochronę. Koszt zakupu takiej szyby jest niewielką 

częścią wydatków, które poniesiemy w przypadku 

stłuczenia ekranu. Osobiście spotkałem się wśród 

znajomych z kilkoma przypadkami, gdy, dzięki zasto-

sowaniu takiej ochrony, po upadku iPhone’a pękła 

jedynie szyba nałożona na ekran.

# Comma 3D Tempered Glass oraz Comma Privacy Tempered...

macnow

https://twitter.com/macnow
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TORBA I PLECAK CASE LOGIC 
ZASKAKUJĄ NIE TYLKO WYGLĄDEM

PAWEŁ OKOPIEŃ

Torba i plecak Case Logic zaskakują nie tylko wyglądem

Zazwyczaj w sezonie wakacyjnym poszukujemy wygodnego plecaka i dobrze, gdyby miał 

do tego rozsądną cenę. Case Logic ma na to odpowiedź _ w postaci plecaka i serii toreb 

LoDo i Huxton. Rozwiązania te okazują się praktyczne nie tylko w mieście, ale też poza nim.



Case Logic to marka raczej ze 

średniej półki i takie też do tej 

pory były jej produkty. Wiele 

akcesoriów, choć solidnych 

i dobrze wykonanych, nie grze-

szyło urodą. Teraz się zmienia 

to i naprawdę nowe rozwiąza-

nia są ładne, a nawet bardzo 

ładne, zachowując przy tym 

wciąż korzystną cenę – zarówno 

plecak LoDo, jak i torby z serii 

Huxton kupimy za mniej niż 

300 złotych. W rzeczywistości 

Case Logic od 2007 roku należy 

do Thule i to właśnie pod szyl-

dem Thule należy szukać roz-

wiązań premium. W tej chwili to, 

co oferowane jest w przypadku 

LoDo i Huxton, to jednak rów-

nież akcesoria bardzo wysokiej 

klasy.

W oczy rzuca się przede wszyst-

kim design – zarówno plecaka, 

jak i torby, które pomieszczą 

15-calowego laptopa (w moim 

przypadku 13-calowego 

MacBooka Air). Dla mnie ich 

wygląd nieco przywodzi na 

myśl skandynawskie nowocze-

sne wzornictwo, bardzo unisex. 

Plecak z powodzeniem może 

służyć nastolatkowi, jak i oso-

bom dużo starszym, w szkole, 

pracy czy w podróży. Z torbą 

dobrze będziemy wyglądać 
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ubrani na luzie, jak i przy casualowej 

marynarce. Świetny jest też materiał, 

z którego są wykonane akcesoria. 

Niestety, po rodzicach nie odziedzi-

czyłem wiedzy włókienniczej i mogę 

powiedzieć tylko to, że moim zdaniem 

odszycia są bardzo staranne, a materiał 

solidny.

Osobiście bardziej spodobał mi się 

plecak LoDo i to właśnie tę serię 

szczególnie polecam, również jeśli 

chodzi o torby, których jest przynaj-

mniej kilka. Sporo kieszonek i faj-

nie wyściełany środek to duże atuty. 

Najważniejszy jest jednak dla mnie 

sposób otwierania głównej komory. 

Skonstruowano go tak, aby po odsu-

nięciu ekspresu (łódzkie określenie 

na suwak vel zamek błyskawiczny) 

otrzymujemy bardzo szeroki otwór, co 

naprawdę ułatwia wkładanie przed-

miotów do tego plecaka i wyjmowa-

nie ich z niego. Spokojnie zmieściłem 

się w nim na dwudniowy wypad. 

Sprawdzi się na krótkich wycieczkach 

rowerowych i pieszych, jest naprawdę 

uniwersalny.

Torba z serii Huxton jest nieco uboższa 

w detale, ale też nie gorzej wykonana. 

Z przodu znalazły się dwie sprytnie 

ukryte kieszonki. W środku jest miej-

sce nie tylko na 15-calowego laptopa, 

ale też iPada oraz dokumenty. Co 

ważne, jest ona bardzo lekka – doce-

nimy to po całym dniu z komputerem 

Torba i plecak Case Logic zaskakują nie tylko wyglądem
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na ramieniu, choć sam pasek na ramię mógłby być nieco szerszy i wygodniejszy. 

Fajnym pomysłem jest też zamontowany z tyłu poprzeczny pasek, dzięki któ-

remu możemy ją nałożyć na walizkę.

Nowe serie akcesoriów Case Logic są bardzo przemyślane. Futerały i torby z serii 

Huxton kupimy już od 60 złotych, za opisywaną wersję zapłacimy 140 złotych. 

Seria LoDo jest nieco droższa, ale plecak w porównywarce cen znalazłem za 

260 złotych. To są bardzo sympatyczne ceny za dobrze wykonane i pojemne 

akcesoria. Warto na nie spojrzeć, poszukując czegoś, w czym będziemy mogli 

przenieść nie tylko nasze Macbooki.

Torba i plecak Case Logic zaskakują nie tylko wyglądem

paweloko

https://twitter.com/paweloko


SAMSUNG GALAXY S7 
FOTORECENZJA

TOMASZ SZYKULSKI 

Po kilku tygodniach z Samsungiem Galaxy S7 mogę śmiało stwierdzić, że przewyższa 

on pod względem możliwości fotograficznych uwielbianego przeze mnie 

iPhone’a i wyznacza kierunek w fotografii mobilnej, który bardzo mi się podoba. 
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Wstęp 
Wszystkie zdjęcia w tym artykule (poza zdjęciami urządzenia) wykonałem Samsungiem 

Galaxy S7 oraz dedykowanymi mu obiektywami. 

Tak jak wskazuje tytuł, nie będzie to typowa recenzja smartfona. Celem moich testów było 

sprawdzenie możliwości fotograficznych S7, a nie wszystkich jego funkcji i rozwiązań, dla-

tego traktowałem go bardziej jako kieszonkowy aparat niż telefon. Na co dzień używałem 

go równolegle z iPhone’em – z wielu powodów nie byłbym w stanie w pełni zrezygnować 

ze sprzętu i ekosystemu Apple. Chodzi tu przede wszystkim o znaczną część mojej rodziny 

i znajomych, którzy korzystają z OS X i iOS, w związku z czym najwygodniejszą formą 

komunikacji jest iMessage i Facetime. Moim podstawowym narzędziem pracy jest nato-

miast MacBook Pro – iCloud pozwala mi wygodnie wymieniać pliki między komputerem 

a telefonem. Nie zmienia to faktu, że przestawienie się na Androida nie jest niemożliwe; 

przez ostatnie tygodnie miałem czas, by dosyć dokładnie przetestować to środowisko. 

Moje ogólne wrażenia były pozytywne – zmiana systemu wymagała czasu na przyzwy-

czajenie, po odnalezieniu odpowiedników najczęściej używanych aplikacji i spersonalizo-

waniu interfejsu byłem jednak w stanie komfortowo pracować na S7. Irytowały mnie dwie 
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rzeczy: wygląd niektórych elementów systemu (kształt ikon, fonty, brak spójności z innymi 

elementami) oraz dotykowe przyciski na obudowie (wolałbym rozwiązanie ekranowe lub 

fizyczne przyciski). Z całą pewnością jest to rzecz gustu, ale wieloletnie przyzwyczajenie 

do iOS wyrobiło we mnie pewne nawyki i preferencje. Na pochwałę zasługuje szybkość 

telefonu, którą widać zwłaszcza przy fotografowaniu i edycji. Uruchomienie tych samych 

funkcji na moim iPhonie 6 zajmowało znacznie więcej czasu (choć oczywiście problem ten 

ograniczyłaby przesiadka na 6S). 

Smartfon jako narzędzie 
Przechodząc do fotorecenzji, na początku chciał-

bym powtórzyć kilka kwestii, które omówiłem 

w zapowiedzi. Po pierwsze: telefon, podobnie jak 

lustrzanka czy komputer, jest dla mnie przede 

wszystkim narzędziem. Narzędziem, które ma 

w efektywny i bezproblemowy sposób spełniać 

określone zadania. Zależy mi na niezawodno-

ści, szybkości działania, jakości wykonywanych 

zdjęć, a także dobrym designie i dostępności 

akcesoriów zwiększających możliwości sprzętu. 

Logo producenta ma drugorzędne znaczenie, 

a specyfikacjom technicznym przestałem przy-

glądać się już kilka lat temu. Jakości zdjęć nie mie-

rzymy bowiem megapikselami, a user experience 

– liczbą rdzeni procesora czy gigabajtów pamięci 

RAM. Istotną zaletą takiego podejścia jest moż-

liwość skupienia się na efektach, a nie samym 

procesie wykonywania lub edytowania zdję-

cia (a także innych zadań). W prostych słowach: 

narzędzie idealne to takie, które pozwala wyko-

nywać stawiane przed nim zadania bez koniecz-

ności skupiania się na samym narzędziu. 

Jeżeli chodzi o wykorzystanie smartfona do 

fotografowania, bardzo bliski tej definicji jest 

iPhone. Na początku wyjaśnię, w jaki spo-

sób z niego korzystam i jaką rolę odgrywa on 

Samsung Galaxy S7 – fotorecenzja
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w moim workflow. Aparat w telefonie to przede wszystkim uzupełnienie profesjonalnej 

lustrzanki, która stanowi najważniejszy element moich relacji z podróży „na żywo” (może-

cie je śledzić na Twitterze – www.twitter.com/t_szykulski). Ma on umożliwiać wykonanie, 

edytowanie i opublikowanie zdjęcia w ciągu kilkudziesięciu sekund, a także sprawdzać się 

wszędzie tam, gdzie użycie profesjonalnego sprzętu będzie niemożliwe lub niepraktyczne. 

Nie zależy mi na zaawansowanych nastawach manualnych czy trybie długiego naświetla-

nia, gdyż w tych zastosowaniach lepiej sprawdzi się lustrzanka. Wysoko cenię natomiast 

efektywny tryb HDR i automatykę przyspieszającą fotografowanie. Aparat w iPhonie wpi-

suje się w tę definicję, a na szczególną pochwałę zasługuje przede wszystkim systemowa 

aplikacja Zdjęcia, która umożliwia łatwą edycję oraz wygodne udostępnianie w najważ-

niejszych serwisach. 

Przestawienie się na Galaxy S7 wymagało znaczącej zmiany przyzwyczajeń, szczególnie 

w kontekście obróbki zdjęć. Po części wynikało to z zamiany iOS na Androida; istotniejsze 

były jednak ograniczone możliwości systemowej aplikacji do przeglądania i katalogowania 

zdjęć, gdyż nie pozwala ona na tak zaawansowaną edycję, jak ta z iPhone’a. W rezultacie 

musiałem znaleźć zewnętrzne narzędzie, o czym opowiem w dalszej części recenzji. 

Fotografowanie 
Zgodnie z zapowiedzią postanowiłem ograniczyć do minimum opisywanie parame-

trów technicznych, a zamiast tego skupić się na wrażeniach z fotografowania Galaxy 

S7. Zaczynając od kwestii sprzętowych, pierwszą różnicą w stosunku do dowolnego 

modelu iPhone’a jest znacznie szerszy kąt widzenia obiektywów zarówno przedniej, 

jak i tylnej kamery. O ile zaletą tego pierwszego jest właściwie tylko możliwość wygod-

nego robienia grupowych selfie, o tyle w przypadku głównego aparatu znacząco zwięk-

sza to ogólne możliwości fotograficzne. Ciasne wnętrza, dynamiczne ujęcia i krajobrazy 

– to tylko niektóre przykłady sytuacji, w których będą pomocne dodatkowe milimetry 

ogniskowej obiektywu. Co bardzo istotne, jest on również nieco jaśniejszy od kamery 

iPhone’a (zarówno 6 i 6S), poprawiając tym samym jakość zdjęć robionych w trudnych 

warunkach oświetleniowych. Aplikacja aparatu Galaxy S7 oferuje wiele trybów działania: 

automatyczny, profesjonalny (manualny), wybiórcze pole ostrości (pozwala zmienić punkt 

ostrości już po zrobieniu zdjęcia), panorama, emisja na żywo (transmisja na YouTube), 

hyperlapse i tak dalej. W ustawieniach możemy również wybrać rozdzielczość nagrywa-

nego wideo (nawet 4K), tryb działania autofocusa, a także aktywować wykonywanie zdjęć 

w ruchu (odpowiednik Live Photos na iOS). 

Samsung Galaxy S7 – fotorecenzja
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Moje ogólne wrażenia z fotografowania S7 były 

bardzo pozytywne. Zdjęcia są jasne, ostre, bar-

dzo szczegółowe i pozbawione widocznych 

wad (chociaż niektórzy narzekają na przesadne 

wyostrzanie) – z całą pewnością odpowiadają 

więc aspiracjom Samsunga w walce o tytuł naj-

lepszego fotograficznego smartfona na rynku. 

Nie będę oceniał, jak wypada S7 w porównaniu 

z bezpośrednią konkurencją, gdyż nie przeprowa-

dzałem pełnych testów innych urządzeń. Ważne 

jest natomiast to, że aparatem najnowszej gene-

racji Galaxy nikt nie powinien być rozczarowany; 

według subiektywnej oceny znakomitej więk-

szości moich znajomych zdjęcia z Galaxy S7 były 

odbierane jako ładniejsze od tych robionych iPho-

ne’em, tak 6S, jak i 6. Testując S7 bardzo doceni-

Samsung Galaxy S7 – fotorecenzja
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łem działanie trybu HDR (wysoka rozpiętość tonalna; telefon łączy kilka zdjęć wykonanych 

z różną ekspozycją, by lepiej pokazać szczegóły ciemnych i jasnych partii kadru), który nie 

tylko pozwalał na tworzenie lepszych zdjęć, ale również symulował „na żywo” działanie tej 

funkcji na ekranowym podglądzie podczas fotografowania. Na pochwałę zasługuje również 

bardzo szybki autofocus.

Przechodząc do minusów, największym z nich jest dla mnie sposób nagrywania wideo 

– nie mamy tutaj wydzielonego trybu, ale przycisk obok tego do wykonywania zdjęć, który 

natychmiast zaczyna nagranie. Problem w tym, że kąt widzenia kamery jest nieco mniejszy 

w przypadku filmów niż zdjęć, przez co nie mamy możliwości idealnego dopasowania kadru 

(widzimy szerszy podgląd zdjęcia, który „przeskakuje” do mniejszych rozmiarów w momen-

cie rozpoczęcia nagrywania wideo). Nie mogę natomiast powiedzieć nic złego na temat 

jego jakości – nie zauważyłem tutaj znaczących różnic w porównaniu do ostatnich generacji 

iPhone’a, chociaż wideo traktuję jedynie jako dodatek, a nie kluczową funkcję. Pewną niedo-

godnością była dla mnie także struktura i intensywność szumu na zdjęciach robionych przy 

słabym świetle, który stawał się bardzo widoczny przy nawet lekkiej edycji. Subiektywnie 
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mogę ocenić, że iPhone (6S i 6) radził sobie pod tym względem lepiej, chociaż jednocześnie 

rejestrował znacznie mniej detali w ciemnych partiach. 

Zupełnie oddzielną kwestią jest dla mnie ekran wykonany w technologii AMOLED. Chociaż 

w codziennym użytkowaniu robi on bardzo dobre wrażenie, nie zmienia to faktu, że 

wyświetlane przez niego kolory uważam za mocno przesycone i nienaturalne. Na początku 

przygody z S7 zdarzało mi się kilkukrotnie publikować edytowane na telefonie zdjęcie, 

a następnie usuwać je po obejrzeniu na neutralnym wyświetlaczu, gdzie wyglądało ono 

po prostu kiepsko. Fotografując S7, finalne zdjęcie będzie robiło dobre wrażenie u nas, a złe 

– u wszystkich innych. Różnica między zamierzeniem fotografa a odbiorem publiczności 

wynikająca z różnic sprzętowych to bardzo istotny (i uciążliwy) problem w dzisiejszej foto-

grafii. Wracając do S7: z czasem wyrobiłem sobie pewne nawyki w procesie postprodukcji 

(obrabiałem zdjęcia tak, by wyglądały dobrze na większości ekranów, a nie na AMOLED-ach), 

od początku uważam to jednak za sporą niedogodność. Na tym polu Samsung zdecydo-

wanie ustępuje najnowszym sprzętom Apple, które wyświetlają kontrastowe, nasycone, ale 

nadal naturalnie wyglądające obrazy. Z przyjemnością przetestowałbym kolejną generację 

serii Galaxy z podobnym ekranem. 
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Lens Cover 
Największym sprzętowym plusem Galaxy S7 jest według mnie opcjonalny Lens 

Cover – skórzana obudowa, która umożliwia zamontowanie dedykowanych 

obiektywów w gwint otaczający tylny aparat. W zestawie otrzymujemy dwa: sze-

roki kąt oraz teleobiektyw. Zestaw ten jest niezwykle wygodny i bardzo solidnie 

wykonany, a duże rozmiary soczewek dawały nadzieję na dobre efekty jeszcze 

przed rozpoczęciem fotografowania. Istotnie, Lens Cover znakomicie odgrywa 

swoją rolę, zwiększając możliwości aparatu S7: obiektyw szerokokątny zdecy-

dowanie rozszerza pole widzenia, powodując jedynie niewielkie spadki ostrości 

na brzegach kadru i minimalny efekt „beczki” (zaginanie linii prostych). Z kolei 

teleobiektyw wydłuża ogniskową, pozwalając na dokładniejsze fotografowanie 

oddalonych obiektów. Co istotniejsze, dzięki niemu po raz pierwszy udało mi się 

osiągnąć coś, co przez długi czas wydawało się niemożliwe – wykonywać dobre, 

ciasno kadrowane portrety z rozmytym tłem za pomocą telefonu. Standardowe 

aparaty nawet najlepszych smartfonów nie pozwalają na to ze względu na zbyt 

szeroki kąt widzenia i zbyt dużą głębię ostrości. Podczas testów zauważyłem dwie 

niewielkie wady optyczne teleobiektywu – tendencję do winietowania (ciemne 

brzegi) oraz łapania flar (odblasków). Cechy te nie muszą być jednak czymś nega-

tywnym – przy odpowiednim kadrowaniu dodają one klimatu zdjęciom, zwłasz-

cza portretom. 

Lens Cover to doskonały dodatek do S7, ale przede wszystkim akcesorium, które 

może rozpocząć pewien trend w fotografii mobilnej – modę na tworzenie przez 

producentów telefonów zaawansowanych i efektywnych akcesoriów fotogra-

ficznych. Zewnętrzne soczewki do telefonów nie są czymś nowym – przykładem 

może być chwalony przeze mnie wcześniej Olloclip. W tym przypadku mówimy 

jednak o produkcie na zupełnie innym poziomie – Lens Cover jest bardziej prze-

myślany i przede wszystkim zaprojektowany przez samego producenta pod 

kątem konkretnego urządzenia. Dzięki temu oferuje on znakomite efekty (znacz-

nie mniejsza utrata jakości i lepsza kontrola wad optycznych niż Olloclip), wysoką 

jakość wykonania i łatwy montaż (moja największa bolączka podczas korzystania 

z Olloclip, który przesuwa się podczas używania, co powoduje znaczący spadek 

jakości obrazu). Mam nadzieję, że w przyszłości na stworzenie odpowiednika Lens 

Cover zdecyduje się również Apple i inni producenci – trudno mi wyobrazić sobie 

lepszy sposób na rozszerzenie fotograficznych możliwości telefonu, który w tym 
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momencie pozwoli wykonać nawet bardzo szerokie ujęcia i portrety. Nawet naj-

lepszy tradycyjny aparat dowolnego smartfona jeszcze długo nie będzie w stanie 

dać efektów takich, jak obiektywy z zestawu Lens Cover – wynika to z fizycznych 

ograniczeń samych soczewek.

Edycja 
Obróbka to według mnie bardzo istotny i obowiązkowy punkt procesu fotogra-

fowania. Jest ona sposobem na odtworzenie klimatu miejsca czy chwili; surowe 

zdjęcie oddaje go znacznie gorzej niż ludzkie oko. Właśnie dlatego za bezsen-

sowne uważam zarzuty osób twierdzących, że powinno się pokazywać wyłącznie 

nieobrobione pliki. Często przywoływanym przeze mnie przykładem jest zachód 

słońca: podziwiając go na żywo, widzimy oświetlone na pomarańczowo drzewa 

i budynki oraz niesamowite chmury. Tymczasem aparat wycelowany „pod słońce” 

niedostatecznie doświetli cienie lub prześwietli jasne partie. Tryb HDR oraz umie-

jętna edycja pozwalają na pozbycie się tych wad, przybliżając finalny obraz do 

rzeczywistości. 

Tak jak wspomniałem w początkowych fragmentach tekstu, problemem Galaxy 

S7 (a właściwie jego systemu operacyjnego) był brak zaawansowanej aplikacji sys-

temowej do edycji zdjęć – podobnej do tej na iPhonie. Ta na Androidzie oferuje 

znacznie mniejsze możliwości, spowodowane przede wszystkim brakiem pre-

cyzyjnych nastaw parametrów zdjęcia (suwaków). Dlaczego tak bardzo chwalę 

rozwiązanie zastosowane przez Apple w Photos.app? Ano dlatego, że właściwie 
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w jednej aplikacji możemy wykonać, obrobić i udostępnić zdjęcie, co znacząco 

przyspiesza cały proces. Jak już wspomniałem, aparat w telefonie to narzędzie 

uzupełniające lustrzankę – główną zaletą jest błyskawiczne dzielenie się momen-

tami w formie wysokiej jakości fotografii. Czas ten wydłuża się, gdy po wykonaniu 

zdjęcia muszę uruchomić zewnętrzną aplikację, importować, edytować i zapisać 

finalny plik, a następnie przejść do opcji udostępniania. Właśnie dlatego na moim 

iPhonie nie znajdziecie ani jednej specjalnej aplikacji do edycji zdjęć, a przestawie-

nie się na fotografowanie Galaxy S7 wymagało zmiany przyzwyczajeń. 

W ciągu pierwszych kilku dni z Galaxy S7 przetestowałem wiele narzędzi do 

obróbki zdjęć. Niestety, muszę przyznać, że żadne w pełni nie spełniło moich 

oczekiwań. Aplikacje Fotor, Afterlight i Pixlr oferowały bardzo nienaturalnie 

wyglądające filtry i niewygodne suwaki; z kolei VSCO zniechęciło mnie chaotycz-

nym interfejsem pod przykrywką minimalistycznego designu. Najbliżej ideału był 

Snapseed, który stał się moim podstawowym narzędziem. Po kilkunastu obro-

bionych zdjęciach byłem w stanie dojść do pewnej wprawy i przyspieszyć proces 

edycji – nadal brakuje mi tam jednak wysokiej jakości, naturalnie wyglądających 

filtrów, a suwaki nie zawsze dają efekt, na którym mi zależy. Na początku wielo-
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krotnie musiałem powstrzymywać się przed przesłaniem zdjęcia na MacBooka 

i obrobieniu go w Photoshopie. Poleganie na zewnętrznej aplikacji wymagało 

również ręcznego zapisywania obrobionego zdjęcia, o czym wspominałem we 

wcześniejszych fragmentach artykułu. Wniosek jest jeden: systemowe narzędzie 

do edycji zdjęć na Galaxy S7 powinno zostać rozbudowane i odświeżone, by móc 

konkurować z produktem Apple. 

Podsumowanie 
Mój artykuł to fotorecenzja, dlatego nie napiszę, że Samsung Galaxy S7 to znako-

mity telefon. Mogę za to napisać, że jest on znakomitym podręcznym aparatem, 

który oferuje bardzo wysoką jakość zdjęć oraz rozbudowane tryby fotografo-

wania. Możliwości te możemy jeszcze bardziej rozwinąć, kupując opcjonalny 

zestaw Lens Cover z dedykowanymi obiektywami. Nie jest to jednak sprzęt ide-

alny – brakuje dobrze przemyślanej, systemowej aplikacji do edycji zdjęć, lepiej 

zaprojektowanego trybu nagrywania wideo, ale przede wszystkim ekranu, który 

naturalniej oddawałby kolory. Nawiązując do mojego podejścia, które traktuje 

sprzęt jako narzędzie pracy, zadaniem stawianym przed Galaxy S7 było uzu-

pełnianie profesjonalnego aparatu – wszędzie tam, gdzie było to łatwiejsze lub 

wygodniejsze. W tej funkcji spełniał się on doskonale, a wykonywane nim zdję-

cia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zbierały pochlebne opinie. 

Celem tego tekstu nie jest przekonywanie kogokolwiek do zmiany iPhone’a na 

Galaxy S7. Nie jest także pokazanie przepaści w jakości zdjęć między tymi urzą-

dzeniami – bo różnice nie są znaczące; decydując się na napisanie obszernej 

fotorecenzji tego urządzenia, zależało mi przede wszystkim na zwróceniu uwagi 

na zmiany na rynku fotografii mobilnej. Samsung jako pierwszy producent 

stworzył bowiem interesujący system, który nie kończy się na samym smart-

fonie i dedykowanym mu aplikacjom; najistotniejszym elementem jest tutaj 

obudowa Lens Cover – przemyślany, dobrze wykonany dodatek, który w prosty 

sposób znacząco zwiększa możliwości fotograficzne telefonu. To właśnie ten 

system sprawia, że pomimo ogromnego sentymentu do produktów Apple uwa-

żam, że Samsung wysunął się w tej chwili na prowadzenie w kategorii fotogra-

fii mobilnej. Mam nadzieję, że ruch ten będzie początkiem większego trendu, 

a w najbliższym czasie inni producenci również zdecydują się na wprowadzenie 

podobnych rozwiązań. 
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PAWEŁ OKOPIEŃ

Sony to wciąż dla wielu synonim prestiżu, marka wysokiej jakości, pewnego stylu 

i japońskiego dążenia do doskonałości. Czuć to w najnowszym topowym telewizorze 

XD93. Tyle że uczucie to jedno, a fakty to drugie. W Sony XD93 diabeł tkwi w szczegółach.
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Sony jest marką, którą uwielbiają miliony. Przy zalewie wielu chińskich i koreańskich produk-

tów Sony stara się trzymać poziom. Kolejne Xperie nie należą do telefonów wybitnych, ale 

na pewno są stylowe. Aparaty fotograficzne Sony są wyjątkowo ciekawe, a design telewizo-

rów Sony od lat robi niesamowite wrażenie. Nie inaczej jest tym razem. XD93 na zdjęciach, 

w sklepie i w salonie prezentuje się fenomenalnie. Drobna elegancka podstawa, smukła 

obudowa – tylko trochę szersza od tej z ultrasmukłego X90C z ubiegłego roku – i wresz-

cie tył z systemem maskowania kabli. Wygląda to świetnie, producent daje też możliwość 

powieszenia XD93 na ścianie – bez kupowania dodatkowych wieszaków.

Problem zaczyna się po otworzeniu pudełka, w momencie, gdy w środku znajdujemy mnó-

stwo śrubek, części, przewodów i styropianu. To drugi telewizor w historii, do którego mon-

tażu potrzebowałem instrukcji. Pierwszy raz problemy ze złożeniem miałem w przypadku 

taniego telewizora Kruger & Matz. Japończycy zdawali sobie z tego sprawę, dlatego na 

wierzchu opakowania przygotowali instrukcję montażu na podstawce i montażu na ścia-

nie. Obrazki pomocne, choć nie tak proste, jak te z mebli IKEA. Sony chciało zrobić świetny 

telewizor, zapomniało jednak o tym, że liczy się pierwsze wrażenie, a to często się pojawia 

w momencie wyjmowania sprzętu z pudełka. Oczywiście zwykły użytkownik zmontuje 

sprzęt raz i zapomni. Gdy zaś – tak jak ja – montuje się kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt 

telewizorów w roku, przykłada się do tego szczególną uwagę. W dodatku system maskowa-

nia kabli jest rzeczywiście systemem, bo to kilka różnych nakładek na poszczególne części 

tyłu telewizora. Samsung decydując się na wyrzucenie złącz do osobnego urządzenia, zro-

bił to lepiej, podobnie uczynił Panasonic, umieszczając wszystkie złącza w jednym miejscu 

i dodając solidną maskownicę. Uśmiech wreszcie wzbudził we mnie potężny zasilacz doda-

wany do telewizora, zwłaszcza że teraz właśnie sieć zachwyca się faktem pozbycia się zasila-

cza przez Microsoft w nowej odsłonie konsoli Xbox One.

Na szczęście później już jest znacznie lepiej. Sony XD93 prezentuje się majestatycznie, rów-

nie miły dla oka jest proces konfiguracji, z którym raczej nikt nie będzie miał większych pro-

blemów. Telewizor ten działa pod kontrolą systemu Android TV, który jeszcze nie doczekał 
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się szczególnych nowości względem ubiegłego 

roku, ale przede wszystkim działa stabilnie. 

Platforma ta nie rozwija się szczególnie dyna-

micznie, deweloperzy nie dostosowują swoich 

aplikacji ze smartfonów do telewizorów, ale obok 

Tizena jest to dziś najlepsze rozwiązanie i najbo-

gatsze, jeśli chodzi o aplikacje. Plusem Sony jest 

umieszczenie na pilocie przycisków Netflix oraz 

Google Play, a także wbudowanie mikrofonu. 

Sony XD93 jest w pełni dostosowany do naj-

nowszych standardów obrazu, czyli poza 4K ofe-

ruje też poszerzoną paletę kolorów oraz HDR. 

Podczas testów UltraHD Blu-ray i materiałów 

demo rzeczywiście było to widać. Efekty, choć 

nie są one tak piorunujące, jak w przypadku 

Panasonic DX900, są jednak porównywalne 

do tego, co oferują telewizory Samsung SUHD. 

Odwzorowanie kolorów jest na bardzo wysokim 

poziomie. Japończycy mieli ambitny plan i stwo-

rzyli unikalny system podświetlania Slim Backligt 

Drive. System ten wykorzystuje dwa moduły 

odbłyskowe światła (Light Guide Plate) i dzięki 

takiemu rozwiązaniu – w teorii – ma skuteczniej 

wygaszać poszczególne części ekranu. W prak-

tyce otrzymujemy gigantyczny clouding, czyli 

białe plamy na czarnych scenach. Jest on większy 

niż w telewizorach klasy średniej, a nawet budże-

towych modelach konkurencji. Kolejny raz, po 

eksperymentach ze smukłością ekranu, w przy-

padku X90C Sony przekombinowało – i to boli. 

Prawdopodobnie model XD94 z pełnym pod-

świetlaniem, o przekątnej 75 cali jest modelem 

rewelacyjnym. Natomiast 55- i 65-calowe modele 

XD93 tracą cały swój świetny obraz – właśnie 

przez słabe podświetlanie. Tak nie powinien 
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zachowywać się sprzęt za odpowiednio: 9 i prawie 14 tysięcy złotych. Naprawdę żałuję, bo 

w tych telewizorach tkwi olbrzymi potencjał.

Gwoździem do trumny jest słaby dźwięk, poniżej przeciętnej względem rozwiązań Sony 

i konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Zwłaszcza że modele X93C mogły pochwa-

lić się ciekawymi głośnikami po bokach. Kupując telewizor z tej półki i tak zwykle decydu-

jemy się jednak na dodatkowy sprzęt audio, jestem więc w stanie usprawiedliwić Sony.

Czy XD93 jest złym telewizorem? Czy kategorycznie odradzam jego zakup? Dla mnie nie 

jest to telewizor pierwszego wyboru, ale też nie przekreślam go z miejsca. Przede wszyst-

kim wiele osób będzie w stanie dużo wybaczyć, chociażby ze względu na wygląd i logo 

Sony z przodu. Dla wielu atutem będzie Android TV. Jeśli nie oglądamy w ciemności i wybie-

ramy różnorodne treści, to uznamy, że jakość obrazu w Sony XD93 jest ponad przeciętną 

i tak w rzeczywistości jest. Mam nadzieje, że w przyszłym roku pojawią się kolejne telewi-

zory Sony – oby Japończycy jak najdłużej zostali na tym rynku. Konkurencja jest potrzebna, 

a Sony ma naprawdę ciekawe konstrukcje i stara się wprowadzać nowe rozwiązania.

Sony XD93 na drodze do ideału
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Live Photo, jakie możemy robić na najnowszych iPhone’ach, to świetna 

sprawa, problemem jest ich późniejsze wykorzystanie. Ale teraz się to 

zmienia i to za sprawą Google i ich aplikacji Motion Stills. Aplikacja robi 

niby to samo, co dziesiątki innych w AppStore, czyli zamienia Live Photo na 

animowanego gif-a lub klip filmowy. Robi to jednak o rząd wielkości lepiej 

niż inne aplikacje. Nasze klipy ze zdjęć są automatycznie optymalizowane 

tak, aby wyglądały jak najlepiej. Na przykład są obcinane niepasujące 

fragmenty na początku i na końcu, a sam film jest stabilizowany. Efektem 

tego są filmy, które czasem robią niesamowite wrażenie. Świetny jest też 

interfejs użytkownika i przeglądanie fotek/filmów w formie przesuwania 

kliszy filmowej oraz proste dzielenie się nimi z innymi.

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

MOTION STILLS

Ta gra to produkcja polskiego developera Infinite Dreams. Jest to typowy 

przedstawiciel strzelanki określanej jako shmup i kontynuator takich tytułów 

jak Sky Force oraz Sky Force 2014. Jako bohater siadamy za sterami samolotu, 

plansza przesuwa się z góry na dół, a my widzimy obraz z góry. Musimy tak 

kierować naszym samolotem, aby zabić wszystkich wrogów, uratować ludzi, 

zbierać gwiazdki, za które kupujemy update’y naszego samolotu, zbierać 

przydatne przedmioty i nie dać się zabić. Już na drugiej planszy zaczyna 

się taki „rozpierdziel”, że nie bardzo wiadomo, gdzie jest nasz samolot. Ale 

w takich grach właśnie taki klimat jest jak najbardziej pożądany. W połączeniu 

ze śliczną grafiką i muzyką mamy mega grywalny i wciągający tytuł.

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

SKY FORCE RELOADED

 https://geo.itunes.apple.com/pl/app/motion-stills/id1086172168?mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/sky-force-reloaded/id976116090?mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Odkąd prowadzę zdrowsze życie, dużo czytam na ten temat. 

Dość mocno się zdziwiłem, że najlepiej sprzedającym się 

lifestylowym magazynem dla mężczyzn w Polsce jest Men’s 

Health. Ten kolorowy miesięcznik to bardzo duża dawka 

ciekawych informacji na temat zdrowego i aktywnego trybu 

życia. Oprócz tematów typowo sportowych i fitnessowych 

dostajemy sporą dawkę informacji – od zdrowego odżywania 

się, związków i ojcostwa, przez podróże, aż po technologię 

i modę. Wszystko napisane dość prostym językiem, ale ciągle 

na dobrym poziomie. Sama aplikacja na iOS oferuje dość 

klasyczny sposób na przeglądanie artykułów. Przewijamy 

je prawo lewo, a ich treść – góra/dół. Na szczęście brak 

przeszkadzających wodotrysków. 

Cena: 2,99 EUR za numer      Pobierz

MEN’S HEALTH POLSKA

Najwięcej miejsca w naszych telefonach zazwyczaj zajmują zdjęcia, jeśli 

zaś do tego mamy urządzenie z pamięcią 16 GB, to robi się problem. 

W jego rozwiązaniu może pomóc Avast Photo Space. Twórcy założyli, 

poniekąd słusznie, że w telefonie nie musimy przechowywać zdjęć w pełnej 

rozdzielczości. Aplikacja kompresuje je więc tak, aby na ekranie nie było widać 

dużej różnicy, ale wielkość była kilka razy mniejsza. Jednocześnie oryginały 

zdjęć są przesyłane na Dropboxa lub dysk Google Drive. W przyszłości ma 

się pojawić obsługa innych dysków, w tym domowych NAS.   

Aplikacja pozwala nam też na to, by w każdym momencie pobrać z dysku 

sieciowego oryginał zdjęcia w przypadku, gdybyśmy go potrzebowali. 

Cena: 0,00 EUR          Pobierz

AVAST PHOTO SPACE

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/mens-health-edycja-polska/id583357294&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/avast-photo-space/id1099203586?mt=8&at=11lHMT
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Bottomless Pits – tak Tristan Harris nazywa aplikacje, które zupełnie pozbawione kontroli 

zabijają tony naszego czasu. Wystarczy jedno powiadomienie na Twitterze, Facebooku lub 

Instagramie i przepadamy na długie godziny, scrollując ekran, samodzielnie uzupełniający się 

o nowe posty ludzi, których nawet nie lubimy. 

Z większością aplikacji jest taki problem, że jest ich za dużo, mają za niską użyteczność i zdecy-

dowanie znikomą wartość dla użytkownika. Harris tłumaczy to magicznymi sztuczkami, które 

wykorzystują deweloperzy, tworząc pożeraczy czasu – odsyłam zresztą do rewelacyjnego 

artykułu na ten temat. 

Jestem podatna na takie studnie bez dna – i nie ja jedna. Z problemem stykam się na co dzień 

także u bliskich, stąd moja potrzeba delikatnego zhackowania telefonu i pobawienia się apli-

kacjami, które połączą nasz naturalny talent do marnowania czasu z… niemarnowaniem go. 

Używam w tej chwili trzech takich, a nazwałam je aplikacjami zaklinającymi czas, bo albo czy-

nią go produktywnym, albo sprawiają, że wolniej mija, albo… go zatrzymują.

1. World Quiz
Po zakończeniu liceum szybko zorientowałam się, że bezpowrotnie minęła jedyna naturalna 

szansa nauczenia się nazw i lokalizacji wszystkich krajów świata na pamięć. Gdybym teraz 

chciała to zrobić – cóż, muszę powziąć własne środki. I tak też zrobiłam. Przez 12 lat w szkole 

nie mogłam się zmotywować do nauki świata. Aplikacja zrobiła to za mnie w kilka dni. Jak? 

Otóż podróżując komunikacją miejską, zamiast scrollować Fejsa, zaczęłam klikać mapę. 

Czas spędziłam tak samo – z nosem w telefonie, ale wynik był, przyznacie, zgoła odmienny. 

Polecam mocno.

MAJA JAWOROWSKA

APLIKACJE 
ZAKLINAJĄCE CZAS

https://medium.com/swlh/how-technology-hijacks-peoples-minds-from-a-magician-and-google-s-design-ethicist-56d62ef5edf3#.rect3nqj6
https://itunes.apple.com/pl/app/world-quiz-countries-flags/id628052020?mt=8
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2. Headspace
Swojego czasu najważniejsza aplikacja w moim telefonie. 

Headspace to program do medytacji, który – uwaga – działa. 

Naprawdę działa. Dziesięć minut dziennie, które wpływają na 

lepszy sen, ogólny spokój, zmniejszając stres. Dziesięć minut to 

niewiele w porównaniu z godzinami na Facebooku, prawda?

3. Psoon
Psoon to apka, która pamięta za nas rzeczy. Za jej pomocą 

możemy wysyłać w przyszłość wiadomość do siebie lub zna-

jomych, a do środka wrzucić tekst, zdjęcie lub wideo. Używam 

jej do rzeczy organizacyjnych, na przykład wysyłam sama do 

siebie wiadomość – od kogo i jakie PIT-y mam zgarnąć za dany 

rok. Robię też za jej pomocą follow up z potencjalnymi klien-

tami lub zapisuję pomysły na kampanie, które muszą swoje 

odleżeć, żebym się z nimi oswoiła. Coś, co wyróżnia Psoona, to 

fakt, że nie da się zajrzeć do wysłanej wiadomości. Jest więc 

to fajne poczucie, że faktycznie mam komfort zapomnienia 

o czymś, bo aplikacja będzie o tym pamiętać za mnie. Polecam!

Z innych sposobów – cóż, na ten temat powstało już 

milion poradników, niemniej zachęcam do zapoznania się 

z ruchem zapoczątkowanym właśnie przez Tristana Harrisa. 

Metodologia Harrisa nazywa się „Time Well Spent” i jako 

pierwsza ze wszystkich instrukcji organizacji czasu faktycznie 

coś zmieniła w moim życiu.

Odnoszę wrażenie, że pielęgnacja tych podstawowych ele-

mentów naszego życia powoli znów staje się trendy. W mar-

ketingu, który jest moją specjalizacją, od wielu miesięcy 

obserwuję wzrost zapotrzebowania na mądre, dobre i przy-

dane społecznie kampanie. Zaczynają liczyć się spokój, 

rodzina, przyjaciele, edukacja i właśnie czas. A im szybciej 

zdamy sobie sprawę, że to jedyne co mamy, tym lepiej dla nas.

Aplikacje zaklinające czas

jedzonelka

https://www.headspace.com/headspace-meditation-app
https://itunes.apple.com/pl/app/psoon-send-messages-to-future/id1075091542?l=pl&mt=8
http://timewellspent.io/
https://twitter.com/jedzonelka


http://sarehub.pl
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AG DRIVE

Zapnijcie mocno pasy, z AG Drive czeka Was bowiem szalenie futurystyczna i ultra szybka 

przejażdżka, w której grawitacja nie stanowi żadnego problemu. 

KRZYSZTOF MORAWSKI



Nie będę ukrywał, nie jestem wielkim fanem futurystycznych wyścigów. Jeśli już chcę się 

pościgać, to raczej sięgnę po moją ulubioną serię Asphalt studia Gameloft. Zwłaszcza część 

8 „Airborne” przypadła mi do gustu, choć ma ona pewną wadę... Otóż jest całkowicie ode-

rwana od rzeczywistości i kompletnie niedorzeczna. Zupełnie inaczej natomiast jest w przy-

padku AG Drive, tu niedorzeczność wpisana jest w istotę gry.

Mówimy w końcu o tytule, w którym ścigamy się nie samochodem, a antygrawitacyjnym ści-

gaczem. Mamy rok 2260, a nie 2016, a część przeciwników, z którymi przyjdzie się nam zmie-

rzyć, to nie ludzie, a androidy. 

W tym szaleństwie jest metoda. Dzięki osadzeniu gry w futurystycznej przyszło-

ści, wszystko, co w klasycznych wyścigach jest niedorzeczne (jak choćby kilkudziesięciu 

metrowe skoki w powietrzy samochodami, które nierzadko ważą pół tony), staje się „nor-

malne” i przestaje nam przeszkadzać. Dodatkowo, futurystyczne tytuły „fantasy” mają jesz-

cze jeden wielki plus. Zazwyczaj są przesadnie kolorystyczne i po prostu piękne dla oka. Są 

to bowiem tytuły, w których wszystko jest możliwe, co daje grafikom naprawdę spore pole 

do popisu. 

Nie inaczej jest i tu. AG Drive wygląda po prostu świetnie, gra świateł powala, a same ściga-

cze i tory wyglądają naprawdę imponująco. Autorzy gry w pewnym sensie zrobili wszystko 

tak, jak powinni i naprawdę trudno jest tu się do czegoś przyczepić. 
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Kontrolowanie pojazdu jest naprawdę intuicyjne, hamulec – o dziwo – to przydatne narzę-

dzie, niektóre tory obdarzono zapierającymi dech w piersiach zwrotami i skokami, a ścieżka 

kariery i rozbudowa pojazdu jest niezbędna w celu uczestniczenia w coraz to lepszych i bar-

dziej wymagających wyścigach. 

Wszystko to wsparto naprawdę dobrym soundtrackiem i serwuje się nam przy zawrotnej 

prędkości!

To właśnie tryb kariery jest esencją tej gry. Znajdziemy tu zwyczajne wyścigi, próby cza-

sowe, eliminacje, puchary, pojedynki jeden na jeden czy próby bicia rekordów prędkości. 

Wszystko to jest dobrze zróżnicowane i „otwierane” przed nami krok po kroku, w trakcie roz-

woju naszej kariery. 

Jeśli już miałbym się do czegoś przyczepić w AG Drive, to byłby to na pewno brak trybu 

multiplayer, czy nieco za mała różnorodność torów, na których przyjdzie nam się ścigać. 

AG Drive

https://www.youtube.com/watch?v=p16iG7XW24M


wyimek

AG Drive             

• Design: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 3/6

Plusy: 
• Niedorzeczność wpisana w istotę gry 
• Intuicyjne i dobrze 

skalibrowane kontrolki 
• Świetna grafika
• Szybkość i dynamika gry

Minusy: 
• Brak trybu multiplayer

• Mała różnorodność torów

Cena: 3,99 EUR
Link
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Ze względu na rozbudowaną grafikę gra nie 

zadziała na starszych urządzeniach, takich jak 

iPhone 4. Szczerze jednak powiedziawszy, AG 

Drive ma tyle do zaoferowania, że można mu 

wybaczyć te małe niedociągnięcia. 

Jeśli więc jesteś fanem tego typu gier lub po 

prostu tak jak mnie, znudziły się Ci wyścigi 

samochodowe, AG Drive może być powiewem 

świeżości, na jaki czekasz. Gra nie jest najtań-

sza (3,99 euro), ale dzięki temu jest pozbawiona 

konieczności dokonywania ciągłych i irytujących 

mikrotransakcji, aby móc się w pełni cieszyć tym, 

co ma do zaoferowania. Osobiście polecam.  

AG Drive

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://itunes.apple.com/pl/app/ag-drive/id789356890?mt=8


https://www.etsy.com/ie/shop/TomaszSzykulski?ref=hdr_shop_menu
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JAK ROZPOZNAĆ POSZCZEGÓLNE 
PALCE AKTYWUJĄCE TOUCH ID?

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jedną z najlepszych technologii, z których mogą cieszyć się użytkownicy iUrządzeń, jest 

zdecydowanie Touch ID, czyli dodatkowe zabezpieczenie naszego telefonu za pomocą 

odcisków palców.

Na początku musimy udać się do usta-

wień Touch ID. W tym celu w aplikacji 

Ustawienia przechodzimy do Touch ID 

i kod. Żeby tam wejść, będziemy musieli 

wpisać najpierw ustawiony wcześniej kod 

bezpieczeństwa.

Już podczas pierwszej konfiguracji iPhone’a czy iPada wyposażonego w taki czytnik mamy moż-

liwość dodania jednego palca, ale później możemy dodać ich więcej. I wtedy niekiedy pojawia się 

problem. Każdy z odcisków palców, które dodamy, jest oznaczony nazwą Odcisk 1, Odcisk 2 i tak 

dalej. Jeśli nie przypilnujemy tego od razu, to na podstawie samych opisów trudno będzie znaleźć 

konkretny palec. iOS może nam w tym jednak pomóc.

Jak rozpoznać poszczególne palce aktywujące Touch ID?
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Pojawi się nam ekran z ustawieniami 

Touch ID. W sekcji Odciski palców znajduje 

się lista wszystkich dodanych palców.

Kiedy wiemy już, który odcisk należy do 

którego palca, możemy nadać im stosowne 

nazwy. Wystarczy wskazać dany odcisk, 

a przejdziemy do ekranu edycji nazwy.

Jak rozpoznać poszczególne palce aktywujące Touch ID?

Tekstowe emoji w iOS
Emoji podbiło świat. Nie da się tego ukryć. Za pomocą jednej buźki czy ikony, możemy wyrazić 

wiele słów. iOS ma dedykowaną emoji klawiaturę, na której znajdziemy setki znaków graficz-

Jak wspomniałem, z domyślnych nazw 

niewiele da się wyczytać. Wystarczy jed-

nak dotknąć sensor Touch ID którymś 

z dodanych palców, a podświetli się kon-

kretna pozycja. Najlepiej przedstawia to 

zamieszczone wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=7k6ZRAJ6sA8
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nych na każdą okazję. Jeśli jednak nadal czujecie niedosyt, a do tego lubicie tekstowe wersje 

emotikonek, to również znajdziemy je w iOS.

Podobnie jak w przypadku emoji, rów-

nież do skorzystania z tych tekstowych 

musimy dodać nową klawiaturę. Robimy 

to w aplikacji Ustawienia -> Ogólne -> 
Klawiatura -> Klawiatury, gdzie znaj-

duje się przycisk Dodaj klawiaturę…. Na 

liście odszukujemy klawiaturę japońską 

i wskazujemy wersję Romaji.

Teraz w jakimkolwiek edytorze teksto-

wym musimy wykonać kilka kroków:

• gdy widoczna jest klawiatura, zmienia-

my jej język na japoński,

• przechodzimy do dodatkowych klawi-

szy przyciskiem 123,

• wybieramy klawisz z tekstową 

emotikonką.

W tym momencie nad klawiaturą pojawi 

się nam dodatkowy pasek z buźkami. 

Ponadto przyciskiem z prawej strony 

rozwiniemy listę wszystkich dostępnych 

wariantów. Wystarczy dotknąć któregoś, 

aby automatycznie dodać go do tekstu.

mcskrzypczak

Jak rozpoznać poszczególne palce aktywujące Touch ID?

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
JAK ZMIENIAĆ SWOJE PRZYZWYCZAJENIA 
(ZA CO ZA TYM IDZIE – SWOJE ŻYCIE)

KINGA OCHENDOWSKA

Tylko głupiec robi ciągle to samo i oczekuje innych rezultatów.

Nie zamierzam serwować Wam motywacyjnych opowieści, bo nie czuję się uprawniona 

do pouczania innych, jak mają żyć. Przy okazji, motywacyjne przemowy działają na mnie 

wyjątkowo wkurzająco, dokładnie tak samo, jak psychoporadniki i inne popularne narzędzia 

do autoterapii. Mam wyjątkowo proste podejście do życia i lubię, jak światopogląd stoi na 

nogach, a nie buja w obłokach. Jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć Wam, co dla mnie 

działa. Takie #SOA1 w wersji real life.

Im dłużej żyjemy, tym bardziej popadamy w rutynę. Rutyna to nic innego jak nasz własny 

sposób wykonywania określonych czynności czy radzenia sobie z różnymi problemami 

dnia codziennego. Rutynę tworzymy, bo ułatwia nam życie. Nie musimy się zastanawiać i za 

każdym razem wymyślać, co zrobić w określonej sytuacji. Mamy to opracowane. Problem 

w tym, że rutyna równie często bywa pomocna, jak i szkodliwa. Zwłaszcza kiedy zawęża 

sposób myślenia i pozbawia nas możliwości dostrzegania odmiennych perspektyw.

Skutki małych zmian zauważyłam już wtedy, gdy chodziłam do ogólniaka. Zazwyczaj 

wychodziłam z domu wcześniej, z góry ustaloną trasą szłam po koleżankę – Magdę – i razem 

udawałyśmy się do szkoły. Zawsze szłam tą samą stroną ulicy i przechodziłam na światłach 

w tym samym miejscu. Bo tak było wygodniej. Któregoś dnia coś mnie podkusiło i zamiast 

przejść w stałym miejscu, przebiegłam przez ulicę kawałek wcześniej, lawirując pomiędzy 

przejeżdżającymi autami. Gdy znalazłam się po drugiej stronie, zauważyłam, że poczułam 

się inaczej. Wiem, że brzmi to nieco dziwnie, ale jednak. Poczułam się jak rebeliantka. Poza 

tym, z tego innego miejsca, ulica też wyglądała inaczej. Tylko dlatego, że nagle zobaczyłam 

ją z innej perspektywy. Musiało być to dość silne doznanie, skoro to jedno przejście zapa-
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miętałam do dzisiaj, pomimo to, że potem zdarzało mi się robić dużo bardziej rebelianckie 

rzeczy. No wiecie. Byłam nastolatką. W dorosłym życiu zdarzały mi się momenty, które przy-

pominały mi o tamtym doświadczeniu. Prosty przykład: zawsze parkuję samochód w tym 

samym miejscu. Bo tak jest wygodniej. Całkiem niedawno na mojej miejscówce zaparkował 

się mój szef swoim wypasionym bordowym Range Roverem Sport. Szefa przestawiać nie 

będę, musiałam więc poszukać sobie innego miejsca, po drugiej stronie parkingu. I kiedy 

wysiadłam z samochodu, zauważyłam, że z tej drugiej strony parking jest jakiś inny. Trochę 

nowy? Trochę nieznany? Bo zazwyczaj na drugą stronę się nie włóczę i nie oglądam. Parking 

jest od tego, żeby stanąć, zrobić swoje i odjechać, a nie od oglądania. Mimo wszystko, to 

zupełnie inna perspektywa.

Wracając jednak do meritum.
Żeby wprowadzić jakąkolwiek zmianę, potrzebna jest iskra. Niekoniecznie płomień i nieko-

niecznie wybuch. Chociaż wybuch też czasem bywa przydatny, tyle że zazwyczaj szybko 

wysysa tlen z otoczenia i sam gaśnie. Nie można robić ciągle tego samego, w ten sam spo-

sób i oczekiwać odmiennych rezultatów. Trzeba zrobić coś inaczej niż zwykle. Tylko co zrobić 

inaczej?! – zapytacie i jest to pytanie jak najbardziej uzasadnione. Sama bym je zadała, gdy-

bym szukała sposobu na zmianę czegoś w moim życiu, a ktoś serwowałby mi opakowanie 

z próżnią w środku.

Otóż odpowiedź jest prosta – cokolwiek. I nie zaczynajcie się jeszcze śmiać, bo staram się 

wytłumaczyć tak prosto, jak to tylko możliwe.

Zmiana jest jak samonapędzająca się maszyna. Pierwsza rzecz, którą zrobicie inaczej, spo-

woduje, że zechcecie spróbować następnej i następnej. Wcale nie trzeba zaczynać od rzeczy 

wielkich, bo rzeczy wielkie są przytłaczające i sprawiają, że odczuwamy przymus. Zacznijmy 

od rzeczy małych. Przejścia przez ulicę w innym miejscu. Zaparkowania po drugiej stro-

nie parkingu. Jeśli nie chodzicie na imprezy, to pójdźcie. Jeśli nie dzwonicie do ludzi, to 

zadzwońcie. Ja to nazywam dawaniem Wszechświatowi szansy. Jeśli coś ma się zmienić, to 

musicie być w innym miejscu, z kim innym i o innej godzinie. I na odwrót – jeśli ciągle impre-

zujecie, to zostańcie w domu. Jeśli utrzymujecie dużo kontaktów, to wyłączcie telefon na 

jeden wieczór. Zobaczcie, czy ta zmiana wpływa jakoś na to, jak się czujecie, czy generuje 

jakiś efekt w waszej rzeczywistości. Próbujcie drobnych rzeczy, bo drobne rzeczy prowa-

dzą do większych, a większe – do monumentalnych. Zajrzyjcie w inne rejony internetu. Jeśli 

codziennie odwiedzacie te same strony, odwiedźcie inną. Wszystko jedno jaką. Pozwólcie, by 

wydarzył się jakiś „przypadek”. Zwiększanie wariacji powoduje zwiększanie możliwości.
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Ludzie, którzy tkwią w rutynie, zazwyczaj narzekają na to, że nic się u nich nie dzieje i nic się 

nie zmienia. Skoro już to wiecie, potrzebujecie wariacji – drobnych zmian, które spowodują, 

że zwiększy się szansa na wydarzenie, które odbiega od standardów Waszej rzeczywisto-

ści. Wariacje to długa lista – skręcając w prawo, zamiast w lewo, wprowadzacie dodatkową 

zmienną. Za każdym razem, gdy robicie coś, co odbiega od rutyny, tworzycie dodatkową 

możliwość zmiany.

Przykład? Skręcając w lewo zamiast w prawo, przechodzicie obok kafejki, w której widzicie 

przy stoliku dawnego kolegę ze szkoły. Zamiast minąć go obojętnie, decydujecie się na wej-

ście do knajpy. Rozmawiacie. Umawiacie się na kolejne spotkanie. Kolega dzwoni i zapra-

sza Was na grilla. Zamiast odmówić – idziecie. Na grillu, po rozpracowaniu pierwszej wódki, 

kolega kolegi, również obecny, wyznaje, że szuka kogoś, kto… Znajdujecie nową pracę, 

przeprowadzacie się do nowego domu i żyjecie długo i szczęśliwie. Kiedy wspominacie tę 

sytuację, nie możecie się nadziwić, jakie to było proste i nazywacie to przypadkiem. 

A całą wielką zmianę zainicjowało to, że skręciliście w lewo, zamiast w prawo.

Jaki z tego wniosek? Inicjujcie drobne zmiany. Dużo drobnych zmian. Im więcej rzeczy 

w ciągu dnia zrobicie inaczej, tym większe prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. 

Potraktujcie to jak grę, jak zamykanie kółeczek aktywności na Apple Watchu. Może ktoś 

napisze program, który Wam to ułatwi?

Proponuję nazwę: Generator przypadków.

Są chętni?

Tylko pamiętajcie potem, kto to wymyślił!

#SOA1
Ta metoda działa dla mnie za każdym razem. Jeśli potrzebuję coś zmienić, czy to w moich 

przyzwyczajeniach, czy w życiu, staram się wygenerować maksymalną ilość wariacji – rzeczy, 

których zazwyczaj nie robię. Nie chodzę, nie szukam, nie denerwuję się. Po prostu staram się 

uważniej patrzeć na to, co dzieje się dookoła mnie i podejmować inne decyzje niż zazwyczaj.

A jeśli myślicie, że to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, to pamiętajcie, że najciemniej 

jest zawsze pod latarnią.

Powodzenia!

santee76

#lifehacker - Jak zmieniać swoje przyzwyczajenia...

http://www.twitter.com/santee76
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INTERNET NA WAKACJACH
PATRYCJA RUDNICKA

Jest lato, czas, w którym w końcu możemy odpocząć i wybrać się na zasłużony urlop. Coraz 

więcej osób spędza go za granicą. I coraz więcej osób zastanawia się, co w takim razie będzie 

z dostępem do internetu? Spokojnie, bez nerwów! Internet zawsze się znajdzie.

Przebywając poza granicami Polski, mamy w sumie trzy możliwości skorzy-

stania z ogólnoświatowej sieci: Wi-Fi w hotelu i miejscach publicznych, zakup 

karty SIM z pakietem internetowym z lokalnej sieci oraz wykupienie pakietu 

roamingowego u własnego operatora komórkowego. Niedawno na urlopie 

w Grecji korzystałam ze wszystkich trzech metod i pokrótce opiszę Wam zalety 

i wady każdej z nich.
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Wi-Fi w hotelu i innych miejscach publicznych
Wiele hoteli oferuje darmowe Wi-Fi dla swoich klientów. Również często na 

mieście spotyka się punkty udostępniające sieć bezprzewodową (w Berlinie 

na przykład każda budka telefoniczna Deutsche Telekom rozsyła sygnał Wi-Fi). 

Korzystanie z takich punktów jest bardzo często darmowe. Mamy więc zaletę: 

internet jest za darmo. A wady? Przy takim rozwiązaniu są niestety co najmniej 

dwie... Przede wszystkim – prędkość połączenia. Z takich darmowych punktów 

korzysta wiele osób i bardzo często zdarza się, że prędkość połączenia jest tak 

niska, że nie da się nic zrobić. Drugą, bardzo ważną wadą jest bezpieczeństwo. 

Sieć nie jest w żaden sposób zabezpieczona, tak więc odradzam korzystanie 

z banku, maila czy nawet serwisów społecznościowych za pomocą takich dar-

mowych sieci. Trochę lepiej wygląda to w przypadku sieci płatnych, lecz koszty 

często są za wysokie i szukamy wówczas innych, tańszych rozwiązań.

Karta SIM od lokalnego operatora
Praktycznie w każdym kraju znajdziemy operatora, który ma w ofercie karty 

przedpłacone (prepaid) z pakietami internetowymi. Nie zawsze jest to tanie 

rozwiązanie. W USA na przykład za pakiet 1 GB jeszcze niedawno trzeba było 

zapłacić 80 dolarów. Trzeba tu mieć na uwadze to, że internet mobilny w Polsce 

jest bardzo dobrze rozwinięty i raczej rzadko za granicą znajdziemy podobne 

oferty. Dodatkowo ten sposób jest dość uciążliwy, jeśli chcemy mieć internet 

tylko w swoim telefonie. Wymaga bowiem albo włożenia lokalnej karty SIM do 

naszego smartfona, albo zakupienia routera 3G/LTE, zwanego potocznie Mi-Fi, 

czyli urządzenia, które będzie rozsyłało sygnał. Jeśli potrzebujemy dostępu 

do sieci na większej liczbie urządzeń (choćby na tablecie i laptopie), to takie 

rozwiązanie jest według mnie najlepsze. Konfiguracja takiego routera jest bar-

dzo szybka i prosta. Jedyna wada to to, że w urządzeniu, tak jak w smartfonie, 

wyczerpuje się bateria i może zdarzyć się, że router rozładuje się gdzieś z dala 

od hotelu i gniazdka sieci elektrycznej… 

Pakiet roamingowy u naszego operatora 
komórkowego
W tej chwili chyba każdy operator oferuje pakiety danych w roamingu. Albo są już 

zawarte w naszym abonamencie (w swoim abonamencie mam pakiet 1 GB danych 

w krajach UE), albo można je dodatkowo dokupić. To samo tyczy ofert prepaid; 

Internet na wakacjach
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w nich również można taki pakiet za odpowiednią opłatą aktywować. Rozwiązanie 

to nie zawsze bywa najtańsze, ale za to jest najwygodniejsze, jeśli chcemy korzy-

stać z internetu tylko na smartfonie. Oczywiście możemy też zrobić mobilny hot-

spot i udostępnić sieć innym urządzeniom, takim jak tablet czy laptop.

Na wspomnianych wakacjach w Grecji korzystałam niedawno ze wszystkich opi-

sanych możliwości. Darmowe Wi-Fi było tylko w barze, służyło mi do przeglą-

dania stron www, pogody lub sprawdzania na mapach, gdzie jeszcze możemy 

pójść lub pojechać. Wieczorem i rano w hotelu wykorzystywałam Mi-Fi TP-Link 

M7350 z kartą sieci Wind, dzięki czemu za niecałe 15 euro miałam 6 GB danych. 

Moja córka mogła więc wieczorem oglądać na tablecie bajki na YouTube. 

Natomiast poza pokojem hotelowym korzystałam z pakietu roamingowego, 

który udostępnia mój operator. Tak jak wcześniej wspominałam, był to 1 GB 

danych, który całkowicie wystarczył na sieci społecznościowe, maila, przesyłanie 

zdjęć przez iMessage oraz nawet na wykonanie dwóch połączeń Facetime.

Jak widać, nie ma się czego obawiać, że na wakacjach zostaniemy odcięci od 

sieci. Chociaż z drugiej strony to w końcu urlop i wakacje, może więc cho-

ciaż trochę powinniśmy ograniczyć korzystanie z internetu i zamiast siedzieć 

z nosem w smartfonie, rozkoszować się słońcem?

Jak widać, nie ma się czego obawiać, że na wakacjach 
zostaniemy odcięci od sieci. Chociaż z drugiej strony 
to w końcu urlop i wakacje, może więc chociaż trochę 
powinniśmy ograniczyć korzystanie z internetu i zamiast 
siedzieć z nosem w smartfonie, rozkoszować się słońcem?

Internet na wakacjach

iPatrycjaR

https://twitter.com/iPatrycjaR


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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Nie da się już zamknąć świata

NIE DA SIĘ JUŻ 
ZAMKNĄĆ ŚWIATA

KINGA OCHENDOWSKA

Wiecie? Pamiętam czasy, gdy będąc małym dzieckiem i czytając książki podróżnicze, 

myślałam przy tym, że też chciałabym podróżować po świecie. Chciałam zobaczyć te 

wszystkie kraje, opisywane przez moich ulubionych autorów. Wiedziałam jednak, że to 

niemożliwe. Zanim zapytacie, skąd taki poziom świadomości u małego dziecka, wyja-

śnię sama, bez pytania. Otóż dzieci słyszą wszystko. Dorośli nie zwracają na nie uwagi, 

kiedy rozmawiają o swoich, niezwykle ważnych sprawach. Więc na imieninach u Cioci, 

na urodzinach Dziadka czy rocznicy ślubu siostry, kiedy skończyły się już debaty o tym, 

co i gdzie udało się kupić i jaka fajna ta wystana w kolejce szyneczka, zaczynały się 

dyskusje na tematy polityczne. Ludzie rozmawiali o świecie, postrzegając go przez pry-

zmat propagandy i sklejając fragmenty doniesień, okruchy informacji przekazywane 

z ust do ust. O tym, jak ten świat wygląda tam – na Zachodzie. Mówiono, że ktoś poje-

chał na wakacje do Bułgarii albo do Moskwy, że szczęśliwy, bo o paszport i pozwolenie 

na wyjazd tak trudno. Bo trzeba dokładnie umotywować, po co się tam jedzie i jesz-

cze jakiś partyjniak musiał popchnąć wniosek. A dziecko, czyli ja, siedziało z psem pod 

stołem i składało sobie obraz świata z tych zasłyszanych odłamków tak, jak potrafiło. 

Byłam rozczarowana, bo chciałam pojechać do Afryki. I jeszcze do Ameryki – zobaczyć 

Indian i zapalić z nimi fajkę pokoju. I było mi źle, bo podobno w innych krajach, to oni 

sobie tak sobie jeżdżą, po całym świecie. A najlepsze, co mogło się u nas zdarzyć, to jak 

w przedszkolu rozdawali paczki ze słodyczami od radzieckich dzieci. Taki dar przyjaźni. 

Doskonale pamiętam niebieskie, plastikowe domki, które dostaliśmy w trzeciej grupie 

przedszkola. Pachniały, jak to plastik pachnie, a w środku były czekoladki. Już wtedy tro-

chę buntowniczo myślałam, że to nie za bardzo sprawiedliwe, że jedni mogą, a inni nie. 

Jeździć po świecie. Do tych Indian i do Afryki.

Siedząc czasem nad elektroniczną kartką papieru, zastanawiam się, czy warto pisać o rzeczach 

oczywistych. Często jednak okazuje się, że to właśnie te oczywistości wzbudzają najwięcej kontrowersji.
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Niektórzy mieli rodzinę za granicą, głównie w Stanach. I dostawali „paczki 

z Zachodu”. Takie paczki, to była prawdziwa magia, bo były w nich piękne, kolorowe 

rzeczy, dżinsy i guma balonowa. W większości ofiarodawcy byli nielegalnymi emi-

grantami, którym udało się uciec z kraju. Ale na to się nie patrzyło – najważniejsze 

było to, że raz na jakiś czas powiało z Zachodu i nawet powietrze w takim kartonie 

pachniało inaczej. U nas cieszyło się, jak rzucili papier toaletowy. Jak nie rzucili, to 

podcierało się gazetą, którą najpierw trzeba było dobrze ugnieść w rękach. Taka 

gazeta miała wiele zastosowań. W sklepie zawijano w nią zakupy, w domu kanapki 

na drugie śniadanie, a w szkole – robiło się z niej okładki na książki i zeszyty.

Pamiętam jak przez mgłę okres stanu wojennego. Ciche rozmowy dorosłych. 

Pierwsze spotkanie Solidarności w Polskim Radio na Myśliwieckiej. Sala była duża 

i ciemna. Grupa pracowników, w tym mój Tata i ja, staliśmy przy fortepianie, przy 

samych drzwiach. A gdzieś daleko, na estradzie, przy stole zaścielonym zielonym 

suknem i oświetlonym małymi lampkami, siedzieli ci bardzo ważni ludzie. Spotkanie 

trwało długo, nie zrozumiałam ani nie zapamiętałam z niego ani słowa, ale Tata 

powiedział mi, że nie wolno mi o tym rozmawiać. Tak samo, jak nie wolno mi mówić 

o tym, że mój Brat jest studentem na Uniwersytecie Warszawskim i bierze udział 

w strajku. Zanieśliśmy mu kiełbasę. Szliśmy wieczorem przez park na Książęcej, już 

po godzinie policyjnej. Tata kazał mi się pilnować i być cicho, bo ktoś nas może zoba-

czyć. Bramy Uniwersytetu były zamknięte, a ze strajkującymi studentami rozmawiało 

się przez płot. Mój Tata pracował w Polskim Radio, często więc bywała u nas Milicja. 

Bo ci, którzy mieli dostęp do informacji z zakazanego świata, byli najbardziej podej-

rzani. Bo może bibułę drukują albo kolportują, albo upowszechniają jakieś zakazane, 

reakcyjne treści. Więc walili do drzwi, szukali i zadawali pytania. A potem nie było 

Teleranka z kogucikiem, tylko jakiś smutny pan w okularach. I czołgi, czołgi na uli-

cach. Kiedy jechały pod naszymi oknami, tu i ówdzie zza zasłoniętych okien pole-

ciała szklana butelka, rozpryskując się na chodniku. Staliśmy w dużym pokoju – Tata, 

Brat i ja. Tata podniósł mnie na rękach w otwartym oknie, krzycząc: „Strzelacie do 

własnych dzieci, skurwysyny!”. Wyrywałam się, płacząc, bo nie rozumiałam, dlaczego 

Tata chce, żeby ktoś do mnie strzelał. Ot, brak bezstresowego wychowania.

Niewiele ponad trzydzieści lat temu tak wyglądała nasza 
rzeczywistość.
Jeśli urodziliście się tuż po okresie przemian, to jesteście teraz zupełnie dorosłymi 

ludźmi, mającymi już własne, całkiem wyrośnięte dzieci i pewnie nie przyszłoby 

Nie da się już zamknąć świata
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Wam do głowy wywijanie nimi w oknie, przed lufami przejeżdżających czołgów. 

Nie macie też porównania. Wasz świat jest bezpieczny. Może nie wszystkich stać na 

najnowszą plazmę i odjechanego smartfona najnowszej generacji, ale papier toale-

towy jest, a kanapek nie zawija się w gazetę. Paczki z Zachodu też jakieś takie mało 

interesujące, bo w sklepach wszędzie to samo. Za każdym razem, kiedy zbiera mi się 

na wysłanie paczki do domu, staję przed tym samym problemem: co wysyłać i po 

co, skoro to samo można kupić w każdym supermarkecie? Nic nie stoi na przeszko-

dzie, żeby w dniu premiery pojechać po nowe iPhone’y, pozostaje tylko decyzja: do 

Niemiec czy do Londynu? A może na zakupy do Paryża? Tomek Szykulski podpowie, 

jak ugrać najtańsze bilety – i tak wyjdzie taniej, niż zamawianie przez internet.

W ciągu ledwie trzydziestu lat nastąpiła zmiana, o której śnili tylko ówcześni wolnomy-

śliciele słuchający w nocy Radia Wolna Europa. Nasza rzeczywistość zmieniła się w stop-

niu, który nawet trudno określić słowami. W każdej chwili możemy uzyskać dowolne 

informacje o tym, co się dzieje na świecie. W czasie rzeczywistym. Nie musimy sklejać 

obrazu odległych miejsc z fragmentów zasłyszanych od innych. Możemy je zobaczyć, 

możemy ich dotknąć. Wystarczy, że wyrazimy taką wolę. I wiecie, co jest nie tak?

Jest za dobrze.
Znane powiedzenie mówi, że łatwo jest się przyzwyczaić do dobrego. Zwłaszcza 

jeśli się nie wie, jak wygląda złe. Ostatnich 30 lat to dla Europy złoty okres, okres 

jedności i rozwoju. Poziom ekonomiczny państw europejskich bardzo się wyrów-

nał. Nie zrównał, ale wyrównał w sposób zadowalający. Ludzie stanęli na nogach 

i przenieśli uwagę z podstawowych potrzeb dnia codziennego w rejony abstrak-

cyjne. Bo jeśli palącym problemem jest fakt dyskryminacji Polski przez Apple, przez 

fakt nieudostępnienia Siri w języku polskim albo brak polskiego języka w Netfliksie 

– to nie ma problemu. A kiedy ludzie już się przyzwyczają do dobrego – do auto-

strad, pełnych sklepów i braku kolejek – to od razu zwiększa im się poczucie własnej 

wartości. Jesteśmy lepsi, bo mamy więcej niż inni. Albo chcemy myśleć, że mamy. 

Że jesteśmy nie tylko lepsi, ale i ważniejsi. Że damy sobie radę sami, bez niczyjej 

pomocy. I wtedy wciskamy klawisz #exit, bo swoje już w tej grze ugraliśmy.

W zeszłym miesiącu za wciśnięciem klawisza #exit opowiedzieli się Brytyjczycy, 

w dużej mierze opierając się na populistycznych sloganach i tabloidowych mediach, 

które przekonywały, że Unia Europejska jest odpowiedzialna za całe zło na tym świe-

cie, trzęsienia ziemi i gradobicie. Oraz za imigrację. Politycy zacierali ręce, że nie-

Nie da się już zamknąć świata
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doinformowana publika będzie głosowała, jak jej się zagra. Dopiero po ogłoszeniu 

wyników wyjaśnili, że to było trochę takie nieporozumienie, bo pieniędzy na NHS nie 

ma, migracja z UE jest duża niższa, niż krzyczą media i nikt nie zamierza zamykać gra-

nic. Ba! Nikt nawet nie chce naciskać przycisku z napisem „Artykuł 50”, bo lider, który 

to zrobi, już przegrał karierę. Przepiękne zagranie Davida Camerona, który w jednym 

ruchu zrobił szach-mat opozycji. Teraz wszystkie oczy są zwrócone na Zjednoczone 

Królestwo w oczekiwaniu na rezultaty Brexitu. Opozycyjne partie w wielu krajach już 

zapowiadają kolejne wyjścia z Unii. Pojawią się następne populistyczne hasła i slo-

gany, obwiniające Unię o wszystko. A przede wszystkim o wolny przepływ ludności.

Imigracja jest zjawiskiem naturalnym – od dawien dawna ludzie przemieszczali się 

z miejsca na miejsce, z kraju do kraju w poszukiwaniu lepszego życia. My wyjeżdżali-

śmy na Zachód, do nas przyjeżdżali Ukraińcy, bo dla nich to my byliśmy Zachodem. 

Ludzie z Zachodu też wyjeżdżali – jak na przykład Brytyjczycy do Hiszpanii – bo 

tam taniej, słoneczniej i wartość nabywcza brytyjskiego pieniądza znacznie wyż-

sza. Innymi słowy – lepszy standard za mniejsze pieniądze. Bo zwykłego obywatela 

mniej interesuje geopolityka, a bardziej zapewnienie lepszego życia swojej rodzi-

nie. Żądając pozbycia się imigrantów i zamknięcia granic, niewiele ludzi zdaje sobie 

sprawę z kilku, zupełnie podstawowych kwestii.

Otwartej Europy nie da się już zamknąć. Dzięki swobodnemu przepływowi nie 

tylko ludności, ale i informacji, zmieniła się świadomość mieszkańców poszcze-

gólnych krajów. Niezauważalnie, bez gwałtownych skoków, ludzie przyzwyczaili 

się do wolności w Europie. Owa wolność odnosi się nie tylko do przemieszczania 

z kraju do kraju, ale również, a może przede wszystkim, do swobody ekonomicz-

nej. A swoboda ekonomiczna to wolność handlu zagranicznego i proste przepisy, 

które to umożliwiają. Lokalny biznes nie ma już tak wielkiego znaczenia dla budżetu 

poszczególnych państw, jak handel międzynarodowy. Nauczyliśmy się już robić 

zakupy za granicą, nie tylko przemieszczając się bezpośrednio, ale również dzięki 

internetowi i nowoczesnym technologiom. Wprowadzenie restrykcji w tym zakre-

sie, w swobodzie działalności biznesowej, pociąga za sobą restrykcje odnośnie do 

przepływu ludności. Wzajemne restrykcje. Bo wiadomo, że jak Kuba Bogu, tak Bóg 

Kubie. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Niedługo świat otwo-

rzy się tak bardzo, że nie będzie można go powtórnie zamknąć, bez względu na to, 

ile razy naciskać będziemy klawisz #exit. Bo nawet ci najtwardsi, żądający niezawi-

Nie da się już zamknąć świata
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słości swoich państw od proklamowanej „dyktatury Unii Europejskiej”, chcą poje-

chać na wakacje do Grecji. Nie muszę dodawać, że tanio i bez wizy.

Obserwując rozwój sytuacji z tej strony płotu, widzę, jak „wyjaśnienia” politykierów, 

udzielane już po referendum, wywołują zdziwienie na twarzy zwykłych obywateli. 

Jak to, to tych migrantów tak mało? Nie ma tych pieniędzy na NHS? Nie głosowałem 

za tym, żeby moje wakacje kosztowały 100 funtów drożej! Kurs funta nie może być 

tak niski, przecież jesteśmy WIELKĄ Brytanią! I myślę sobie, że w świadomości krajów 

wysoko rozwiniętych nadal funkcjonują stereotypy odnośnie do przepaści ekonomicz-

nych pomiędzy członkami Unii Europejskiej. Europa zapomniała zatrzymać się, spoj-

rzeć wstecz i przypomnieć sobie, od czego wyszła. Dziś na zdjęciach trudno jeden kraj 

odróżnić od drugiego, nie skupiając się na architekturze i tym, po której stronie drogi 

poruszają się samochody.

Te same sklepy, te same sieciówki, Starbucks i Costa. A czy ulica nazywa się 

Marszałkowska, czy High Street – to już nie ma większego znaczenia.

Wiedzą o tym młodzi ludzie, którzy w brytyjskim referendum głosowali w więk-

szości za pozostaniem w Unii. To ci starsi – śniący o powrocie do czasów wielkości 

i imperium – zawłaszczyli przestrzeń społeczną. A przecież, choć brzmi to okrutnie, 

świat należy do ludzi młodych – tych, którzy zastępują i wypierają starsze pokole-

nie. I to oni powinni mieć prawo do decydowania, w jakiej rzeczywistości chcą żyć. 

To oni wyznaczą nowe cele Unijne, to oni zdecydują o reformach instytucji, która 

musi dostosować się do nowych czasów.

Jedno wiem – nie ma już powrotu do czasów, w których tęsknie spoglądało się na 

ekran telewizora, na którym amerykański policjant Dempsey i angielska policjantka 

Makepeace, Mini Morrisem poruszali się po niewłaściwej stronie drogi i ścierali się 

zarówno pod względem kulturowym, jak i temperamentu.

Europy nie można już zamknąć, tak samo, jak nie można powstrzymać otwierania 

się świata. 

I powinniśmy być za to wdzięczni.

Za to i za papier toaletowy.

santee76

Nie da się już zamknąć świata

http://www.twitter.com/santee76
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Nowy rozdział?

Najważniejszy jest użytkownik
Apple ma obecnie najpotężniejszy system mobilny na świecie, z największym 

ekosystemem usług, o największym stopniu integralności i doskonale skrojo-

nym pod to wszytko sprzętem. To prawie ideał. Prawie, bo wątpię, że da się 

w tej dziedzinie wyczerpać pomysły. Owe pomysły przynosimy my sami – użyt-

NOWY ROZDZIAŁ?

Zostaliśmy – dosłownie – zasypani nowościami, usprawnieniami i… No właśnie. I w końcu 

wróciło „to coś”. Co? O tym będzie ten tekst. Pominę w nim wiele z tego, co pokazano. 

O szczegółach moi redakcyjni koledzy już pisali na łamach iMagazine.pl. tZapraszam do 

lektury ich tekstów, a tymczasem spójrzmy na trzy aspekty, którymi Apple wygrało otwarcie 

tegorocznego WWDC.

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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kownicy, deweloperzy, firmy – klienci marki Cupertino. Korzystając, narzekając, 

próbując usprawnić i w końcu otwarcie na przykład w serwisach branżowych 

krytykując konkretne rozwiązania bądź ich brak.

Wojtek słusznie zauważył, że Apple kolejny raz pokazuje, iż dba o najmniejszy 

szczegół towarzyszący odczuciom w użytkowaniu ich produktów. Nowa tar-

cza z Minnie Mouse – dla kobiet. Tak niewielka rzecz, jak systemowy schowek, 

po przeniesieniu do chmury stała się dosłownie magiczną funkcją, a o wzroście 

produktywności związanym z Universal Clipboard czy możliwości usuwania sys-

temowych aplikacji, trybie nocnym w iOS i tvOS już nie pisząc. Warto też wspo-

mnieć o odświeżeniu naprawdę tego wymagającej aplikacje Remote. Długo 

czekaliśmy, ale w końcu stało się. To wszystko wypadkowa naszych potrzeb 

– potrzeb użytkowników, które Apple zdaje się zauważać i na nie reagować. 

Zdecydowanie tak jest w przypadku watchOS, który ma być aż siedem razy 

szybszy niż poprzednio. Zdecydowanie było to widać podczas demo i jeśli tak 

będzie, Apple Watch zyska dla wielu na znaczeniu. Do tego dochodzi nowy, 

według mnie fenomenalny pod względem designu, sposób prezentowania 

Aktywności na tarczach, kilka nowości wśród nich samych i możliwość szyb-

kiego przełączania się między nimi.

Jestem jednak ostatecznie dumny z Apple, ponieważ wyciąga wnioski i jest 

całkowicie skupione na nas – użytkownikach. Każde ulepszenie i nowość z cze-

goś wynika i zdaje się odpowiadać na potrzeby – o dziwo, wielu. A to sztuka 

umieć tak obserwować rynek i dostosowywać się do potrzeb, by wprowadzać 

w innowację. Tą niewątpliwie jest Auto-unlock – druga, najbardziej spektaku-

larna w swojej tajemnicy funkcja po Universal Clipboard. Gdy jesteś w pobliżu 

swojego maca i masz na nadgarstku Apple 

Watch, to laptop zawsze się odblokuje, gdy 

zechcesz z niego skorzystać. Gdy skopiujesz 

coś na iPhonie, podczas spotkania bizneso-

wego, a następnie popędzisz do biurka, po 

prostu wkleisz ten fragment na macOS. To 

właśnie jest kunszt u Apple – stworzyć coś, 

co jest niewidoczne, ale tak proste w swo-

jej funkcjonalności, że zastanawiasz się, dla-

czego nikt wcześniej tego nie zrobił.

Nowy rozdział?

Im bardziej my – duże dzieci 
– cieszymy się nowościami, 
tym więcej samozaparcia 
i dyscypliny te nowości będą 
od nas wymagały.
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Wizerunkowe zwycięstwo Apple
Otwierający tegoroczne WWDC keynote był wizerunkowo jednym z najlepszych 

po odejściu Steve’a Jobsa. Wpuszczono na scenę człowieka, który ją po prostu 

kocha. Mowa oczywiście o fenomenalnym Craigu Federighim. To był jego teatr. 

Przynajmniej do połowy wyglądało to wszystko genialnie. Zajrzałem do życio-

rysu Craiga. To świetny kandydat na przyszłego CEO firmy. Do tego wręcz uro-

dzony na scenie.

Mieliśmy więc postać. Prawdziwie hipnotyzującą. Drugim składnikiem był 

ukłon w kierunku osób niepełnosprawnych. Tutaj obejdzie się nawet bez zbęd-

nego chwalenia Apple, ponieważ dotychczas żadna firma na świecie operu-

jąca produktami na taką skalę nie zwróciła się tak mocno w kierunku tej grupy. 

Tymczasem „w watchOS pojawi się zupełnie nowa aplikacja Breathe mająca 

wspierać zdrowe oddychanie, redukcję stresu etc. Natomiast Aktywność docze-

kała się opcji dzielenia się swoimi osiągami ze znajomymi. W aplikacji znalazły 

się także rozwiązania dla osób poruszających się na wózkach, którzy zamiast 

czas «wstać» otrzymają opcję « czas się przejechać» – « time to roll».”. Szczerze? 

Apple postawiło bardzo wysoko poprzeczkę konkurencji. Nie wystarczy teraz 

skopiować tego typu rozwiązań. Dlaczego? Bo w przypadku Apple stoją za nimi 

zakrojone na szeroką skalę programy badawcze. Czytaj: ludzie. To jednak nie 

jedyne zagranie, do którego Apple wykorzystało potencjał watchOS 3. „Zegarek 

będzie też posiadał funkcję SOS pozwalającą na wykonywanie połączeń awaryj-

nych, dzięki korzystaniu z Wi-Fi lub sieci komórkowej, w zależności od naszego 

połączenia z iPhone’em. Funkcja SOS będzie zawierała również naszą kartę 

medyczną.”. Znowu wracamy do wspomnianych małych-wielkich rzeczy. Oto 

one. Tak przekonuje się nieprzekonanych, tak zatrzymuje się wiernych. Przykład? 

Proste, zwięzłe i zabarwione autoironią przedstawienie powodu porzucenia po 

piętnastu latach nazwy OS X na rzecz macOS. Przesłuchajcie to sobie raz jeszcze. 

Powoli i dokładnie.

W Chwili słychać było w każdej minucie raczej głosy zdziwienia liczbą zmian 

i nowości niżeli zwątpienia. Dlaczego? Ponieważ, jak za dawnych czasów, gdy na 

scenie był Craig, każde słowo, każdy slajd, każde spojrzenie na prompter i każdy 

uśmiech nie były przypadkowe. Słowa, muzyka, gesty, akcentowanie. Gdy ktoś 

potrafi nimi wszystkimi władać, porywa za sobą tłumy. Potrafił to Jobs. Potrafi, 

Nowy rozdział?
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według mnie nawet lepiej, Craig. Cieszę się, że Apple oddaje mu coraz więcej 

czasu.

Nowy rozdział?
Nie wszystko, co pokazano, jest idealne. Nowy interfejs Apple Music raczej 

przypomina kafle z Windows Phone’a z fontami, które w mojej opinii śred-

nio do siebie pasują i nie rozumiem, co było niezrozumiałego w poprzednim, 

ale to ja. Podobnie nowe Wiadomości uważam za przeładowane, choć wiele 

spośród dodanych funkcjonalności mi się przyda. Ba, nawet na nie czekałem. 

Podświadomie. Na przykład na zamianę słów na emoji. To naprawdę ułatwi 

budowanie przekazów w social mediach, planowanie postów etc.

To była konferencja, w której czuć było nowości i doprawdy, życzyłbym sobie 

znowu tego doświadczyć, z podobną adrenaliną i nie wychodzić z Chwili zawie-

dzionym. Myślę, że zbliżonej, o ile nie większej innowacji i powiewu nowości, 

możemy spodziewać się w produktowym portfolio firmy. Byłoby czymś sza-

lenie spójnym, gdyby Phill Schiller – którego również uwielbiam za swobodę, 

jaką zachowuje na scenie, wyszedł we wrześniu i zaczął swoją część keynote od 

wymienienia wszystkich linii produktowych firmy – tak jak zrobiono to teraz, 

w przypadku systemów operacyjnych, a następnie dokonania koniecznych 

zmian. Krótko: cięć, na których miejsce zostaną wprowadzone nowości. Myślę, 

że to się spełni na jesieni i bardzo czekam na ten moment.

Komputery osobiste integrują się coraz bardziej i mocniej z urządzeniami mobil-

nymi. Siri dla macOS pozwoli ziścić zamysł Spike’a Jonze’a, reżysera głośnego 

filmu „Her”. Czy aż w takim stopniu jak w tym filmie? Oby nie, ale z pewnością 

Apple będzie właśnie do tego dążyło. Jeśli mamy kiedyś zasiąść za kierownicą 

Apple Car, musimy niemalże całkowicie zaufać sztucznej inteligencji. Apple 

doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Oczywiście – nie każdy musi się na to 

godzić. Nawet większość nowości w Wiadomościach będzie można wyłączyć. 

Nie ma doprawdy sensu wylewać tony marudzenia na to czy tamto. Nie chcesz? 

Nie używaj. To będzie jednak coraz trudniejsze, bo im bardziej my – duże dzieci 

– cieszymy się nowościami, tym więcej samozaparcia i dyscypliny te nowości 

będą od nas wymagały. Zapnijcie pasy.

Nowy rozdział?

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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Siri oraz inni asystenci głosowi początkiem świata Igrzysk Śmierci?

SIRI ORAZ INNI ASYSTENCI 
GŁOSOWI POCZĄTKIEM ŚWIATA 
IGRZYSK ŚMIERCI?

ŁUKASZ MIROCHA

Zapowiedzi Apple dotyczące rozwoju Siri, a przede wszystkim otwarcie API dla 

aplikacji firm trzecich, pozwalają założyć, że tak, jak miało to już miejsce się już 

wielokrotnie zdarzyło w przeszłości, decyzja firmy z Cupertino doprowadzi do 

szybkiego rozwoju interakcji człowiek-komputer w skali globalnej. Nadal nie 

padły jednak deklaracje co do uruchomienia Siri wspierającej więcej niż kilka 

języków. Jeśli ta sytuacja nie zmieni się w przeciągu kilku najbliższych lat, wkro-

czymy w erę, gdzie w której kilka nacji będzie dysponować technologiczną 

(a więc także gospodarczą i kulturową) przewagą nad pozostałymi krajami. 

Kluczem do popularyzacji PC w ostatnich dekadach XX wieku. –- niezależnie 

od kręgu kulturowego –- był prosty, intuicyjny interfejs graficzny wykorzystu-

jący model WIMP (windows, icons, mouse, pointer). Dzięki temu użytkownik 

mógł wykonać proste czynności, nawet jeśli elementy interfejsu zostały opisane 

w obcym dla niego języku. Do dziś w krajach rozwijających się są przeprowa-

dzane są eksperymenty, polegające na dostarczeniu laptopów czy tabletów 

społecznościom, które nigdy nie miały kontaktu z wysokimi technologiami. Po 

kilku tygodniach okazuje się zwykle, że młodsze pokolenia są w stanie opano-

wać obsługę tych urządzeń w imponującym zakresie. 

Jeśli w ciągu najbliższych lat Apple, Google czy Amazon nie opracują głosowych asystentów, 

wspierających kilkadziesiąt języków, jako cywilizacja wkroczymy w ciemne wieki historii 

technologii, gdzie w którym kilka nacji otrzyma ogromną przewagę nad resztą świata. 
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Pionierzy HCI, tacy jak Douglas Engelbart czy Alan Kay, powtarzali, że interfejsy 

graficzne tworzą platformę komunikacji między człowiekiem ai maszyną, która 

pozwalającą na zwiększenie potencjału ludzkiego umysłu, dzięki delegowaniu 

szeregu wielu różnorodnych zadań na komputer. Komputery towarzyszą na co 

dzień milionom ludzi po tym, jak zrezygnowano z wiersza poleceń na korzyść 

wizualnej reprezentacji danych. Interfejsy graficzne drastycznie obniżyły 

barierę wejścia użytkowników w świat technologii. konsumenckich. Wróćmy 

jednak do 2016 roku. 

Z pewną ostrożnością można założyć, że interfejsy 

głosowe wykorzystujące język naturalny, staną się 

w przewidywalnej przyszłości istotnym, jeśli nie 

dominującym, modelem komunikacji człowiek-

-komputer. Jednak Ood kilku lat widzimy jednak 

niepokojącą tendencję –- w pierwszej kolejności 

opracowuje się wersje asystentów, którzy wspierają 

dominujące języki, czytaj –- języki, którymi posłu-

gują się obywatele liczących się gospodarek. Polacy 

należą do grupy, która odczuwa negatywne skutki 

tego trendu. W przypadku ekosystemu Apple nie 

możemy bowiem korzystać ze wszystkich jego 

możliwości. Polska oraz szereg wiele innych krajów 

otrzymuje de facto okrojony produkt. Tymczasem 

powstają nowe aplikacje –- boty komunikacyjne, 

asystenci głosowi –- w coraz większym stopniu zin-

tegrowane z systemami operacyjnymi. Nie mamy 

dostępu do tych nowości –- nie możemy więc 

wdrażać się w sprawną obsługę tych rozwiązań 

równie szybko, co Amerykanie, Chińczycy, Francuzi, 

nie możemy też tworzyć lokalnych aplikacji. 

Sytuacja staje się poważna, jeśli przeskalujemy ten 

problem przez dziesiątki milionów użytkowników 

na całym świecie. Wygląda na to, że razem z miliar-

dami ludzi nie załapaliśmy się na ten pociąg. 

W pierwszej kolejności 
opracowuje się wersje 
asystentów, którzy 
wspierają dominujące 
języki, czytaj – języki, 
którymi posługują się 
obywatele liczących 
się gospodarek. 
W pierwszej kolejności 
opracowuje się wersje 
asystentów, wspierających 
dominujące języki, czytaj 
- języki, którymi posługują 
się obywatele liczących 
się gospodarek.

Siri oraz inni asystenci głosowi początkiem świata Igrzysk Śmierci?
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Jaron Lanier, amerykański ekspert technologii, argumentuje w książce „"Who 

Owns the Future?”", że dominującą pozycję gospodarczą i kulturową osiągną 

w najbliższych dekadach te organizacje oraz państwa, które zapewnią sobie 

dostęp do najlepszych technologii –- będą w posiadaniu posiadać tak zwane. 

Siren Servers –- kluczoweych centraów danych i metod ich przetwarzania. 

Jeśli w rywalizację o ten status wpiszemy mimowolne odcięcie całych kultur 

i państw od interfejsów głosowych, sytuacja nie będzie przedstawiać się już tak 

trywialnie. Brak Siri wspierającej lokalne języki w milionach telefonów i kom-

puterów może przynieść realne straty ekonomiczne, ale także mniej nama-

calne uwstecznienie w stosowaniu technologii w codziennym życiu. Przewagę 

kompetencyjną, a więc potencjał innowacyjności, od którego zależy przyszła 

pozycja kraju, zachowają społeczeństwa zaznajomione wcześniej z asystentami 

głosowymi.

Sytuacja ta nie jest oczywiście wynikiem rozplanowanego na wiele dekad 

naprzód spisku obliczonego na podtrzymania hegemoni świata anglo-amery-

kańskiego. Społeczeństwa mniej zamożnych krajów padają ofiarami twardej 

rynkowej logiki –- innowacje trafiają w pierwszej kolejności na najistotniejsze 

rynki. Zakładam, że prędzej czy później Siri będzie wspierać także i język polski. 

Mam jednocześnie nadzieję, iż będziemy w stanie szybko odrobić kulturową 

i technologiczną stratę, jaka dzieli nas od użytkowników, którzy komunikują się 

na co dzień z asystentami głosowymi w swoich ojczystych językach.

Brak Siri wspierającej lokalne języki w milionach urządzeń 
to mimowolne odcięcie całych społeczeństw od sposobu 
interakcji z urządzeniami, który w przyszłości będzie 
standardem.

Siri oraz inni asystenci głosowi początkiem świata Igrzysk Śmierci?

LukaszMirocha

http://www.twitter.com/LukaszMirocha
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P

Czy jest coś złego w byciu maszynką do zarabiania pieniędzy?

CZY JEST COŚ ZŁEGO W BYCIU MASZYNKĄ 
DO ZARABIANIA PIENIĘDZY?

PAWEŁ LUTY

Apple Tima Cooka nie jest tą samą firmą co Apple Steve’a Jobsa czy Apple Johna Sculley’a. Ma 

swoje wady, ale także i zalety. Pytanie, czego powinniśmy od takiej firmy wymagać?

Paweł Tkaczyk twierdzi, że Apple ma idealnego CEO . Nie oznacza to, że Tim 

Cook jest jakimś szczególnym wzorem cnót wszelakich, ale że jest odpowied-

nim człowiekiem na odpowiednim miejscu, któremu została powierzona funk-

cja w odpowiednim czasie.

Czysto rynkowo Apple nie musi się z nikim ścigać. Biorąc pod uwagę wyniki 

finansowe, kapitalizację rynkową, to, jak wygląda rynek elektroniki konsumenc-

kiej, w jakim momencie rozwoju znajduje się oraz wiele innych czynników, 

można dojść do wniosku, że gigan-

towi z Cupertino potrzeba stabilizacji, 

rozwagi, bardzo „operacyjnego” sze-

fostwa, które skupia się na codzien-

nym funkcjonowaniu biznesu, ale cały 

czas z tyłu głowy ma długoterminową 

perspektywę, choć nie poświęca jej 

90% uwagi, a powiedzmy 40%. 

Trzeba zadbać o to, żeby produkty 

docierały do klientów na czas, żeby 

wszystkie kanały sprzedaży dobrze 

funkcjonowały, żeby trzymać koszty 

w ryzach i podejmować tylko racjo-

Trzeba zadbać o to, żeby produkty 
docierały do klientów na czas, żeby 
wszystkie kanały sprzedaży dobrze 
funkcjonowały, żeby trzymać koszty 
w ryzach i podejmować tylko 
racjonalne decyzje, bez ryzykowanych 
ucieczek do przodu, które mogą 
okazać się kompletną porażką.

http://paweltkaczyk.com/pl/chcesz-innowacje-apple/
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nalne decyzje, bez ryzykowanych ucieczek do przodu, które mogą okazać się 

kompletną porażką.

Jeśli tak się spojrzy na sprawę i do tego doda się mnóstwo teoretycznej oraz 

praktycznej wiedzy o biznesie, jak robi to Paweł Tkaczyk, to faktycznie trudno 

nie zgodzić się z argumentacją podnoszącą, że psy wymagające czegoś „wow” 

od Apple mogą sobie szczekać, ale ta karawana i tak pojedzie dalej. I to będzie 

jechała długo, bo ma tak ogromne zasoby, jak żadna inna na świecie.

O innowacyjność, pionierstwo i „jeszcze jedną rzecz” pomartwimy się później.

Problem polega na tym, że takie myślenie może być zwodnicze. To tru-

izm, ale rynek technologiczny cały czas rozwija się naprawdę szybko. Prawo 

Moore’a może już nie do końca się sprawdza, ale na zupełnie innych odcinkach 

frontu dzieją się rzeczy, o których filozofom się nie śniło kilka miesięcy temu.

Dolina Krzemowa jest aktywna jak nigdy wcze-

śniej. I nie jest silna siłą dużych firm, a właściwie 

nie jedynie, ale firm małych, które działają szybko, 

elastycznie i momentami brawurowo.

Jasne, jak się jest dużym, to zawsze można sobie 

taki startup kupić i załatwić sprawę w ten sposób. 

Po problemie. Tylko że to nie jest droga obrana 

przez Apple, argument ten jest więc w tym przy-

padku chybiony. Dzięki przejęciom najlepiej jak do 

tej pory rozwijają się Google i Facebook.

Naprawdę, jeśli nie idziesz do przodu, to się 

cofasz. Jeśli nie stawiasz na VR, jeśli nie wyno-

sisz na sztandary botów, jeśli nie budujesz giga-

fabryk napędzanych magią, jeśli nie inwestujesz 

w technologie, które zmienią branżę energe-

tyczną, to trudno uznać się za poważnego gra-

cza w innowacyjnym wyścigu. Możesz być duży, 

ale jesteś nudny. A jak jesteś nudny, to inwesto-

Naprawdę, jeśli nie idziesz 
do przodu, to się cofasz. 
Jeśli nie stawiasz na VR, jeśli 
nie wynosisz na sztandary 
botów, jeśli nie budujesz 
gigafabryk napędzanych 
magią, jeśli nie inwestujesz 
w technologie, które zmienią 
branżę energetyczną, 
to trudno uznać się 
za poważnego gracza 
w innowacyjnym wyścigu.

Czy jest coś złego w byciu maszynką do zarabiania pieniędzy?
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rzy cię nie lubią. Trudno jest ci sprawić, żeby utożsamiali się z tobą klienci dóbr 

luksusowych.

Apple tylko po części mocno i wyraźnie wchodzi na ścieżki, które teraz są naj-

bardziej ekscytujące. Otwarcie iMessage czy Siri na zewnętrznych dewelope-

rów jest super. Szkoda, że tak późno. Jak się słyszy, ile czystej energii produkują 

farmy Apple, to szczęka opada. Ale dlaczego nie ma jeszcze gogli VR z logo nad-

gryzionego jabłka na obudowie, hę?

Jasne, może być tak, że Apple nad tym wszystkim pracuje, uważnie się przy-

gląda i nie widzi w tym po prostu potencjału. Dostrzega go, gdzie indziej i tym 

się zajmuje. Może też brak jeszcze gotowości, a przecież przede wszystkim jed-

nak liczą się działania bieżące. Jak będziemy gotowi, żeby pokazać coś przeło-

mowego, to pokażemy. Nie musicie nam o tym przypominać co pół roku.

Jak napisałem biznesowo i w krótkiej perspektywie jest to pewnie działanie 

racjonalne. Nie wiem tylko, czy rynek jest racjonalny. Na pewno nieracjonalni są 

klienci. Ci, którzy traktują smartfona jako dobro podstawowe i tak nigdy nie spoj-

rzą na iPhone’a. Trzeba zatem celować w tych, którzy razem z gadżetem kupują 

status. A co mówi o właścicielu smartfon wyprodukowany przez nudną firmę?

Może jest tak, że wszyscy w Apple o tym wiedzą. Może jest tak, że Tim Cook 

o tym wie. Może jest tak, że umówił się z radą nadzorczą, że jak firma osiągnie 

takie a takie wyniki, to on podziękuje i odda stery komuś innemu, komuś bar-

dziej w stylu Jobsa. Bo firma dokona pivotu i trzeba będzie mieć na pokładzie 

wizjonera, który tę zmianę sprzeda.

Z zewnątrz i z informacji, do których mamy dostęp, wynika jednak na razie, 

że Apple zwyczajnie stało się nudne, bo mu się to w krótkim terminie opłaca. 

Obym się mylił.

PawelLuty

Czy jest coś złego w byciu maszynką do zarabiania pieniędzy?

http://www.twitter.com/PawelLuty


Niektóre rzeczy się nie zmieniają.
Czy zdarza Ci się otwierać stronę 

sklepu Apple i konfigurować kompu-
ter w wolnych chwilach? A podczas 
pracy, kiedy szef nie patrzy?

Łapiesz się na tym, że konfiguru-
jesz różne Maki, ignorując ich cenę, 
nie będąc do końca pewnym, który 
z nich jest dla Ciebie idealną maszy-

ną? A co mówisz szefowi, który Cię 
na tym przyłapuje? Może odbiera to 
jako sugestię, że należy Ci się wyższa 
pensja?

Czy podczas rodzinnych wyjazdów 
członkowie rodziny pytają Cię, który 
Mac będzie dla nich odpowiednim 
wyborem? A może proszą o pokaza-

nie im Twojego MacBooka, aby móc 
się nim „pobawić”, jakby to była jakaś 
zabawka?

Ten poradnik może Ci pomóc ura-
tować zdrowie psychiczne, stosunki 
z teściową i szefem, i ograniczy ra-
chunki od psychologa.

Daj mu szansę.

https://geo.itunes.apple.com/pl/book/jakim-jestes-makiem/id1016020086?ls=1&mt=11&at=10lHvd&ct=iMag201508
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X-MEN: APOCALYPSE

JAN URBANOWICZ

Od razu powiem, że według mnie nie. Może to trochę na wyrost, bo to nie jest zły film. Na 

pewno nie pod względem efektów specjalnych, choć nawet te momentami wyglądają jak 

tanie CGI – nawet w porównaniu do poprzednich filmów serii. Kiedy wracam sobie co jakiś 

czas do dwóch pierwszych obrazów o mutantach, które również wyreżyserował Singer, to 

widzę, pomimo upływu 15 lat, że wciąż jest w nich lekkość i świeżość. Tam był po prostu 

dobry scenariusz, dobrze dobrani aktorzy, a całość została w znakomity sposób zrealizo-

wana. Jak jest w przypadku „X-Men: Apocalypse”?

Powraca Bryan Singer, bohater dwóch pierwszych oraz ostatniego filmu z uniwersum 

X-Men. Najnowsza część, o podtytule „Apocalypse”, jest kontynuacją linii fabularnej 

rozpoczętej w filmach „Pierwsza klasa” oraz „Przeszłość, która nadejdzie”. Ze 

zniecierpliwieniem czekaliśmy na ten film. Czy było warto?

      

https://youtu.be/ianTiS7uraw
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Aktorzy są dobrani w dużej mierze bardzo dobrze, choć nie powiedziałbym 

tego o wszystkich. Wpadki castingowe się zdarzają i nie ma co się tego jakoś 

szczegółowo czepiać. Po prostu kilku aktorów bym wymienił, gdybym to ja 

był za to odpowiedzialny. Scenariusz? Takich dziur i absurdów nie widziałem 

chyba nawet w solowych filmach o Wolverinie – a było ich tam trochę, wierz-

cie mi. Mamy tu na przykład moment, kiedy jedna z postaci przy ledwo nacią-

gniętej cięciwie łuku wystrzeliwuje drewnianą strzałę (bez metalowego grota) 

i przebija nią dwie postacie. Dodam, że strzelec nie był mutantem, nie posiadał 

żadnej nadludzkiej siły ani nic z tych rzeczy. Takich „głupotek” jest tu całkiem 

sporo. W większości przypadków mam bardzo dużą tolerancję na rozmaite 

absurdy w kinie komiksowym. Rozumiem, dlaczego niektóre rzeczy muszą być 

takie, jakimi je przedstawiono – w końcu to tylko filmy i to jeszcze na podsta-

wie kolorowych historyjek obrazkowych i nie musi być w nich wiele realizmu. 

Zachowujmy jednak chociaż pozory tego.

Inna sprawa to realizacja. Przykład, który chyba obiegł już polski internet wzdłuż 

i wszerz, czyli motyw Polaków. Czy tak trudno zatrudnić do filmu ludzi mających 

grać Polaków i którzy faktycznie są Polakami? Albo chociaż faktycznie umieją-

cych mówić po polsku, bez dziwacznego akcentu, przez który brzmią oni jak 

pijani Rosjanie? Rozumiem, że Michael Fassbender nie za bardzo zna nasz język 

i nie musi mówić w nim płynnie. Czy musiał jednak śpiewać po polsku, skoro 

tego nie umie? Już lepiej byłoby, gdyby ktoś tę piosenkę zaśpiewał i zrobiłoby 

się w filmie playback. Wyszłoby to kilka razy lepiej. Całość jest może niezauwa-

żalna za granicą i nikt nie widzi tam nic złego, w polskich kinach można było się 

z tego jednak nieźle pośmiać. Na moim seansie chyba nikt nie wytrzymał w spo-

koju. Trochę wstyd.

Z poprzednich akapitów wynika, że lepiej ten film omijać szerokim łukiem. Nie 

jest jednak aż tak źle. Choć uważam, że sporo wątków i bohaterów zostało tu 

X-Men: Apocalypse

Rozumiem, że Michael Fassbender nie za bardzo zna nasz 
język i nie musi mówić w nim płynnie. Czy musiał jednak 
śpiewać po polsku, skoro tego nie umie? 
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potraktowanych po macoszemu, a motywacje niektórych z nich nie mają naj-

mniejszego sensu, to jednak jest to przyzwoity blockbuster. Dzieje się tu sporo 

i jest na co patrzeć. Niestety reżyser momentami poszedł na skróty i wykorzy-

stał triki znane z poprzednich filmów. Nie wysilił się więc na nowości, które tak 

zachwycały przy okazji seansów części poprzednich.

W momencie, gdy nakręcono „X-Men: Pierwsza klasa”, który był rebootem i pre-

quelem serii, byłem sceptycznie nastawiony, a film okazał się znakomity i wie-

lokrotnie jeszcze do niego wracałem. Gdy do kin wchodziła „Przeszłość, która 

nadejdzie” wyczekiwałem filmu mocno i wcale się nie zawiodłem. To moim 

zdaniem jedna z najlepszych części serii i jeden z ciekawszych filmów na pod-

stawie komiksów, w którym postawiono na postaci, na ich wybory i historię. 

W „Apocalypse” tego zabrakło. Chciało się stworzyć „epickie” dzieło, zapomi-

nając o tym, że o owej epickości nie świadczy wcale ilość efektów komputero-

wych. Szkoda.

http://www.twitter.com/yasiek_
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GDZIE JEST DORY

JAN URBANOWICZ

Jeśli ktoś się dziwi, że została wypuszczona kolejna część, to od razu wyjaśnię, że nie jest 

to pierwsza kontynuacja w historii Pixara. Przykład pierwszy z brzegu, „Toy Story”, którego 

dostaliśmy łącznie trzy części, a w przygotowaniu jest właśnie czwarta. Sam Disney tworzy 

również bardzo wiele kontynuacji swoich filmów, jednak w jego przypadku są to głównie 

pozycje wychodzące prosto na rynek DVD, niż do kin. Co prawda nie przypominam sobie 

przypadku, kiedy to sequel powstał aż tyle lat po premierze pierwszej części (tu jest to 13 lat) 

i przez to chyba nieco bałem się filmu, w tym tego, że stanie się on głównie odcinaniem 

Disney oraz Pixar to klasa sama w sobie. Ich filmy są cudowne, mądre i piękne. Nie 

przesadzam. Na ekrany naszych kin wszedł niedawno film „Gdzie jest Dory”, będący 

kontynuacją „Gdzie jest Nemo?” z 2003 roku. Czy sequel dorównuje pierwowzorowi?

      

https://youtu.be/zpy1ryOegfc


kuponów – „Gdzie jest Nemo?” był bowiem jedną z najbardziej dochodowych 

animacji w historii.

W pierwszym filmie poznaliśmy uroczą rybkę imieniem Dory, która miała spore 

problemy ze swoją pamięcią krótkotrwałą, ale mimo wszystko pomogła odnaleźć 

zaginionego Nemo. Tak przypadła wszystkim do gustu, że twórcy filmu posta-

nowili stworzyć historię, w której to właśnie Dory będzie główną bohaterką. Na 

szczęście nie skupiono się wyłącznie na niej i zobaczymy tu również znanych nam 

już bohaterów, ale oczywiście nowi również się pojawiają.

To właśnie nowi bohaterowie są siłą tego filmu. Zobaczymy tu mistrzowsko zreali-

zowaną ośmiornicę, walenie czy też lwy morskie. Do strony wizualnej nie można 

mieć żadnych zarzutów, co jest chyba normą u Pixara, ale z filmu na film jest coraz 

lepiej. Jak „Gdzie jest Nemo?” było filmem pięknym w czasach swojej premiery, 

tak film o Dory jest dokładnie tym samym dzi-

siaj. Jeśli chodzi o efekty, to warto wspomnieć 

o pewnym stałym punkcie u Pixara, a miano-

wicie o krótkometrażówce poprzedzającej 

film. Standardem jest to, iż te krótkie filmiki nie 

odstają poziomem od głównych produkcji. Tym 

216216   /   FILM   /   Gdzie jest Dory

To właśnie nowi bohaterowie 
są siłą tego filmu.
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razem poznajemy historię małego nadmorskiego ptaszka, który musi się nauczyć 

samemu zdobywać pożywienie. Sama fabuła może się komuś spodobać bądź nie, 

ale strona wizualna absolutnie miażdży wszystko. Przez pierwszych kilkanaście 

sekund miałem wrażenie, że ludziom z Pixara coś się pomyliło i zamiast animacji 

nakręcili film dokumentalny. Wygląda to znakomicie.

„Gdzie jest Dory” sam w sobie jest filmem zabawnym, ciepłym i przyjemnym. 

To dobre kino przygodowe, które na pewno znajdzie swoich fanów. Ja niestety 

nie będę jego wielkim miłośnikiem, ale to chyba kwestia tego, że zabrakło mi 

w nim świeżości. Owszem, jest tu naprawdę sporo nowych motywów czy boha-

terów, ale ten film według mnie powinien powstać wiele lat temu. Chociaż z dru-

giej strony, jest on skierowany pewnie do aktualnych młodych widzów. Mam 

nadzieję, że zachęci ich on do sięgnięcia po pierwszą część. Choć nie wyszedłem 

z kina zachwycony, to na pewno nie wyszedłem znudzony czy w żaden spo-

sób zniesmaczony. To naprawdę dobrej klasy animacja. Może nie tak dobra, jak 

„Zwierzogród”, jestem jednak świadom tego, że Disney i Pixar (choć drugie stu-

dio należy do tego pierwszego) to dwie różne rzeczy i filmy też tworzą o innym 

ładunku emocjonalnym i na innych rzeczach się skupiają.

Na uwagę zasługuje jeszcze jak zwykle genialny, polski dubbing, a w szczególności 

Andrzej Grabowski. Moim zdaniem najlepszy z całego filmu. No i jeszcze dodat-

kowy plus dla twórców polskiej wersji językowej, za Krystynę Czubównę – genialną!

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
LIPIEC 2016

JAN URBANOWICZ

Najnowszy film braci Coen, który to jest ist-

nym hołdem dla złotej ery kina. Co prawda nie 

bawiłem się na nim tak, jak bym chciał, ale to 

naprawdę rzetelne kino. Najlepiej jednak będą się 

na nim czuć osoby, które orientują się w historii 

kinematografii i znają wiele pozycji z lat pięćdzie-

siątych czy sześćdziesiątych – rozmaitych odnie-

sień jest tu naprawdę dużo. Znakomita obsada to 

już norma u Coenów i w tym przypadku nie jest 

inaczej. Wszyscy są tu świetni.

Najnowszy film z Angeliną Jolie, która też sama go 

wyreżyserowała oraz napisała scenariusz. W filmie 

partneruje jej Brad Pitt – prywatnie jej mąż. Historia 

małżeństwa, które podróżuje przez kraj, przy okazji 

próbując pokonać swój małżeński kryzys. Film nie 

zebrał niestety dobrych recenzji krytyków na świe-

cie, ani też specjalnie dobrych od fanów. Jolie bra-

kuje jednak porządnego warsztatu jako reżyserce 

i opowiadaczce historii. Liczę jednak, że z czasem 

będzie coraz lepiej, choć to nie pierwszy jej film.

AVE, CEZAR!

NAD MORZEM
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Ósmy film Quentina Taranino. Jeśli spodziewacie 

się filmu podobnego do „Django” (akcja rów-

nież toczy się w czasach Dzikiego Zachodu), 

to na pewno się zawiedziecie. Dla wielu osób 

tu zawód się jednak skończy. Film jest historią 

wyjętą niemal z powieści Agathy Christie; mamy 

tu bowiem chatkę pełną ludzi, ktoś coś zro-

bił, a reszta próbuje dojść do tego, kto. Nie jest 

to jednak film bardzo łatwy w odbiorze, przez 

swój czas (ponad trzy godziny) i dość powolne 

tempo. Mnie mimo to przypadł do gustu i chyba 

jest jednym z moich ulubionych filmów Pana T.

NIENAWISTNA ÓSEMKA

Ten bohater komiksów przeszedł długą i trudną 

drogę, by doczekać się godnej ekranizacji. 

Ostatecznie się jednak udało i wyszło całkiem nie-

źle, choć na pewno nie bez zgrzytów. Film jest 

wypełniony durnym poczuciem humoru o dolnych 

partiach ciała, a te żarty momentami nie są zbyt 

wyszukane. Dużo tu krwi i wszystkiego, czego nie 

powinny oglądać dzieci poniżej pewnego wieku. 

Film mimo to przyjął się dobrze na całym świecie, 

bo… jest taki, jaka powinna być ekranizacja przygód 

Deadpoola. Czekam na kolejną cześć, bo według 

mnie twórcy w tej byli jeszcze nieco ostrożni, w dru-

giej zaś już nie będą mieć żadnych hamulców.

DEADPOOL

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Można śmiało powiedzieć, że aktualna elektroniczna 

scena muzyczna dotarła na sam szczyt K2 - najtrudniejszej 

góry świata. Patrząc na listę nowo wydanych albumów, 

odnoszę wrażenie, że atak szczytowy odbył się w stylu 

alpejskim i to w zimowych warunkach. W ciągu ostatnich 

trzech lat wszystkie listy przebojów były oblegane klubo-

wym graniem. Jeszcze bardziej cieszy fakt, że nie mówimy 

tylko o pojedynczych utworach, a o sukcesie całych albu-

mów. Idealnym przykładem na to, co napisałem powyżej, 

jest młody chłopak z Kanady, który swoje korzenie ma na Haiti. Już jako czternasto-

latek zaczął zabawę z dźwiękami, a drogą do sukcesu były remixy. Dzięki wielu słu-

chaczom na całym świecie, jego profil na popularnym portalu SoundCloud stał się 

stroną startową w przeglądarce internetowej. Dlatego kolejnym, naturalnym krokiem 

były własne produkcje, które finalnie doprowadziły go do pierwszej, solowej płyty. 

Album „99,9%” jest jak idealne trafienie w belkę, które zwiastuje piękny skok na wielką 

karierę. Kaytranada nie zamierza męczyć słuchaczy ciężkimi produkcjami, a raczej 

wywołać uśmiech na twarzach podczas letnich imprez na plaży. Pomaga mu w tym 

wyborowe towarzystwo w postaci gości zaproszonych do współpracy. Być może nie 

jest to najlepszy komplement, ale właśnie dobór współpracowników to jedna z naj-

mocniejszych stron albumu. Wybudzenie z hibernacji i namówienie do współpracy 

samego Craiga Davida zasługuje na niski ukłon. Ich wspólny numer „Got It Good” 

może spowodować zakwasy w niejednej szyi, a dzięki niemu Kaytranada na bank 

będzie walczył o niezłe miejsca na listach przebojów. Kolejnym gorącym nazwiskiem 

jest Anderson Paak, który również przyciągnie całe rzesze słuchaczy. Na moim pierw-

szym grillu w tym roku, więcej osób zainteresowanych było słuchaniem tego albumu, 

niż jedzeniem świeżych burgerów i piciem zimnego piwa. Sami wiecie, co to oznacza!

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

KAYTRANADA
99,9%
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Zabieranie się za covery utworów Milesa Devisa jest jak 

wyjście z zapaleniem gardła na scenę dużego festiwalu 

i zaśpiewanie utworów Whitney Houston. 

Jednak takie wyzwania dla mojego człowieka - Roberta 

Glaspera - są czymś, co napędza jego karierę od samego 

początku. Miłość do twórczości „króla” Milesa dała 

Glasperowi dużą dawkę odwagi, aby nagrać album 

„Everything’s Beautiful”.

Data wydania płyty nie jest przypadkowa; fani niedawno przeżywali dziewięćdziesiąte 

urodziny Davisa oraz film fabularny „Miles Ahead”, do którego ścieżkę tworzył właśnie 

Robert Glasper. Oddanie hołdu mistrzowi mogło zakończyć się efektownym mixtapem, 

zbiorem jego hitów, ale to zupełnie nie byłoby w stylu Glaspera. Za proste, za banalne. 

Dlatego świetny pianista, producent i kompozytor Robert Glasper postanowił pójść na 

całość i z tego hołdu stworzyć prawdziwy niepowtarzalny album. Już sam start musiał 

być kosmicznie trudny, ponieważ Robert wybierał 11 numerów z tak potężnej szafy 

grającej podpisanej Miles Davis. Jakimś cudem ta sztuka udała się i później przyszedł 

czas na zaproszenie gości, czyli głosów, które sprostają temu zadaniu. Na szczęście lista 

kontaktów na iPhonie Roberta Glaspera jest potężna i niesamowicie zróżnicowana. Od 

artystów jazzowych po raperów, wszystkich jednak łączy postać Milesa Davisa, który 

w dalszym ciągu inspiruje muzyków z różnych gatunków muzycznych. 

„Everything’s Beautiful” jest tak innowacyjne i kontrowersyjne, jak sam Davis. Pisałem 

już o tym, że Robert Glasper od zawsze był swego rodzaju mostem łączącym świat 

R&B, soulu i hip-hopu z jego podwalinami, czyli jazzem. Tym albumem idealnie 

potwierdza wszystko, co napisałem. Niektóre z utworów zostały całkowicie inaczej 

zaaranżowane, ale w każdym z nich znajdziemy ten piękny pierwiastek Davisa, co 

wywołuje lawinę ciarek przechodzących po całym ciele. Te eksperymenty z jego sam-

plami pokazują, jak niewiarygodnie ponadczasowym i innowacyjnym muzykiem był 

Miles Davis. Potencjał w stworzonych przez niego dźwiękach jest tak ogromny, że 

będzie służył nowym artystom jeszcze przez wiele lat. Na koniec słowo od Roberta 

Glaspera: „On chciał grać hip-hop, tylko nie wiedział, że tak to się będzie nazywać”.

ROBERT GLASPER MILES DAVIS
EVERYTHING’S BEAUTIFUL

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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MAŁGORZATA ŁADA

• 1/2 opakowania roszponki 

• 30 dkg truskawek 

• 1 awokado 

• 1 lekko kwaśne jabłko 

• 1 mozzarella lub opakowanie 

mozzarelli w kulkach 

• 1 łyżka soku z cytryny 

• 1 łyżka octu balsamicznego 

• 1 łyżka miodu (najlepiej gry-

czanego lub spadziowego, bo 

jest ostrzejszy) 

• sól, pieprz

Roszponkę umyć i dobrze osuszyć, truskawki umyć i pokroić na 

połówki lub ćwiartki (jeśli są większe). Awokado obrać, pokroić 

w plastry i skropić sokiem z cytryny. Jabłko umyć, obrać, wydrążyć 

gniazda nasienne, pokroić w dość dużą kostkę i skropić resztą soku 

z cytryny. Mozzarellę odsączyć i pokroić w kostkę. 

Na półmisku ułożyć roszponkę, następnie awokado, jabłko, mozza-

rellę i pokrojone truskawki. 

Ocet balsamiczny dokładnie wymieszać z miodem, solą i grubo 

zmielonym pieprzem. Otrzymanym sosem polać sałatkę bezpo-

średnio przed podaniem.

Smacznego!
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print(„Spis treści – wybrane tematy”)

/* ----------------------------------------------------------------- */

Wszystko o nowych betach:

 – tvOS 10,

 – watchOS 3, 

 – iOS 10, 

 – macOS Sierra.

Podróże:

 – Magiczny Rzym,

 – Sardynia.

Sprzęt:

 – Fitbit Alta,

 – BeoPlay H5, 

 – Deeper Smart Sonar Pro, 

 – Garmin Vivomove.

rozpocznijCzytanie()
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