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PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWE.
NIEWIARYGODNY DŹWIĘK.
BOWERS & WILKINS PI5 TO BEZKOMPROMISOWE I WYRAFINOWANE SŁUCHAWKI TRUE WIRELESS.
WIODĄCA W KLASIE JAKOŚĆ DŹWIĘKU, GWARANTOWANA PRZEZ ZAAWANSOWANE
PRZETWORNIKI I BLUETOOTH APTX™, WYDAJNY I SKUTECZNY UKŁAD ANC ORAZ DŁUGI CZAS
PRACY BEZ DOSTĘPU DO ŹRÓDŁA ENERGII SPRAWIAJĄ, ŻE PI5 SĄ IDEALNĄ PROPOZYCJĄ DLA
WYMAGAJĄCYCH MIŁOŚNIKÓW MUZYKI.

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl
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POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
PEŁNIĄ DŹWIĘKU

DENON HOME SOUND BAR 550
Wciągający dźwięk 3D w domowym kinie, stworzony przez
lidera w dziedzinie audio. Wyrafinowane przetwarzanie Dolby
Atmos i DTS:X sprawia, że każdy film i program TV odbierasz
jak największe wydarzenie na żywo.

NA JAKI ZASŁUGUJE
TWÓJ TELEWIZOR

DHT-S716H

DHT-S716H

Zaawansowany soundbar kina domowego klasy Premium
z technologią Heos Built-in. Zanurz się w dźwięku wysokiej
jakości dostarczanym przez ekspertów branży audio.

Doda głębi dźwięku bez względu na to, co oglądasz lub słuchasz,
a dekodowanie Dolby Digital, Dolby Digital Plus i DTS zapewnia
wciągające wrażenia dźwięku przestrzennego.

DHT-S416

DHT-S316

Będzie Twoim faworytem, jeśli szukasz soundbara do
strumieniowania Google Chromecast, który zapewnia
również krystalicznie czysty dźwięk przestrzenny.

Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, HDMI ARC,
Bluetooth oraz Dolby Digital i DTS. Dzięki Denon Dialogue
Enhancer nie umknie Ci żadne słowo dialogu z ulubionego
programu TV lub filmu.

DOSKONAŁY DŹWIĘK KINA DOMOWEGO DENON
OPARTY NA 110 LATACH INNOWACJI

www.denon.pl
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Już stało się tradycją, że lutowe wydanie to nasza
mała cegiełka dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku graliśmy z Orkiestrą po
raz dziesiąty! Tak, dziesięć kolejnych lat i kolejna
okładka iMagazine wylicytowana dla WOŚP! W tym
roku poszła za 6400 PLN! Od początku naszego
zaangażowania zebraliśmy w sumie już 65 115 PLN!
W tym roku zwycięzcą okazało się… Nozbe, które
już po raz czwarty będzie mieć swoją okładkę
w ramach akcji dla WOŚP! Wielki szacun – jesteście
wspaniali! Bardzo dziękujemy.
Lutowy numer obfituje w bardzo ciekawe materiały,
które przygotowaliśmy specjalnie dla Was. W pierwszej kolejności chciałbym Wam zaproponować
świetny tekst eksperta od zabezpieczeń, Wojciecha
Reguły, na temat Pegasusa i zainfekowanych iPhone’ów. Jako pierwsi na świecie rozmawiamy z Michałem
Gapińskim na temat jego projektu wprowadzającego
CarPlay do Tesli. Paweł Okopień relacjonuje dla Was
CES 2022. Do tego świetny sprzęt, m.in. najnowszy
Samsung Galaxy S21 FE, Logitech POP Keys, Jabra
Elite 4 Active i wiele innych. Na deser, a w zasadzie
na główne danie, absolutnie wyjątkowo, na Waszą
prośbę, coś bez jabłek… cacciucco alla livornese.
Smacznego!			

Dominik Łada
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Aktualizacja macOS 		
Monterey do wersji 12.2
Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS/iPadOS
do wersji 15.3
Czytaj dalej....

Aktualizacja watchOS do
wersji 8.4
Czytaj dalej....
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Aktualizacja do HomePod 15.3
Czytaj dalej....

Potężna aktualizacja firmware dla Beats
Studio Buds (parowanie iCloud!)
Czytaj dalej....

Aktualizacja firmware’u
dla AirPods 3
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

15

Beats Fit Pro dostępne 		
w Polsce
Czytaj dalej....

Nowa tarcza Unity Lights
oraz pleciona opaska Solo
Black Unity
Czytaj dalej....

Cały katalog Apple Music
w Lossless i AirPods Pro 2
z nowym designem
Czytaj dalej....
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Shot on iPhone Challenge
– podziel się swoimi
najlepszymi zdjęciami makro
Czytaj dalej....

Wyniki finansowe Apple za
Q4 2021 (FY Q1 2022)
Czytaj dalej....

Apple przebija szklany
sufit z wyceną 3 bilionów
dolarów
Czytaj dalej....
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iCloud coraz bardziej
podobny do 1Password:
nadchodzą nowości w pęku
kluczy iCloud
Czytaj dalej....

macOS 12.2 z poprawką
bezpieczeństwa Safari 		
i natywnym Apple Music
Czytaj dalej....

27-calowy iMac niedostępny
w USA do końca marca
Czytaj dalej....
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Koniec darmowego Google
Suite. Od lipca płatny
Google Workspace
Czytaj dalej....

Microsoft przejmuje
Activision Blizzard
Czytaj dalej....

Dyrektor techniczny
Apple, odpowiedzialny
migrację na procesory M1,
odchodzi… do Intela
Czytaj dalej....
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TP-Link Archer AX53

– nowy router WiFi 6 AX3000 ze wsparciem
dla technologii OneMesh™
TP-Link Archer AX53 to router w najnowszym standardzie WiFi 6, oferujący
szybkie i wydajne WiFi dla nowoczesnego, pełnego elektronicznych gadżetów domu, w którym do sieci bezprzewodowo łączy się wiele urządzeń.
Archer AX53 szczególnie polecany jest osobom, które potrzebują stabilnych i szybkich połączeń dla wielu domowych urządzeń jednocześnie.
Oferuje pełną implementację standardu WiFi 6 z obsługą kanału o szerokości 160 MHz oraz wiele technologii wspomagających pracę WiFi,
takich jak modulacja 1024-QAM, OFDMA, Beamforming, Smart Connect
czy Airtime Fairness.
Archer AX53 oferuje użytkownikom do 2976 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 2402 Mb/s w paśmie 5GHz i do
574 Mb/s w paśmie 2,4GHz. Za zasięg urządzenia odpowiadają cztery
zintegrowane anteny o dużej mocy, wspierane m.in. przez technologię
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kształtowania wiązki czyli Beamforming. Urządzenie umożliwia również
zbudowanie wydajnej sieci kablowej, ponieważ wyposażono je także
w gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN. Co istotne,
Archera AX53 można także wykorzystać jako Access Point.
Najnowszy router od TP-Link wyposażony został w liczne technologie
poprawiające wydajność WiFi, m.in. OFDMA, która umożliwia transmisję
dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie oraz modulację 1024-QAM, zwiększającą prędkość sieci. Kolejne udogodnienie to
funkcja Smart Connect. Dzięki niej użytkownik widzi tylko jedną nazwę
sieci (SSID), a router sam decyduje, czy w danym momencie wykorzysta
pasmo 2,4GHz czy 5GHz. Za optymalizację wydajności WiFi odpowiada
funkcja Airtime Fairness. Jej działanie polega na promowaniu wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, którzy są w stanie przesłać
większą ilość danych w żądanym przedziale czasu. To dlatego starsze urządzenia połączone z routerami nie powodują zmniejszenia prędkości sieci.
Dzięki wsparciu dla OneMesh™ użytkownik może w razie potrzeby łatwo
rozbudować sieć WiFi oraz uzyskać jak najlepszą jakość połączenia.
Technologia OneMesh™ inteligentnie łączy urządzenia z routerem lub
wzmacniaczem sieci bezprzewodowej, oferującym najlepszą jakość
połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze sobą,
aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu,
telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, oferującym mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.
W urządzeniu zastosowano szyfrowanie WPA3 oraz pakiet HomeShield,
pozwalające na skuteczną ochronę sieci przed cyberatakami. Dzięki

Dzięki wsparciu dla OneMesh™ użytkownik może w razie
potrzeby łatwo rozbudować sieć WiFi oraz uzyskać jak najlepszą jakość połączenia. Technologia OneMesh™ inteligentnie
łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej, oferującym najlepszą jakość połączenia.
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tym rozwiązaniom, także dostępne w sieci urządzenia IoT są całkowicie
bezpieczne.
Konfiguracja oraz obsługa routera Archer AX53 są niezwykle intuicyjne.
Wystarczy skorzystać z dostępnej zarówno na urządzenia z systemem
Android, jak i z iOS aplikacji Tether lub klasycznego interfejsu przeglądarkowego. Routerem można też zarządzać głosowo za pomocą Amazon Alexa.
Pełna specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link: Archer AX53.
Router jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 350 zł. Urządzenie
posiada 3-letnią gwarancję producenta.
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Apple pracuje nad
narzędziem „Cosmetic
Scan” dla iPhone’a
Czytaj dalej....

Przyszłe generacje
AirPods zweryfikują naszą
tożsamość, sprawdzając
kształt przewodu
słuchowego?
Czytaj dalej....

Disney+ wkrótce w Polsce,
Olimpiada w 8K i Sony
A95K QD-OLED na żywo
Czytaj dalej....
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Problemy w warszawskim
serwisie iSpot
Czytaj dalej....

Wszystko o telewizorach
Philips 2022
Czytaj dalej....

Apple pozwala tworzyć
niestandardowe kody dla
subskrybentów aplikacji
Czytaj dalej....
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JBL Wave 100 TWS
JBL Wave 100 TWS to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, które otrzymały nagrodę Red Dot Award 2021.
JBL Wave 100 TWS to proste i inteligentne słuchawki, idealne do słuchania na co dzień! Są prawdziwie bezprzewodowe i ubarwią dzień, dzięki
technologii JBL Deep Bass Sound. Całkowity czas pracy słuchawek, wraz
z zapasem w etui ładującym, to nawet 20 godzin. To pełen komfort
i swoboda bez kabli. Możliwość słuchania muzyki, odbierania połączeń
oraz korzystania z asystenta głosowego za pomocą przycisku na słuchawce. Radość z muzyki każdego dnia! Koncertowe brzmienie dla uszu
użytkownika i głębokie brzmienie basu, dzięki 8-milimetrowym przetwornikom. Łącznie 20 godzin odtwarzania – JBL Wave 100 TWS oferują
5 godzin pracy słuchawek oraz dodatkowe 15 godzin zapasu w etui ładującym. Dzięki temu mogą towarzyszyć użytkownikowi przez cały dzień.
Lewe ucho, prawe ucho, oboje uszu? Funkcja Dual Connect zapewnia
moc, która pozwala na bezproblemowe słuchanie muzyki lub prowadzenie rozmów za pomocą jednej lub obu słuchawek. Natomiast żywotność
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akumulatora dotrzymuje tempa użytkownikowi, gdyż można ładować jedną
słuchawkę i jednocześnie korzystać
z drugiej. Łatwe sterowanie dźwiękiem
oraz odbieranie połączeń umiejscowione
jest na słuchawkach. JBL Wave 100 TWS
zapewniają też dostęp do asystenta
głosowego. Komfortowe dopasowanie,
dzięki ergonomicznemu kształtowi. JBL
Wave 100 TWS wygodnie leżą w uszach
nawet po wielu godzinach słuchania.
Końcówki w 3 rozmiarach doskonale izolują dźwięk, zapewniając komfort oraz
wyraziste brzmienie. Dodatkowo słuchawki bez problemu mieszczą się w kieszeni i można je zabrać ze sobą wszędzie.
Są małe i lekkie, zarówno w zestawie
z etui, jak i bez.
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HBO GO nie działa na
starych telewizorach, to
dobry moment na zakup
Apple TV 4K
Czytaj dalej....

HBO Max już 8 marca,
a Samsung The Freestyle
już w przedsprzedaży
Czytaj dalej....

Being James Bond do
obejrzenia na YouTube
Czytaj dalej....
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Cinkciarz.pl udostępnia
Apple Pay użytkownikom
kart wielowalutowych
Czytaj dalej....

Nowy iPad Pro i iPad Air 2022
Czytaj dalej....

HomePod z baterią?
Czytaj dalej....
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Jak Apple nazwie swój
headset VR/AR?
Czytaj dalej....

Prawdopodobne konfiguracje
iPhone’ów 14
Czytaj dalej....

App Store w Korei
Południowej z alternatywnymi
systemami płatności
Czytaj dalej....

wybierz TV

POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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FaceTime dostępny na Xbox
i nie tylko…
Czytaj dalej....

Dropbox się ugiął i już
można dostać dostęp do
wersji beta dostosowanej
pod procesory M1
Czytaj dalej....

Mockup iPhone’a 14 			
i wycofanie maty Beddit
ze sprzedaży?
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

31

15-calowe wyświetlacze OLED
dla przyszłych iPadów
Czytaj dalej....

Na nowe czujniki
i kanciastą bryłę
jeszcze poczekamy
Czytaj dalej....

Google idzie w ślady Apple – 1:1
Czytaj dalej....
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Sędzia oddala pozew Cydii
przeciwko Apple
Czytaj dalej....

Apple Music Connect 2.0
i usługa z audiobookami
od Apple?
Czytaj dalej....

Apple rzekomo
przygotowuje iPhone’a bez
gniazda karty SIM
Czytaj dalej....
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CREATIVE SXFI Gamer
w megacenie!
CREATIVE SXFI Gamer to świetny zestaw słuchawkowy dla graczy, ale
nie tylko. Słuchawki są wyjątkowo uniwersalne i na pewno się sprawdzą
podczas oglądania filmów, słuchania muzyki, w trakcie pracy zdalnej, no
i oczywiście podczas ulubionych rozgrywek.
Słuchawki CREATIVE SXFI Gamer, jak sama nazwa wskazuje, mają
wbudowaną opatentowaną przez CREATIVE technologię SXFi – Super
X-Fi – która odwzorowuje wrażenia słuchowe płynące z wysokiej klasy
zestawu wielogłośnikowego i powtarza te same rozległe doświadczenia w słuchawkach z identyczną głębią, szczegółowością, realizmem
i czystością dźwięku. Procesor odpowiedzialny za Super X-FI został
tak zaprojektowany, by odwrócić klaustrofobiczny efekt sygnału audio
w słuchawkach i przetworzyć dźwięk tak, aby brzmiał naturalnie, jak
w świecie rzeczywistym. Dzięki indywidualnym profilom dźwiękowym
wykonanym w zaawansowanym procesie mapowania głowy i uszu
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możesz usłyszeć, doznać i poczuć się
tak, jakbyś był na koncercie w kinie lub
w samej grze.
Test CREATIVE SXFI Gamer mieliśmy
w lipcowym wydaniu iMagazine (pole-

camy lekturę), tymczasem słuchawki
są w megapromocji i kosztują w tym
momencie tylko... 199 PLN. Normalna
cena to 465 PLN. Jeśli szukacie dobrego
zestawu gamingowego, to warto się
zainteresować CREATIVE SXFI Gamer,
w szczególności w tej cenie!

Cały dom w zasięgu

Internetu LTE!
Domowy system WiFi 6 Mesh z modemem LTE-Advanced
Deco X20-4G

Połączenia 4G+
o prędkości
do 300Mb/s

Zasięg
w całym domu

Płynny
roaming WiFi

Standard
WiFi 6

Pakiet TP-Link
HomeShield

w w w.tp -link .com .pl
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Pegasus a infekcja
iPhone’ów
Dzień dobry, Drodzy Czytelnicy! Ostatnimi czasy dużo słyszy się
o infekcjach oprogramowaniem szpiegującym Pegasus, co spowodowało
pojawienie się wielu nieprawdziwych informacji. Stąd, na prośbę
redaktora naczelnego, zdecydowałem się napisać dla Was artykuł
precyzujący rozmaite detale techniczne.
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Celem tego artykułu nie jest określenie, z jakim prawdopodobieństwem
ktoś był lub nie był zainfekowany. Tekst nie ma charakteru politycznego,
jest jedynie ekspercką opinią na tematy wyłącznie techniczne. W razie
pytań – zapraszam do kontaktu, będziemy starali się aktualizować artykuł.

Jak dochodzi do infekcji telefonu?
Zgodnie z instrukcją Pegasusa z 2015 r. istnieje kilka dróg infekcji. Najwygodniejsze są oczywiście te w pełni zdalne. Nie ma tutaj wątpliwości, że
Pegasus jest w stanie zaatakować iPhone’a za pomocą tzw. podatności
zero-click, czyli takich, w których ofiara nie musi klikać żadnego linka czy
innej aplikacji.

Słyszałem/am, że Pegasus infekuje przez Whatsapp. Czy jeśli korzystam tylko z iMessage, to
jestem bezpieczny/a?
Nie. Ostatnia publikacja Google Project 0 donosi, że NSO (producent Pegasusa) miał exploita będącego w stanie infekować iPhone’y poprzez fabrycznie wgraną aplikację iMessage. Aby przejąć telefon ofiary, wystarczyło więc
znać jej numer telefonu albo jej AppleID (email).

Więcej informacji

Jak to możliwe, że iMessage jest podatne? 		
Przecież Apple ostatnio je wzmocniło.
W iOS 14 Apple dokonało istotnego utwardzenia aplikacji iMessage. Wprowadzili mechanizm o nazwie Blast Door. Mechanizm faktycznie utrudnia
eksploitację, ponieważ teraz za przetwarzanie niezaufanych danych odpowiada głęboko osandboksowany serwis napisany w języku Swift. O Swifcie

Zgodnie z instrukcją Pegasusa z 2015 r. istnieje kilka dróg infekcji. Najwygodniejsze są oczywiście te w pełni zdalne. Nie ma
tutaj wątpliwości, że Pegasus jest w stanie zaatakować iPhone’a za pomocą tzw. podatności zero-click, czyli takich, w których ofiara nie musi klikać żadnego linka czy innej aplikacji.
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wspominam dlatego, że w przeciwieństwie do Objective-C nie jest on uważany za podatny na ataki typu memory corruption. Nie jest to do końca
prawda, ale przyjmijmy, że Swift znacząco utrudnia tego typu ataki. Odpowiadając więc na pytanie, dlaczego eksploitacja była możliwa: ostatni atak
wykorzystywał niepoprawne parsowanie obrazków GIF. A to parsowanie
odbywa się w procesie o nazwie IMTranscoderAgent, a nie w sandboksowanym BlastDoor.

Więcej informacji

O co chodzi z tym restartowaniem telefonu?
Dużo słyszy się o tym, że Pegasus nie jest w stanie przetrwać restartu.
Wynika to z tego, że ze względu na budowę systemu operacyjnego iOS
trudno jest uzyskać tzw. persistence, czyli właśnie zdolność do przetrwania
wyłączenia i włączenia urządzenia. Dzieje się tak, ponieważ system operacyjny wraz z jego usługami przechowywany jest na partycji, która jest montowana w trybie tylko do odczytu. Bez dodatkowej podatności nie można
jej tak łatwo przemontować do trybu umożliwiającego jej modyfikację.
Modyfikacja aplikacji zainstalowanych przez użytkownika też nie jest zadaniem łatwym, ponieważ naruszyłoby to ich podpis cyfrowy. To z kolei uniemożliwiłoby ich uruchomienie, więc exploit by się nie wykonał.
Podsumowując, restartowanie telefonu wymagać będzie od operatora
Pegasusa ponownej infekcji telefonu.

Więcej informacji

Czy faktycznie nie ma możliwości, aby złośliwe
oprogramowanie przetrwało restart?
Zacznijmy od cennika Zerodium, czyli firmy, która kupuje złośliwe oprogramowanie. Interesować nas będzie podatność typu iOS FCP, czyli iOS Full
Chain with Persistence:
Jak widać, taka podatność jest warta do 2 mln USD. Sporo, a pamiętajmy,
że wymaga ona dalszej obróbki, czyli dostosowania do złośliwego oprogramowania. A jak to wygląda w praktyce? Ostatnio niemiecki badacz
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bezpieczeństwa Linus Henze opublikował swoje badania, które udowodniły, że uzyskanie tzw. persistence jest możliwe. Istnieje więc szansa, że
Pegasus lub jego odpowiedniki rozwijane przez inne organizacje mogą
mieć dostęp do tego typu podatności. Restart telefonu na pewno utrudnia
przeżycie złośliwemu oprogramowaniu, ale nie zbija ryzyka do zera.

Więcej informacji

Czy dioda kamery/mikrofonu zawsze będzie
włączona, jak ktoś będzie mnie nagrywał/
podsłuchiwał?
Zgodnie z opisem Apple’a włączenie kamery/mikrofonu powinno spowodować włączenie odpowiedniej diody:
Okazuje się jednak, że system iOS ma serwisy o specjalnych uprawnieniach, które, no cóż, nie włączają wyżej wspomnianej diody. Nic nie stoi na
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przeszkodzie, aby złośliwe oprogramowanie, które i tak ma pełen dostęp
do jądra systemowego, po prostu nadało sobie takie uprawnienia i podsłuchiwało nas bez włączania podejrzanej diody.

Więcej informacji

Jak mogę wykryć Pegasusa na swoim iPhonie?
Zacznijmy może od tego, że NSO (twórca Pegasusa) ma dostęp do internetu. Próbki, które są publicznie dostępne w sieci, pewnie zostały już przez
nich przejrzane. Możemy więc spodziewać się, że nowe infekcje będą niewykrywalne przez dostępne publicznie narzędzia. Czy nie ma więc sensu
wykrywać Pegasusa? Tego nie powiedziałem. Atakujący mogą przecież
używać starszych wersji Pegasusa lub nasz telefon mógł być zainfekowany
w przeszłości. W sieci zostało opublikowane narzędzie przeznaczone do
tego celu, ale nie jest ono proste w użyciu. Wymaga stworzenia szyfrowanej kopii zapasowej telefonu na komputerze lub przeprowadzenie modyfikacji systemowej typu jailbreak i zgranie dysku urządzenia. Nie jest więc
to rozwiązanie wygodne dla osób, które chcą szybko sprawdzić swój telefon w miejscu, do którego nie mają pełnego zaufania. Osobiście miałbym
opory w pozwoleniu komuś na wykonanie pełnej kopii zapasowej mojego
urządzenia. Dla majsterkowiczów zostawiam jednak linki:
• github.com
• docs.mvt.re

Czy da się wykrywać Pegasusa z zainstalowanej
aplikacji?
Dostępne publicznie IoC (Indicators of Compromise), czyli wskaźniki infekcji, to głównie:
1. pliki płaskie (zazwyczaj przechowujące cache z domenami, kontaktami),
2. procesy.
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Tutaj pojawia się problem. Otóż każda zainstalowana aplikacja jest w systemie iOS ograniczona sandboksem. Ma ona więc bardzo ograniczone możliwości weryfikacyjne. Teoretycznie, znając dokładną ścieżkę pliku płaskiego,
jesteśmy w stanie sprawdzić, czy takowy istnieje, czy nie. Nie jesteśmy
w stanie jednak sprawdzić jego zawartości. Czyli odpada nam weryfikacja np.
cache TCC pod kątem analizy uzyskiwania dostępu do kamery czy mikrofonu przez złośliwe oprogramowanie.
Podobnie sprawa ma się z procesami. Kiedyś system iOS umożliwiał uzyskanie pełnej listy procesów uruchomionych na urządzeniu. Taka funkcjonalność została jednak ograniczona przez Apple dla aplikacji. Wynika to
oczywiście z dbałości o prywatność użytkowników. Aplikacje nadużywały
tego mechanizmu do analizy tego, jakie inne aplikacje są zainstalowane na
telefonie. Co ciekawe, listę procesów uruchomionych na iPhonie można
uzyskać po podłączeniu telefonu do komputera. Nie wymaga to wykonania
kopii zapasowej ani jailbreaka.

Więcej informacji

Wojciech Reguła

Head of Mobile Security @ SecuRing
Specjalizuje się w bezpieczeństwie
aplikacji w środowisku Apple’a.
Stworzył otwartoźródłową bibliotekę
iOS Security Suite, pozwalającą
na sprawdzenie bezpieczeństwa
urządzenia iOS z perspektywy
aplikacji. Jest MVP Bugcrowda,
znajdował błędy w: Apple, Facebook,
Malwarebytes, Slack, Atlassian i innych.
W wolnym czasie prowadzi infosec
bloga. Swoje badania prezentował na
m.in. Oh My H@ck (Warszawa), Black
Hat (Las Vegas, USA), Objective by
The Sea (Hawaje, USA), AppSec Global
(Tel Aviv, Izrael), AppSec EU (Londyn,
Wielka Brytania), CONFidence
(Kraków), BSides (Warszawa).

Czy wykrywacze Pegasusa
dostępne w App Store mają sens?
Po przeczytaniu ostatniego pytania częściowo znasz
już odpowiedź na to pytanie. Dostępne w App Store
wykrywacze Pegasusa technicznie nie mają dużych
szans na jego wykrycie z wielu powodów. Jednak oferują one także zazwyczaj wykrywanie modyfikacji
systemowej typu jailbreak oraz innych wskaźników
mogących świadczyć o infekcji telefonu, np. innym złośliwym oprogramowaniem. Na sam koniec chciałbym
jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że złośliwe oprogramowanie będzie miało zawsze przewagę nad tego
typu rozwiązaniami. Nawet najlepiej napisana aplikacja-wykrywacz może zostać oszukana przez dobrze napisane złośliwe oprogramowanie. A wierzcie mi, w mojej
pracy niejednokrotnie zdarzało mi się takie złośliwe
oprogramowanie przygotowywać, aby dokonywać analiz bezpieczeństwa np. aplikacji bankowych.

Zobacz wydania specjalne
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CarPlay w Tesli?

To możliwe, a rozwiązanie jest z Polski
Michał Gapiński w środowisku fanów Apple w Polsce jest znany od wielu lat.
Wcześniej jako dziennikarz, a obecnie, już od kilku lat, jako deweloper. To on
stoi za naszą aplikacją do czytania iMagazine. W ostatnim czasie o Michale
zrobiło się bardzo głośno na całym świecie za sprawą jego Tesli, a w zasadzie
tego, że udało mu się zrobić coś, czego nie chciał sam Elon Musk.
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Dominik Łada – Czym jeździsz?
Michał Gapiński – Oprócz Tesli Model 3 Long Range mamy jeszcze Seata
Ibizę z 2016 roku. Zostanie z nami jeszcze trochę, zdarzają się trasy, które
elektrykiem zajęłyby dużo więcej czasu przez braki w infrastrukturze
w mniejszych miejscowościach.
DŁ – Dlaczego zdecydowałeś się akurat na Teslę Model 3?
MG – Byłem zafascynowany tym autem od momentu jego prezentacji
w 2016 roku. Wiedziałem, że to pierwszy elektryk, który może kiedyś znaleźć
się w zasięgu moich możliwości. Model S/X jest dla mnie za duży, przesiadka
z segmentu B na coś tak drogiego nie wydawała się rozsądna. Z zainteresowaniem śledziłem newsy z produkcji modelu 3, pierwsze dostawy w Europie,
sprawdzałem nowości w aktualizacjach oprogramowania. Auta Tesli opierają się moim zdaniem na zupełnie innych fundamentach niż np. elektryki
z grupy VW; firma Muska przykłada dużo większą wagę do rozwoju/integracji sprzętu oraz oprogramowania. Do tej pory auto aktualizuje mi się częściej
niż telefon! Wydaje mi się, że Tesla jest w stanie przeprowadzić na rynku
motoryzacyjnym rewolucję pokroju pierwszego iPhone’a. W tym momencie
są na etapie poprzedzającym wprowadzenie App Store. Tesla ma dziś więcej
wspólnego z Apple i Google niż z Fordem lub Toyotą. Kto wie, może niektórzy motoryzacyjni giganci podzielą los Nokii.
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DŁ – Jak Ci się żyje na co dzień z Teslą?
MG – Bardzo dobrze, nie mam większych uwag, jeśli chodzi o wnętrze
i wykończenie auta. Jedyna rzecz, do której mam uwagi, to obsługa sprzedaży: wydając tyle na samochód, klienci nie powinni być traktowani na zasadzie: „i tak się sprzeda” – dla wielu osób może to być odpychające. Nie wiem,
czy jest to kwestia tego, że Polska nie jest dla Tesli ważnym rynkiem, ale coś
się musi zmienić. Całe szczęście, że produkt się broni, o wszystkich nieprzyjemnościach zapomina się po pierwszej przejażdżce. Wydawało mi się, że
ładowanie auta będzie upierdliwe, ale okazało się, że podłączanie się właściwie tylko przy okazji zakupów zaspokaja nasze codzienne potrzeby w 100%.
Sieć szybkich ładowarek Tesli pozwala na bezproblemowe poruszanie się po
całej Europie. Z innymi operatorami nie jest już tak zielono, w Polsce brakuje
stacji o mocy większej niż 150 kW. Auto daje bardzo dużo radości z jazdy,
liniowe przyspieszenie i hamowanie poprzez rekuperację pozwala sprawniej
poruszać się po mieście. Wygodne fotele i bardzo dobrze działający autopilot
powodują, że jestem w stanie jednego dnia pojechać ze Szczecina do Warszawy i wrócić bez odczuwania większego zmęczenia. Podróżowanie elektrykiem jest dużo tańsze niż autem spalinowym, więc chętniej wybieramy się
w dalsze trasy. Przez pierwszy miesiąc przejechaliśmy prawie 5 tys. km, do tej
pory pokonywaliśmy maks. 15 tys. km rocznie.
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DŁ – Od wielu użytkowników Tesli słyszałem takie określenie, że to nadal „samochód
w wersji beta”?
MG – Dużo się zmieniło po otwarciu fabryki
Tesli w Chinach, auta są teraz bardziej dopracowane, lepiej spasowane i pozbawione „chorób wieku dziecięcego”. Jeździłem Modelem
3 z początku produkcji i muszę przyznać, że
komfort jazdy i wyciszenie jest teraz na wyższym poziomie. Wydaje mi się, że przez te
wszystkie lata Tesla nauczyła się dobrze składać samochody, ale oczywiście wnętrza nie są
wykonane z takich materiałów jak w nowych
autach niemieckich marek. Tesla ma inne
priorytety, dominuje na poziomie technologii
i wątpię, żeby zmieniło się to w najbliższych
latach. Auta to już teraz komputery na kołach,
nie widzę sensu w kupowaniu rozwiązań, które
są przestarzałe już w momencie wyjazdu
z fabryki i nie są regularnie rozwijane.
DŁ – Czego Ci brakowało w Twoim nowym
samochodzie?
MG – Wbudowanej aplikacji Apple Music,
Tesla na ten moment wspiera tylko Tidala
i Spotify. Puszczanie muzyki z telefonu
przez Bluetooth bez wygodnego dostępu do
playlist, biblioteki itp. to był dla mnie duży
krok w tył. Brakowało mi również Overcasta
i Janosika, więc wszystkie swoje problemy
rozwiązałem, uruchamiając w aucie pełnego
Androida + CarPlay.
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DŁ – Dlaczego Tesla blokuje CarPlay w swoim infotainment? To w końcu
jeden z głównych postulatów właścicieli Tesli. To w tej chwili jeden z niewielu producentów, który nie udostępnia tej opcji w swoich samochodach.
MG – System Tesli jest lepszy niż CarPlay pod każdym względem, brakuje
w nim bardzo niewielu rzeczy. Wykonywanie połączeń, odpowiadanie na
wiadomości (również iMessage) oraz nawigacja są na wyższym poziomie
niż to, co oferuje CarPlay. Wydaje mi się, że za jakiś czas Tesla otworzy się
na aplikacje firm trzecich w podobny sposób jak platformy mobilne od
Apple lub Google. Na moje oko brakuje im mocy przerobowych, większość
inżynierów zajmuje się teraz rozwojem Full Self Driving.
DŁ – Zawsze w takich sytuacjach ciekawi mnie, jak wyglądał „proces twórczy”? Jak doszedłeś do koncepcji, jak na to wpadłeś?
MG – Zaczęło się od marudzenia mojej dziewczyny, że brakuje jej Siri
w Tesli. Oczywiście chodzi mi o polski głos nawigacji, na ten moment
wbudowana nawigacja nie wymawia polskich nazw ulic. W przeciwieństwie do CarPlay działa za to sterowanie autem komendami głosowymi
oraz odpowiadanie na wiadomości po polsku. Doszedłem do wniosku, że
nie ma większych przeszkód technicznych, które uniemożliwiają użycie
ekranu w aucie do sterowania urządzeniem z Androidem. Tesla ma wbudowaną przeglądarkę internetową opartą na silniku wykorzystywanym
w Google Chrome z pewnymi ograniczeniami związanymi z oglądaniem
filmów w trakcie jazdy. Jeśli auto jest w stanie odtwarzać bez zająknięcia
Netflix w Full HD, to powinno sobie poradzić z innymi aplikacjami webowymi. Jeszcze przed odbiorem auta z salonu przygotowałem proof of
concept opierający się na Raspberry Pi 4. Biorąc pod uwagę otwartość tej
platformy i moje wcześniejsze doświadczenie z tworzeniem modyfikacji/
nieoficjalnych aktualizacji dla urządzeń z Androidem, nie zajęło mi to dużo
czasu. Od ponad dwóch lat pracuję zawodowo z Flutterem, więc wykorzystałem go do budowy warstwy odpalanej w przeglądarce odpowiadającej
za wyświetlanie obrazu i symulowanie ekranu dotykowego. Reszta opierała się głównie na dostosowaniu Androida do pracy w takich warunkach
(dynamiczna zmiana rozdzielczości, wirtualny ekran dotykowy, przekazywanie dźwięku do auta przez Bluetooth).
DŁ – To z czego składa się całe rozwiązanie?

W Y WIAD

MG – Raspberry Pi 4, modem LTE i porządny
router, bez tego ostatniego bym sobie poradził, ale chciałem mieć możliwość wygodnej
pracy w aucie. Wszystko zamknięte w plastikowym pudełku i schowane w bagażniku,
żebym nie stracił żadnych schowków w konsoli środkowej auta.
DŁ – Dlaczego zdecydowałeś się na takie
rozwiązanie?
MG – Temat nie był bardzo złożony, jeśli
chodzi o wymagany sprzęt – wszystkie
komponenty, które wybrałem, są względnie
tanie i ogólnodostępne. Miałem jedno luźne
RaspberryPi 4 w domu, więc mogłem bez
dodatkowych kosztów zacząć kombinować
i pracować nad oprogramowaniem po godzinach. Pierwszy etap projektu udało mi się
zrealizować szybko i na tyle dobrze, że jeżdżę
z CarPlay od dwóch tygodni i nie jest to już
proof of concept, który wygląda dobrze tylko
na zdjęciach.
DŁ – Na jakim etapie jest teraz projekt?
MG – Skupiam się głównie na optymalizacji
oprogramowania, mającej na celu zwiększenie płynności interfejsu. Chcę, żeby Android
w przeglądarce umożliwiał oglądanie wideo,
wtedy temat „używalności” mojego rozwiązania zostanie wyczerpany i będzie można grać
w androidowe gierki.
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DŁ – Masz kolejne pomysły, jak go rozwijać?
MG – Po zakończeniu optymalizowania procesu strumieniowania obrazu
chcę pociągnąć temat AirPlay 2 i możliwości użycia ekranu w aucie jako
wyświetlacza HDMI, kupiłem już przetwornicę do XBoksa Series X i nie
mogę się doczekać pierwszej partyjki w Forzę.
DŁ – A co z Android Auto?
MG – Nie widzę przeciwwskazań, mogę odpalić bezprzewodowe Android
Auto w podobny sposób jak CarPlay, ale raczej tego nie zrobię. Planuję
wykorzystać Androida w wariancie Automotive na podobnej zasadzie jak
w Volvo i wtedy Android Auto będzie zbędne. W tym momencie używam
tylko trybu tabletowego, ale następne testowe wersje nie będą się już na
nim opierać. Wolę używać interfejsu, który jest bardziej dostosowany do
używania w trakcie jazdy, w Google Play jest też sporo dobrych aplikacji
przystosowanych do używania w aucie, jak np. PlugShare lub ABRP.
DŁ – Koncepcja wydaje się dość otwarta. Czy dzięki takiemu rozwiązaniu
można/planujesz dodać inne funkcje, jakich Ci brakuje w Tesli?
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MG – Wydaje mi się, że po udostępnieniu mojego rozwiązania na GitHubie powstanie społeczność, która będzie napędzała dalszy rozwój i przyniesie to nowe funkcjonalności, na które jeszcze nie zdążyłem wpaść.
Nie ruszyłem jeszcze tematu integracji Android Automotive z Teslą przez
OBD/wpięcie się w komputer autopilota, wydaje mi się, że idą za tym
bardzo duże możliwości.
DŁ – Co dalej?
MG – Po upublicznieniu swojego projektu planuję odpocząć, wykorzystać
nagromadzony przez pandemię urlop i spędzić więcej czasu z rodziną.
Liczę, że ten projekt będzie kolejnym dużym atutem w moim CV i otworzy
przede mną nowe możliwości rozwoju w branży IT. W tym roku kończę
25 lat, więc jeszcze długa droga przede mną.
DŁ – Dzięki za rozmowę i trzymam kciuki za rozwój projektu, bo to niesamowite, czego dokonałeś. Czekamy na nowe informacje.
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CES 2022:

Pandemiczna odsłona stolicy hazardu
Miasto Grzechu, Miasto Kiczu, Miasto Wieczorów Kawalerskich, Miasto
Koncertów, a przede wszystkim Miasto Targów – Las Vegas. Po raz
kolejny je odwiedziłem, aby uczestniczyć w targach CES 2022. Consumer
Electronic Show to prawdziwe święto elektroniki. Jednak nie tym razem.
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Powtórka ze świąt Bożego Narodzenia
raptem tydzień po świętach – tak zawsze
mawiałem o targach CES. Dla mnie to był
raj, chwilę po Nowym Roku lądowałem
w Las Vegas i mogłem oglądać wszelkie
nowinki technologiczne, jakie producenci
z całego świata przygotowali na dany rok
i jakie będą pojawiać się też w kolejnych
latach. Futurystyczne wizje pojazdów przyszłości, testy autonomicznych samochodów,
robotyzacja w domu, masa rozwiązań Smart
Home, największe i najlepsze telewizory,
prototypowe ekrany, które wejdą na rynek
za dekadę itd. Tak było od lat: w Vegas od
dekad, a dla mnie od dekady. To na CES
odbywały się jedne z największych premier
technologicznych dla elektroniki konsumenckiej. Tu pojawił się discman, odtwarzacze DVD, telewizory plazmowe, LCD LED,
ekrany OLED, wreszcie microLED. A w tym
roku tego wszystkiego zabrakło.
Hala oddana do użytku w minionym roku,
która miała zwiększyć przestrzeń wystawienniczą i być domem dla nowinek
technologicznych w motoryzacji, świeciła
pustkami. Citroën AMI czy nowy Jeep Wagoneer to jeszcze nie powód, by przemierzać
pół świata na targi. Stoisko Sony to puszysty dywan, gigantyczne logo i dwa prototypowe pojazdy elektryczne odgrodzone
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od widzów taśmami. Stoisko LG – paździerz i to dosłownie. Stoisko
Panasonic – projekcja filmiku, wszędzie pusto, malutkie start-upy przeplatane ze zrobionymi po linii najmniejszego oporu stoiskami dużych
firm technologicznych. Odwiedzających było mało, co dawało sporą
swobodę w zwiedzaniu i komfort w obliczu zagrożenia pandemicznego.
Jednocześnie każda impreza targowa w Polsce w normalnych warunkach
chciałaby mieć tylu gości. Niemniej na warunki Las Vegas i tego, co było
na CES, gdzie w szczytowym momencie bywało 200 tysięcy odwiedzających, to była garstka.
Cały CES pusty? Nie! Jedne, jedyne stoisko, stworzone przez nieugiętych
Koreańczyków, wciąż starało się zachować fason i pokazać swoje nowości. Mowa oczywiście o Samsungu, który rzeczywiście w Las Vegas usiłował robić dobrą minę do złej gry i próbował stworzyć atmosferę taką, jak
w latach minionych – była konferencja prasowa z udziałem prezesa na
otwarcie targów, był First Look dla wybranych dziennikarzy z okazją do
spokojnego poznania tegorocznych nowości, było w pełni doposażone
stoisko targowe, a nawet dodatkowe warsztaty i prezentacje dla wybranych dziennikarzy ze szczegółową prezentacją konkretnych produktów.
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To naprawdę wiele znaczy dla mediów,
dla świata technologii, dla próby przywrócenia rangi tego typu wydarzeń po
dwóch latach pandemii. Owszem, sytuacja na świecie nie jest łatwa, nie jest
typowa i wciąż umierają ludzie, którzy
mogli żyć jeszcze wiele lat. Niemniej
świat się nie zatrzyma i przy szczepieniach, testach, zachowaniu środków
ostrożności trzeba żyć i funkcjonować.
Najlepszym dowodem tego jest fakt, że
jadąc do Vegas w 10-osobowej grupie
dziennikarzy z Polski, polecieliśmy i wróciliśmy, nie łapiąc infekcji, a jednocześnie
podobne ryzyko mamy też, odwiedzając
osiedlowy sklep.
Co Samsung pokazał na targach? Możecie przeczytać o tym na naszej stronie
internetowej. To projektor The Freestyle
przeznaczony dla nowego pokolenia
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odbiorców. O wszystkich nowych telewizorach koreańskiego producenta przeczytacie
natomiast, klikając tutaj, a o AGD – tutaj,
natomiast podsumowanie całego rynku
nowości RTV znajdziecie tutaj. Designerskie
AGD i mobilny projektor z pełnym Smart TV
to dwie kluczowe rzeczy, które warto zapamiętać właśnie z tegorocznej oferty Samsunga; one wyznaczają rynkowe trendy.
Ponadto sam rynek technologiczny w 2022 r.
to z pewnością temat ekologii, dalszy rozwój elektromobilności, a także dalsze problemy z dostępnością produktów, a przede
wszystkim komponentów do nich. Co
istotne, postępuje robotyzacja – w domu
to oczywiście wszystkie roboty sprzątające,
w przestrzeni publicznej asystenci, robo-kelnerzy, dalsza automatyzacja procesów
produkcyjnych i zastępstwo mechanicznej
pracy ludzkich rąk. Rynek bardziej zwraca
uwagę na monitorowanie zdrowia, na technologie ułatwiające kontrolę stanu zdrowia
(czy nawet funkcji życiowych) seniorów. Za
to na CES 2022 dużo mniejszy nacisk był na
autonomiczną jazdę. Jeśli gdzieś pojawiały
się samochody, to ta autonomia była znacznie bardziej ograniczona, nie ma tu takiego
hurraoptymizmu jak jeszcze 2–3 lata temu.
Rynek technologii konsumenckich skupił się
na aktualnych potrzebach, na odpowiedzi
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na to, co można zrobić tu i teraz, by zwiększyć nasz komfort życia,
odpowiadając na wyzwania pandemii czy też próbując być bardziej
przyjaznymi środowisku (choć w tym dużo marketingu i greenwashingu).
Bardziej tu i teraz niż dalekosiężne plany i to akurat dobra wiadomość.
Szkoda jednak, że same targi, na miejscu, nie oddawały tego w pełni,
były cieniem samych siebie. Niemniej rok 2022 zapowiada się ciekawie, zapowiada się jako kolejne wyzwania dla branży, będą też ciekawe
nowości sprzętowe. Natomiast to, co będzie się działo z CES w przyszłym
roku, jak ta impreza będzie wyglądać, pozostaje zagadką. Wiele będzie
zależeć od decyzji technologicznych gigantów i globalnej sytuacji, nie
tylko pandemicznej.
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Automatyzuj życie zawodowe
i prywatne w 2022 roku!
Jednym z sekretów sukcesu jest konsekwencja. Wystarczy 10 000
godzin pracy nad czymś, regularne pisanie, nagrywanie treści czy
codzienne ćwiczenia lub dobry poranny rytuał… Jeśli którykolwiek
z tych tematów jest Ci bliski lub chcesz rozwijać się w którymś
z nich w tym roku – czytaj dalej.
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Konsekwencja a upraszczanie
Sukcesem do konsekwencji w pracy i życiu jest redukowanie sobie bariery
wejścia do minimum. Bo zawsze najtrudniej jest po prostu zacząć! Jeśli
chcesz coś robić regularnie, to musisz sprawić, aby start do działania był
jak najłatwiejszy.
Pisałem już o tym na łamach iMagazine w styczniu 2018 r., ale od tego
czasu minęły cztery lata i technologia poszła naprzód. Czas więc wrócić do
tematu. Niech rok 2022 będzie rokiem automatyzacji!

Automatyzacja otoczenia – czyli
biura (domowego)
O moim biurze domowym było już w grudniowym
iMagazine. Teraz skupię się na pewnych aspektach

Sukcesem do konsekwencji w pracy i życiu
jest redukowanie sobie
bariery wejścia do
minimum. Bo zawsze
najtrudniej jest po pro-

automatyzacyjnych, aby zainspirować Cię do uproszczenia środowiska pracy.

Kabelki do ładowania strategicznie
rozstawione po biurze
Zacznijmy od najprostszej sztuczki – przemyśl,
gdzie chcesz lub musisz ładować urządzenia. Wstaw

stu zacząć! Jeśli chcesz

odpowiednie ładowarki do iPhone'ów, iPadów, Wat-

coś robić regularnie,

cha i innych sprzętów w tych miejscach, w których

to musisz sprawić, aby

najczęściej ich używasz. Pracuję głównie #iPadOnly
na iPadzie Pro 13 cali, więc ładowarki do niego

start do działania był jak

mam aż w trzech miejscach w biurze oraz w dwóch

najłatwiejszy.

dodatkowych – w mieszkaniu. Dzięki temu gdziekolwiek jestem i widzę, że bateria potrzebuje mocy,
mogę doładować iPada, nie szukając ładowarek
i kabelków. Tak samo strategicznie mam porozstawiane ładowarki do innych sprzętów.

Nagrywanie podcastu i wywiady – kiedy coś się
robi regularnie…
Do moich obowiązków należą: nagrywanie naszego anglojęzycznego podcastu NoOffice.FM, gościnne występy w audycji NieMaBiura.pl oraz udzielanie wywiadów do innych podcastów lub rozmowy z klientami Nozbe.
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W związku z tym zawsze jestem przygotowany, aby móc nagrywać praktycznie z marszu:
• Aparat SONY za teleprompterem jest ustawiony na stałe – tylko go
włączyć!
• Mikrofon Shure MV7 umieszczony poniżej jest skonfigurowany jako
główny mikrofon – nic nie trzeba podłączać.
• Światła ElGato KeyLight są zainstalowane – wystarczy je odpalić w menu
iMaca, jedno albo oba.
• Inne światła w biurze to są inteligentne żarówki z Ikea spięte przez
HomeKit – proszę tylko Siri o włączenie odpowiedniej sceny.
Oczywiście nie jest idealnie! Ideał byłby wtedy, gdybym musiał wypowiedzieć tylko jedną komendę do Siri i wszystko by się włączało. Jeszcze nie udało mi się tego osiągnąć, ale, co najważniejsze, nie muszę nic
przestawiać, zmieniać, ustawiać ani podczepiać. Wszystko jest zwarte
i gotowe do nagrywania.

Reguła Marie Kondo – wszystko musi być na
swoim miejscu
Polecam wszystkim przeczytanie książki Marie Kondo „Magia sprzątania”,
w której autorka tłumaczy, że jeśli rzeczy będą zawsze miały swoje specjalne miejsce, na które będą wracać, to w domu zawsze będzie porządek.
W ten sposób staram się funkcjonować. Każda rzecz w moim biurze domowym i w pozostałych pomieszczeniach w domu musi mieć swoje miejsce.
Dzięki temu wszystko jest pod ręką. Jeśli czegokolwiek potrzebuję, wiem,
gdzie po to sięgnąć. Mogę działać od razu!

Automatyzacja domu dzięki HomeKit
HomeKit od Apple ma swoje ograniczenia i błędy, ale pomimo to zachęcam do stopniowej automatyzacji Twojego domu. Dzięki HomeKit nie

Ideał byłby wtedy, gdybym musiał wypowiedzieć tylko jedną
komendę do Siri i wszystko by się włączało.
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trzeba robić rewolucji w mieszkaniu. Można stopniowo dodawać inteligencji sprzętom, aby sobie ułatwić życie.
Szczególnie polecam moduł Shelly 2.5, który dzięki firmware kompatybilnym z HomeKit może służyć do automatyzacji zwykłych przycisków czy
włączników. Są też na rynku już całkiem przystępne cenowo sprzęty od
Eve, Meross, Aqara czy nawet z Ikea.
Poniżej przykłady automatyzacji, jakie wdrożyłem u siebie.
• Rano, codziennie o tej samej godzinie podnoszą się rolety we wszystkich
sypialniach.
• Codziennie od 12:00 do 14:00 pracuję w skupieniu – wtedy automatycznie
włączają mi się w biurze konkretne światła, aby to zasygnalizować.
• Kiedy zamykam drzwi w biurze, czujnik przy drzwiach przekazuje tę
informację dalej i włącza się światło przed moim biurem, informujące
domowników, aby nie wchodzić.
Mam takich scen i automatyzacji więcej. Możliwości są nieograniczone,
więc warto spróbować!

Automatyzacja pracy za pomocą Siri Shortcuts
Siri Shortcuts najpierw były po prostu aplikacją Workflows na iOS. Potem
Apple ich kupiło i wprowadziło jako wbudowane w system iOS ułatwienia
na iPady i iPhone'y. Od zeszłego roku Siri Shortcuts są dostępne w najnowszym MacOS Monterrey. Zachęcam Cię do skorzystania z nich!
Skróty można stworzyć w bardzo prosty sposób. Nie trzeba być programistą. Po prostu obserwuj swoje działania i, kiedy zobaczysz, że coś robisz
regularnie, zastanów się, czy nie dałoby się stworzyć skrótu.
Oto kilka przykładów:
• Dziennik – skrót, który zadaje mi kilka pytań, po czym dodaje odpowiednio skomponowany wpis do pliku na dysku iCloud.
• Pomysł na wpis na blog – również zadaje mi kilka pytań i tworzy sformatowaną kopię roboczą wpisu.
• Artykuł na blog – formatuje tekst napisany przeze mnie i dodaje
mu odpowiednie znaczniki oraz wrzuca do kolejki wpisów na mojej
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Skróty można stworzyć w bardzo prosty sposób. Nie trzeba być
programistą. Po prostu obserwuj swoje działania i, kiedy zobaczysz, że coś robisz regularnie, zastanów się, czy nie dałoby się
stworzyć skrótu.

platformie blogowej. Tak też konwertuję ten artykuł do iMagazine i miesiąc po publikacji w magazynie wrzucam na mojego bloga w języku
polskim.
• Spotkanie wideo – uruchamia potrzebne mi aplikacje: Zoom i Nozbe
w Split Screen oraz Slack w slide-over na iPadzie, abym miał wszystko
dostępne na jednym ekranie urządzenia.
Skróty Siri Shortcuts na początku wymagają trochę nauki, ale gdy się opanuje podstawy, stworzenie kolejnych zabiera już tylko kilka chwil. Podam
Ci jeszcze jeden przykład z życia wzięty. Otóż nagrywaliśmy podcast „Nie
Ma Biura” w wersji live na platformie StreamYard i podczas odcinka chcieliśmy pokazać widzom zdjęcia. Jednak, aby wyglądało to ładnie, muszą one
być w formacie 16:9, a nie tradycyjnym 4:3. Wystarczyło odpalić Siri Shortcuts, ustawić akcję „wybierz zdjęcia”, potem „zmień rozmiar” i na koniec
„zapisz” i po sprawie. Nie trzeba było nawet uruchamiać żadnej aplikacji
do obróbki zdjęć!

Widgety na ekranie iPada czy iPhone'a
Najczęściej używane przez mnie aplikacje mają swoje Widgety, które
umieszczam na ekranie Home Screen iPada i iPhone'a. Szczególnie
polecam:
• Pogoda – warto wiedzieć, jak wyklaruje się sytuacja za oknem.
• Kalendarz – chcę mieć na oku terminy kolejnych spotkań.
• Nozbe – potrzebuję mieć na wierzchu listę priorytetów, abym o niczym
nie zapomniał!
• Zdjęcia – fajnie, gdy system sugeruje mi ciekawe zdjęcie na dziś.
Przejrzyj aplikacje, których używasz i zobacz, dzięki jakim Widgetom nie
trzeba często uruchamiać aplikacji, aby wiedzieć, jak sytuacja wygląda, co
jest do zrobienia itd.
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Jeśli robisz coś często, to optymalizuj i automatyzuj!
Spróbuj być obserwatorem swojej pracy. Czy jest coś, co robisz często i regularnie, a co wcale nie wymaga myśli kreatywnej? Czy zrobienie czegoś wymusza na Tobie spędzenie wielu minut na przygotowaniu do tej czynności?
Jeśli tak, to spróbuj poświęcić czas w kolejny piątek na to, aby spróbować
coś usprawnić, ulepszyć, zoptymalizować lub zautomatyzować. I daj mi
potem znać na Twitterze na @MSliwinski, jak Ci poszło.
Dlaczego w piątek? Bo piątek powinien być dniem na optymalizację i ulepszanie. O tym było w październikowym iMagazine.

P.S. 15 lat Nozbe!
Dzisiaj są 15. urodziny Nozbe – firmy i aplikacji, którą założyłem, aby pomagać tak sobie, jak i innym ludziom oraz zespołom się zorganizować. Udało
nam się z tego tytułu wylicytować okładkę iMagazine na WOŚP. Mam
nadzieję, że Ci się podoba. Przy okazji dzisiaj pokazujemy nowe Nozbe,
jeśli nie było Ci dane używać mojej aplikacji lub znasz wersję sprzed lat,
zachęcam Cię do spróbowania nowego Nozbe właśnie dziś z okazji tych 15.
urodzin. Dzięki!
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Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Philips HR2375/00
– automatyczna maszynka do
makaronu
Co byście powiedzieli na samodzielnie zrobiony makaron? Codziennie… Jeszcze nigdy
nie było to takie proste. Maszyna miesza,
ugniata i przygotowuje świeży makaron,
wszystko automatycznie, w ciągu zaledwie
18 min. Można przygotować do 450 g świeżego makaronu wszelkiego rodzaju: spaghetti,
penne, lasagne, fettuccine i wielu innych.
Maszyna idealna do naszej kuchni, prawda?

Cena: 869 PLN
Do kupienia na Amazon.pl
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Samsung Freestyle
The Freestyle to jeden z najciekawszych gadżetów zakończonych niedawno targów CES 2022. To też produkt, w którym Samsung pokłada
spore nadzieje, jeśli chodzi o dotarcie do młodego pokolenia. Wyjątkowy… projektor w formie… no właśnie, czego? Lampy? Głośnika?
Wygląda obłędnie, ma bardzo dobre parametry. Już można zapisywać
się w kolejce.

Zobacz na: Samsung.com
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BMW iX Flow E-ink
Co byście powiedzieli na to, żeby mieć możliwość zmieniania koloru
swojego samochodu? Czyż nie byłoby to fajne, móc dostosować kolor do
nastroju czy okazji? BMW daje nam taką opcję z modelem iX. W zaprezentowanym podczas targów CES 2022 koncepcie zastosowano… e-ink.
Wciskając przycisk, możemy zmienić kolor albo nawet wzór na karoserii.
Pomysł świetny. Więcej na jego temat przeczytacie na stronie BMW.

Zobacz na: bmwgroup.com
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Mapa Wiedźmina
O Wiedźminie słyszeli chyba wszyscy. Książki Andrzeja Sapkowskiego
od lat zachwycają miłośników fantastyki na całym świecie. Od premiery
serii gier o Geralcie z Rivii polskiego studia CD Project Red fanów tylko
przybywa… Ale gdzie to wszystko się dzieje? Genialną, bardzo dokładną
mapę stworzono na Uniwersytecie Warszawskim. Można ją pobrać
i sobie wydrukować. Dla fanów obowiązkowa.

Pobierz mapę
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Sztuka w cieniu
sztucznej inteligencji
Szybciej, precyzyjniej, perfekcyjnie… Coraz częściej do tego sprowadzają
się wymagania stawiane przed dzisiejszymi uczniami szkół muzycznych,
przy zapomnieniu o tym, co stanowi esencję muzyki: muzykalność, emocje,
akt tworzenia, a nie odtwarzanie. To samo odnosi się do wielu innych
rodzajów sztuk: w malarstwie ceni się idealne odwzorowanie rzeczywistości,
w literaturze – strukturę doskonale skrojoną wedle wzorców z kursów
kreatywnego pisania i tak dalej, i tak dalej…
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Można by pomyśleć, że te zadania swobodnie mogłyby wykonywać
roboty, nie ludzie. Czy ten trend doprowadzi do wyparcia artystów
przez sztuczną inteligencję?
Do podjęcia tematu sztucznej inteligencji zainspirował mnie przeczytany niedawno facebookowy wpis Ingolfa Wundera, pianisty, którego
zarówno dokonania estradowe, jak i działalność społeczną wysoko
cenię. Pyta on tak: „Co przyszłość wypełniona technologią, pełna robotów, IoT, nosideł i połączenia komputerów biologicznych i elektronicznych niesie dla nas, pianistów? I jak z tym wszystkim jest powiązana
idea muzykalności?”. Odpowiada szybko: „Wyzwaniem dla nas, ludzi,
będzie to, by być lepszymi niż roboty. Tym bardziej że roboty będą tańsze, solidniejsze i mniej kapryśne niż ludzie z ich ego”.
Zaczęłam zastanawiać się nad tymi słowami, przenosząc ich znaczenie także do innych rodzajów sztuk. Przede wszystkim zadałam sobie
pytanie, co odróżnia artystę od AI. Twórczość, proces twórczy, wyrażenie indywidualnej myśli bądź emocji za pomocą sztuki, zrozumianej
i podzielanej przez odbiorców. Już od dawna zresztą rozważam ten problem i część moich refleksji zawarłam w krótkim tekście o twórczości AI
w Wydaniu 10 iMag Weekly (8.07.2016).
Oczywiście, możemy popatrzeć na samo dzieło i zwrócić się do testu
Turinga zaadaptowanego do sztuki: jeśli nie odgadniemy, przez kogo
zostało stworzone dane dzieło, przez człowieka, czy przez maszynę,
wówczas maszyna-autor przechodzi test Turinga. No i, przepraszam,
co z tego? Czy dla odbiorców to cokolwiek zmienia? Ingolf Wunder
w swoim wpisie podsumował to następującym zdaniem: „Ludzie
[odbiorcy] wybiorą to, co ich porusza i jest dostępne”. Taki test Turinga

Sztuczna inteligencja jest zatem naszym narzędziem, które
warto doskonalić, by móc wykorzystywać ludzki potencjał
twórczy. Być może jednak to jeszcze nie jest chwila, by AI stała
się pełnoprawnym artystą/pełnoprawną artystką.
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w sztuce i jego konsekwencje dla jej dziedzin to raczej trudna do
przełknięcia lekcja dla twórców. Wracam tu do wcześniejszych słów
pianisty: człowiek nie będzie miał szans w starciu z maszyną na
dokładność, na stabilność, zawsze będzie bardziej labilny.
W sztuce jednak, miejmy nadzieję, chodzi o coś więcej. Wunder
upatruje remedium w kształceniu artystycznym szerokiego grona
odbiorców z jednej strony, a z drugiej – w utrwalaniu w wykonawcach
świadomości tego, że ich walorem jest akt twórczy, a nie złudna, nieosiągalna precyzja. Wykształceni odbiorcy, poszukujący tego czegoś
ponad pustą wirtuozerię, spotkają się w salach koncertowych z prawdziwymi artystami, dającymi przeżycie, nie jedynie precyzję. Dającymi przeżycie jednorazowe, wyjątkowe, a nie powtarzalność. Można
tę zasadę zastosować do każdej ze sztuk, a ja się z tym twierdzeniem
zgadzam w pełni. Stokroć wolę artystę, który wywołuje we mnie
emocje, nawet czasem myląc się, niż po prostu wzbudza podziw dla
doskonałej techniki.

Co odróżnia artystę od AI? Twórczość, proces twórczy,
wyrażenie indywidualnej myśli bądź emocji za pomocą
sztuki, zrozumianej i podzielanej przez odbiorców.

Jest jednak jeszcze druga strona medalu: AI się rozwija, należy do
narzędzi zaliczanych do nowych technologii, którymi artyści mogą
się posługiwać. To choćby uzupełnianie elementów na zdjęciach po
analizie czy tworzenie zupełnie nowych dźwięków z brzmień istniejących instrumentów przetworzonych elektronicznie. W pewnym sensie

Verbasizer, program na Maca z lat 90., który wykorzystywał David
Bowie do pisania tekstów swoich piosenek, także jest AI. Przykłady
z różnorodnych dziedzin sztuki można znaleźć choćby na stronie

AI Artists. Sztuczna inteligencja jest zatem naszym narzędziem, które
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Stokroć wolę artystę, który wywołuje we mnie emocje,
nawet czasem myląc się, niż po prostu wzbudza podziw dla
doskonałej techniki.

warto doskonalić, by móc wykorzystywać ludzki potencjał twórczy i go
poszerzać. Być może jednak to jeszcze nie jest chwila, by AI stała się
pełnoprawnym artystą/pełnoprawną artystką.
Wszystko to jest możliwe dzięki GAN – Generative Adversarial Network
(generatywne sieci współzawodniczące). AI wspomaga tworzenie sztuki
(jest narzędziem) bądź tworzy sztukę w starciu (jak w grze) dwóch sieci
neuronowych. Jedna z tych sieci (generator) tworzy coś nowego na
podstawie dostarczonej próbki, a druga (dyskryminator) – ocenia efekt,
porównując z próbką. Ich starcie kończy się wtedy, gdy dyskryminator
nie może stwierdzić, czy generator dostarczył coś nowego, czy oryginał.
GAN-y stosuje się powszechnie w grafice komputerowej (tak, np. w aplikacjach do sprawdzenia, jak będę wyglądać za 50 lat lub jak będzie
wyglądać dziecko moje i Brada Pitta), w muzyce itd., wszędzie. Wadą
GAN-ów jest to, że po to, by generator stworzył coś nowego, trzeba mu
najpierw dać sporą próbkę danych, które następnie przeanalizuje i na
ich podstawie stworzy coś nowego. Co do działania dyskryminatora, to
nieśmiało postawię tezę, że to taki minitest Turinga przeprowadzany
przez maszynę…
Wróćmy więc do testu Turinga. Zastanawia mnie jeszcze jedno, coś,
co nazywa się unconscious bias, nieświadome uprzedzenie. Każdy
z nas, ludzi, jest uprzedzony w nieuświadomiony sposób. Na przykład
ja, słuchając uczestników Konkursu Chopinowskiego, kibicuję goręcej
uczestnikom z kraju XYZ, a z założenia krytykuję… wróć. Staram się tak
nie robić, bo kilka konkursów temu uświadomiłam sobie moje uprzedzenie. Ale czy sędziowie rozstrzygający w teście Turinga mają takie
uprzedzenia? A czy odbiorcy mogą je mieć i, wiedząc, że dane dzieło
jest efektem twórczości AI, odrzucą je albo, tym bardziej, przyjmą serdeczniej? Nie wiem. Patrząc na to, jak ludzie działają nakręcani przez
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nieświadome – lub, co gorsza, świadome – uprzedzenia, jestem pełna obaw. Patrząc na to, że kon-

Cała ta technologia przyszłości przejmie rząd

kursy muzyczne wygrywają wirtuozi, perfekcyjnie,
ale bez emocji odgrywający swoje programy…
patrząc na to, że lubimy te filmy, które już widzieli-

dusz, o ile nie wykształ-

śmy, czyli tę samą historię nakręconą po raz n-ty…

cimy odbiorców tak, by

Patrząc na to, że, ogólnie, nie wychodzimy poza

pragnęli czegoś więcej.

naszą strefę komfortu i chcemy w kółko dostawać
ten sam kontent, to przychylam się do obaw wyrażanych przez Ingolfa Wundera. Cała ta technologia
przyszłości przejmie rząd dusz, o ile nie wykształcimy odbiorców tak, by pragnęli czegoś więcej.

Nie wiem, w którą stronę pójdzie świat, ale póki co maszyna samodzielnie jeszcze nie stworzy czegoś z niczego. Człowiek zaś ciągle jeszcze jest
w stanie z niczego wyczarować sztukę, pod warunkiem, że zdecyduje się
pozostać człowiekiem, z pełnią ludzkich ułomności i wad.

W to mi graj!
#iMagAudio
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Prosty sposób na Dolby Atmos
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Denon DHT-S517

Bez wodotrysków, minimalistycznie, z bezproblemowym podłączeniem
do telewizora i dobrą ceną. Tak prezentuje się nowy soundbar Denon
DHT-S517. To system oferujący dźwięk Dolby Atmos, klarowną jakość,
a jednocześnie zachowujący prostotę, sprawiającą, że to podstawowy
sposób na rozszerzenie możliwości dźwiękowych naszego telewizora.
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Denon DHT-S517 wykorzystuje potężny
układ siedmiu przetworników, składający się z głośników wysokotonowych
lewego/prawego kanału i głośników
średniotonowych, specjalnego kanału
centralnego oraz dwóch głośników
skierowanych w górę. Ta konfiguracja,
współpracująca z bezprzewodowym subwooferem, zapewnia klarowność, dynamikę i wymiarowość dźwięku na wzór
tych z systemu kina domowego czy sal
kinowych, oczywiście w kompaktowym
wykonaniu belki grającej.
W pudełku znajdziemy sonudbar, subwoofer, przewody zasilające, przewód
HDMI i niewielki pilot. Możemy korzystać
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z trybu filmowego, trybu muzycznego,
trybu Pure oraz trybu nocnego. W trybie
Pure całe przetwarzanie dźwięku przestrzennego i inne dostosowane parametry
zostają wyłączone, zapewniając najczystsze
wrażenia odsłuchowe. Tryb nocny to oczywiście rozwiązanie na nocne seanse, aby
nie uprzykrzać życia sąsiadom i pozostałym
domownikom. W urządzeniu nie zabrakło
też funkcji poprawiającej dialogi czy technologii Bluetooth do przesyłania dźwięku
z urządzeń mobilnych. Nie ma za to Wi-Fi,
obsługi serwisów streamingowych i innych
rzeczy, które przecież i tak znajdziemy
w naszym telewizorze, czy podłączonym do
niego Apple TV. Za to za pomocą HDMI eARC
z telewizora popłynie do głośników dźwięk
Dolby Atmos. Ewentualnie przystawkę taką
jak Apple TV czy odtwarzacz UHD Blu-ray możemy podłączyć do soundbara za
pomocą dodatkowego wejścia HDMI.
To taki prosty sposób na przedłużenie
telewizora, na polepszenie dźwięku, bez
zbędnych dodatków. Po prostu podłączamy
soundbar i cieszymy się lepszą głębią,
większą przestrzennością, efektownym
dźwiękiem Dolby Atmos. Oczywiście daleko
temu do pełnych doświadczeń z systemu
kina domowego, natomiast wciąż mowa
o dźwięku audio wysokiej klasy z bardzo
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kompaktowego urządzenia, czegoś, co
„goły” telewizor nam nigdy nie zaoferuje.
Mam też wrażenie, że Denon, porzucając
wszystkie gadżety, miał możliwość zwiększenia nakładów finansowych na mocne
podzespoły audio. W efekcie uzyskujemy
soundbar z Dolby Atmos za 1899 PLN,
z mocnym subwooferem i prawdziwymi
głośnikami skierowanymi w górę, co
w wielu tanich produktach sygnowanych
logo Dolby Atmos się nie zdarza.
Japońska prostota znów pokazuje swoje
możliwości.
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Yamaha YH-L700A

– skupmy się na brzmieniu
Firm, które produkują sprzęt audio, jest mnóstwo, natomiast tylko
nieliczne mogą poszczycić się równie szerokim portfolio produktów
profesjonalnych, co Yamaha. Prawdę mówiąc, nie sposób znaleźć w jej
ofercie produktów skierowanych do masowego odbiorcy, a jeśli już takie
się trafią, to znacznie odbiegają do tego, co proponują konkurenci.
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Choć ocena jest rzeczą bardzo subiektywną,
to z pewnością słuchawki za ponad 2 tys.
PLN zaliczają się już do produktów, od których możemy wymagać sporo. Nie inaczej
jest z modelem YH-L700A, który owszem,
wyróżnia się kanciastym designem, ale nie
na tyle, by na pierwszy rzut oka robić wrażenie drogiego sprzętu. Po wzięciu do rąk
wcale nie jest lepiej – obudowa jest plastikowa, a poduszki nauszników pokryto syntetyczną skórą. Są wygodne, ale oddychają
odczuwalnie gorzej niż te, w których skorzystano z naturalnego surowca. Zewnętrzną
część nauszników oraz pałąk pokrywa
natomiast chropowaty materiał, wyglądający na bardzo trwały. Ogólnie jednak materiały robią przeciętne pierwsze wrażenie,
zarówno ich jakość, jak i sama toporność
konstrukcji nie przystają do ceny. Słuchawki
rozsuwają się bardzo szeroko, nie są też
przesadnie ciężkie (ważą 330 g). Składają
się na płasko, aczkolwiek w etui zajmują
sporo miejsca. Producent postawił na klasyczne przyciski do sterowania wszystkim,
na lewym nauszniku znalazł się tylko jeden
przycisk do ANC, na prawym zaś panel sterowania odtwarzaniem i głośnością, włącznik i przycisk dźwięku 3D. Ponadto w lewym
nauszniku mamy gniazdo mini Jack, w prawym zaś port USB-C. W komplecie ze słuchawkami dostajemy porządne etui, adapter
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samolotowy, kabel audio (dwustronnie zakończony wtyczką mini Jack
3,5 mm) i kabel USB-C–USB-A do ładowania.
YH-L700A bardzo dobrze sprawdzają się jako słuchawki mobilne, są
bowiem lekkie, mają też bardzo dobrą baterię i ANC. Akumulator
wytrzymuje ponad 30 godz. pracy przy włączonym ANC i wyłączonych
efektach 3D, po włączeniu ich nie udało mi się uzyskać więcej niż 10
godz. (słuchałem zawsze z włączonym ANC). ANC działa średnio, dość
słabo radzi sobie z wysokimi tonami, które są najbardziej uciążliwe. Nie
podoba mi się też to, że po wciśnięciu przełącznika ANC na słuchawkach te informują za każdym razem głosowo, jaki tryb się włącza. Efekt
słychać wyraźnie, więc komunikat jest zbędny, a nie da się go niestety
wyłączyć. Tryb pass through działa dobrze, dźwięk z zewnątrz słychać
wyraźnie. Nie można jednak w żaden sposób wyregulować jego poziomu
(podobnie jest z ANC, można je po prostu włączyć lub wyłączyć). Dziwi
mnie też brak czujnika, który wstrzymywałby odtwarzanie muzyki po
zdjęciu słuchawek z głowy. Dobrze sprawdza się natomiast sterowanie,
choć rozwiązano je trochę nietypowo. Dwa przyciski strzałek regulują
głośność po krótkim wciśnięciu, po przytrzymaniu natomiast przełączają
pomiędzy utworami. Środkowy przycisk służy natomiast do wznawiania
i wstrzymywania odtwarzania (lub do wywołania asystenta, jeśli go przytrzymamy). Są wytłoczone w obudowie, więc ich wyczucie nie przysparza
problemów.
Mimo to, że YH-L700A są słuchawkami o dość rozbudowanych funkcjach,
aplikacja, jaką oferuje Yamaha, nie ułatwia korzystania z nich. Abstrahując od tego, że wygląda fatalnie i jest nieczytelna, to brakuje w niej
tak podstawowych rzeczy, jak korektor dźwięku czy zmiana nazwy
urządzenia. Z programu można skonfigurować dźwięk przestrzenny,
a więc włączyć go oraz wybrać generowany efekt (do dyspozycji mamy
między innymi pokój odsłuchowy, salę koncertową, koncert plenerowy
czy kino). Efekty różnią się od siebie, ale ich przydatność jest znikoma,

ANC działa średnio, dość słabo radzi sobie z wysokimi tonami,
które są najbardziej uciążliwe.
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zniekształcają dźwięk na tyle, że ten staje się po prostu nienaturalny.
Gdy włączymy wykrywanie ruchu głowy, robi się tylko gorzej – teoretycznie powinien on imitować dobieganie dźwięku ze źródła przed nami,
co powinno być słyszalne właśnie przy obracaniu głowy. W praktyce
jednak dzieje się to bardzo skokowo; balans zmienia się gwałtownie,
przez co tryb ten staje się zupełnie nieużywalny. Szkoda, ta funkcja
sprawdziłaby się choćby podczas oglądania filmów (korzystam w ten
sposób z AirPods Pro od Apple, ale w nich działa to bezbłędnie). Oprócz
dźwięku przestrzennego w aplikacji można ustawić czas automatycznego
wyłączenia słuchawek oraz sterować ANC i przepuszczaniem dźwięku
z zewnątrz. Da się też oczywiście zaktualizować oprogramowanie słuchawek. YH-L700A mają też dwie niepozorne funkcje, czyli Listening Care
oraz Listening Optimizer. Pierwsza z nich dba o to, by utrzymać stałą głośność, uzależniając ją od próbkowanego z otoczenia dźwięku. Oznacza to
rzadsze sięganie do regulatora głośności w hałaśliwych miejscach. Druga
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funkcja ma natomiast za zadanie weryfikować stopień dopasowania
słuchawek do głowy i ich „szczelność”. Wbudowany we wnętrze każdego
nausznika mikrofon rejestruje różnicę pomiędzy otoczeniem i wnętrzem,
na tej podstawie dostosowywany jest generowany przez słuchawki
dźwięk. Ich działanie jest odczuwalne – po wyłączeniu ich brzmienie
staje się mniej jednolite w hałaśliwym otoczeniu.

Producent postawił na klasyczne przyciski do sterowania
wszystkim.

Po tym, jak przeszedłem obojętnie obok designu i zawiodłem się niektórymi dodatkowymi funkcjami, obawiałem się, że brzmienie również
może być negatywnym zaskoczeniem. Tymczasem dźwięk jest tym,
co ratuje YH-L700A, to element, nad którym Yamaha słusznie spędziła
zdecydowanie najwięcej czasu. Słuchawki pozwalają na odsłuch przewodowy, niemniej testowałem je sparowane z iPhone'em, a więc z użyciem Bluetooth i kodeka AAC (obsługiwany jest też SBC i aptX Adaptive).
Mają konstrukcję zamkniętą, ale mimo tego scena jest bardzo szeroka.
Przestrzeń to jedna z dwóch głównych zalet YH-L700A – separacja jest
świetna, nie ma mowy o zlewaniu się ze sobą instrumentów (chyba że
coś poszło nie tak na etapie masteringu nagrania). Drugą wyjątkową
cechą jest bardzo dobre brzmienie niezależnie od poziomu głośności.
Nawet przy bardzo cichym odsłuchu nie uciekają detale, w przypadku
skrajnie głośnego słuchania jest już gorzej, niemniej jest to poziom,
który trudno wytrzymać. W całym brzmieniu wybija się środek, jest
odrobinę głośniejszy niż góra, najmniej wyeksponowane są niskie tony.
Nie brakuje ich, są pod dobrą kontrolą, aczkolwiek zdarza się, że nie
uderzą wystarczająco krótko i mocno, mają raczej miękki charakter. YH-L700A są idealnie zestrojone do długiego słuchania, mogą natomiast
być niewystarczające dla osób, które preferują ostrzejsze, mocno szczegółowe brzmienie.
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Korzystając z YH-L700A na co dzień, cieszę się brzmieniem i bezobsługowością. Autorskie technologie Yamahy sprawnie dostosowują dźwięk
do otoczenia, a łagodna charakterystyka brzmienia w połączeniu
z dobrym dopasowaniem do głowy czynią te słuchawki świetnymi do
używania nieprzerwanie przez wiele godzin. Gdy jednak przyglądam się
detalom, mam wrażenie, że coś tu nie zagrało. Aplikacja nie przystaje
designem do współczesności, a najbardziej eksponowane funkcje, czyli
ANC i dźwięk przestrzenny nie działają tak, jak można tego oczekiwać.
Szkoda, bo technicznie to bardzo dobre słuchawki, które nie dostały
równie solidnego oprogramowania.

Yamaha 			
YH-L700A
•
•
•
•

				

Design: 3,5/6
Jakość wykonania: 4/6
Oprogramowanie: 3/6
Wydajność: 4/6

Plusy:
• wysoki poziom szczegółów niezależnie od głośności
• skuteczna adaptacja dźwięku do
warunków otoczenia
• sterowanie wyłącznie fizycznymi
przyciskami
Minusy:
• brak czujnika zdjęcia z głowy
• nieczytelna i mało przydatna
aplikacja
• mało przydatny tryb dźwięku 3D
Cena: 2222 PLN
Dostępne w... Top Hi-Fi & Video Design
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Jabra Elite 4 Active
– nie dla iOS
Małe słuchawki mogą coraz więcej, a przy okazji wcale nie muszą
być przesadnie drogie. Jabra Elite 4 Active mają całkiem długą listę
funkcji i niezłe brzmienie, co czyni je dobrym wyborem, o ile tylko nie
korzystamy z iPhone’a.
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Jeszcze kilka lat temu Jabra kojarzyła się z przede wszystkim z zestawami głośnomówiącymi, a słuchawek do muzyki praktycznie nie
sprzedawała. Obecnie portfolio firmy wygląda zupełnie inaczej, wybór
modeli true wireless jest duży, co więcej, po wejściu na rynek ich oprogramowanie jest długo rozwijane, a nowe funkcje są dodawane. Jabra
Elite 4 Active to model ze średniej półki, a jego nazwa sugeruje dostosowanie go do używania podczas uprawiania sportu czy innej aktywności
fizycznej. Przyznaję, że faktycznie dobrze trzymają się w uchu, jednak
ich konstrukcja nie różni się od standardowych, „nieusportowionych”
modeli. Ważne natomiast jest to, że mają IP57, a do sterowania mamy
dwa fizyczne przyciski (po jednym na słuchawkę). Zrobiono je z matowego plastiku, są bardzo lekkie, materiał robi dobre wrażenie. Słabiej
wypada etui, które owszem, jest zgrabne i małe, ale wydaje się delikatne,
jakby użyto plastiku gorszej jakości. Etui ładuje się przez USB-C, w zestawie dostajemy też kabel USB-C–USB-A. Do testu otrzymałem wersję
w kolorze granatowym, który na żywo jest znacznie ciemniejszy niż na
zdjęciach. Oprócz niego można wybrać wersję miętową lub czarną.
Aplikacja do obsługi Elite 4 Active jest jedną z najprostszych, a jednocześnie najbardziej intuicyjnych, z jakich korzystałem. Główny ekran składa
się z trzech widgetów, odpowiadających za działanie ANC i pass through,
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korektora graficznego oraz wyboru zapisanych presetów. W aplikacji
mamy podgląd naładowania każdej słuchawki z osobna, do tego konfigurację zachowania podczas przychodzenia połączeń, przesyłanie własnego głosu do słuchawek podczas rozmowy, zachowanie przycisków czy
znajdowanie słuchawek. Na Androidzie mamy dodatkowo konfigurację
Alexy i Spotify Tap (czyli sterowania odtwarzaniem ze Spotify bezpośrednio ze słuchawek, bez włączania aplikacji). Brak tych funkcji w iOS
wynika najprawdopodobniej z ograniczeń tego systemu. W apce jest też
osobna sekcja z opisem nowości i funkcji urządzenia, nowym użytkownikom z pewnością się przyda. Aplikacja pozwala na regulację poziomu
działania ANC, choć jest on schowany głęboko w ustawieniach.
Wspominałem już, że Jabra nie eksperymentowała z dotykowym sterowaniem i postawiła na fizyczne przyciski. Są doskonale ukryte, musimy
bowiem wcisnąć obudowę, znajdują się pod nią. Mają wyczuwalny skok,
choć stawiają spory opór – wciąż jednak są wygodniejsze niż panele
dotykowe. Przyciski można wciskać krótko lub długo, krótkie wciśnięcia
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prawej słuchawki sterują odtwarzaniem, lewa kontroluje ANC i pass through. Długie przytrzymanie z kolei pozwala zmniejszyć lub zwiększyć głośność. Elite 4 Active nie wyposażono niestety w czujnik wyjęcia z ucha,
muzyka jest pauzowana dopiero w momencie, gdy obie znajdą się w etui.
Można natomiast korzystać wyłącznie z jednej, dowolnej słuchawki,
każda z nich łączy się ze smartfonem bezpośrednio (wiele modeli komunikuje się ze źródłem tylko za pośrednictwem jednej ze słuchawek).
Bateria urządzenia spisuje się bardzo dobrze, słuchawki działają do 6–7
godz. bez ładowania, natomiast etui pozwala je doładować jeszcze trzykrotnie. 10 min ładowania przekłada się na godzinę odtwarzania, co również jest dobrym wynikiem.
We wstępie napisałem, że jeśli tylko nie korzystacie z iPhone’a, Jabra
Elite 4 Active mogą spełnić Wasze oczekiwania. Jak łatwo się domyślić, słuchawki te nie obsługują kodeka AAC, a jedynie SBC i aptX. AAC
i aptX zapewniają zbliżoną jakość brzmienia, podczas gdy SBC jest starszym i wyraźnie gorszym rozwiązaniem. iOS obsługuje jedynie kodeki
SBC i AAC, stąd też brzmienie Elite 4 Active na iPhone’ach wypada źle.
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Testowałem je więc z Samsungiem Galaxy S21 FE 5G, obsługującym
oczywiście aptX. Ogólne wrażenia są niezłe, choć dźwięk jest dość płaski. Środek jest mocno skupiony, momentami cierpi na tym separacja.
Ma sporo detali i przy neutralnej korekcji dominuje w brzmieniu. Góra
jest cicha, nie przeszkadza, ale brakuje jej szczegółów. Dół wybrzmiewa
miękko, ma problemy z krótkimi uderzeniami. Basu nie brakuje, niemniej jest słabo kontrolowany.
Ocena Jabra Elite 4 Active sprawiła mi nie lada kłopot. W ich cenie niełatwo znaleźć oferujące równie dużo funkcji słuchawki, z drugiej jednak
strony łatwo wybrać takie, które może nie robią aż tyle, ale pozostałe
rzeczy robią lepiej. Do tego dochodzi brak obsługi kodeka AAC, czyniący
je niedostosowanymi do urządzeń z iOS. O ile jakość brzmienia czy ANC
można tłumaczyć ceną, ten brak jest dla mnie zupełnie niezrozumiały.

Jabra Elite 					
4 Active			
•
•
•
•

Design: 4/6
Jakość wykonania: 3,5/6
Oprogramowanie: 4,5/6
Wydajność: 4/6

Plusy:
• lekkie i wygodne
• dobra bateria
• sterowanie fizycznymi
przyciskami
Minusy:
• brak obsługi kodeka AAC
• przeciętne brzmienie
Cena: 500 PLN
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Samsung Galaxy S21 FE 5G
– jak flagowiec
W obszernym portfolio Samsunga nie brakuje modeli zarówno
tanich, jak i flagowych. Galaxy S21 FE 5G plasuje się na samej górze
średniej półki, odróżniając się od topowej wersji głównie aparatem
i materiałami obudowy.
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Najnowszy smartfon z rodziny S21 jest jednocześnie tym najtańszym, przynajmniej teoretycznie. S21, S21+ oraz S21 Ultra miały premierę rok temu,
zdążyły więc potanieć. Galaxy S21 FE 5G ma natomiast na tyle wysoką specyfikację, że redukcja ceny porównywalna z jego odpowiednikiem z rodziny
S20 nie była już możliwa. Dostępny w dwóch konfiguracjach smartfon
różni się jedynie ilością pamięci ROM oraz RAM, natomiast zawsze obsługuje 5G, nie zabrakło w nim też innych funkcji charakterystycznych dla
modeli z najwyższej półki. Samsung nie poszedł na kompromis, jeśli chodzi
o jakość. Obudowa jest bardzo podobna do tej w S21, jednak z uwagi na
zastosowanie większej ilości plastiku (wyspa aparatów nie łączy się z aluminiową ramką) telefon stał się trochę lżejszy. Tylny panel przypomina mi
bardzo lubiany przeze mnie model M52. Jakość materiałów i wykonania
jest świetna, przyciski są dobrze osadzone w matowej, aluminiowej ramce,
a wszystkie elementy spasowano perfekcyjnie. Jak na te rozmiary smartfon
jest bardzo lekki i zgrabny, dobrze leży w dłoni.
Niezmiernie podoba mi się dostępna paleta kolorów obudów; oprócz standardowego grafitu i bieli dostępna jest też wersja oliwkowa i lawendowa.
Miałem przyjemność testować tę ostatnią, kolor jest pastelowy, mało nasycony, dzięki czemu obudowa nie jest krzykliwa. Galaxy S21 FE 5G ma zestaw
portów ograniczony do USB-C – nie ma mini Jack, choć, biorąc pod uwagę
popularność słuchawek bezprzewodowych, trudno uznać to za wadę. Jeśli
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chodzi o przyciski, to nie ma tu zaskoczenia, zarówno ten do blokowania, jak
i podwójny do regulacji głośności znajdują się na prawym boku. Na dolnej
krawędzi mamy jeszcze głośnik (tworzy parę stereo z głośnikiem rozmów)
oraz gniazdo dual SIM. Pamięci nie można rozszerzyć kartą microSD, nie ma
też eSIM. Warto wspomnieć o wysokiej odporności na pył i wodę – obudowa
ma klasę ochrony IP68, z powodzeniem przetrwa półgodzinne zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1,5 m. Telefon dostajemy w niewielkim pudełku,
które prócz samego urządzenia mieści jedynie kabel do ładowania.

Oprogramowanie Galaxy S21 FE 5G nie różni się właściwie
niczym od tego we flagowych modelach.

Galaxy S21 FE 5G za wszelką cenę chce ukryć, że nie jest flagowcem. Jego
wyświetlacz, czyli to, z czym mamy do czynienia najpierw, robi świetne wrażenie. Ma przekątną 6,4 cala, wysoką jasność i doskonale odwzorowuje kolory.
Jest płaski i ma niewielkie oczko kamery przy górnej krawędzi. To oczywiście AMOLED, niemniej mam wrażenie, że jego kalibracja jest trochę inna niż
w testowanych przeze mnie poprzednio modelach i nawet mocniej nasycona
paleta kolorów jest odrobinę bardziej stonowana, co mi akurat odpowiada.
Nie miałem jednak okazji porównać ekranu z innym modelem Samsunga.
Doskonale wypada odświeżanie o częstotliwości 120 Hz. Alternatywnie można
włączyć też 60 Hz, sam jednak zostałem przy wyższej częstotliwości. Nie
ma niestety opcji adaptacyjnej zmiany tego parametru. Ekran może działać
w trybie always-on, wyświetlając wtedy godzinę, powiadomienia, sterowanie
odtwarzaniem i tym podobne rzeczy. W wyświetlacz wbudowano optyczny
skaner odcisku palca. Działa szybko i precyzyjnie, mógłby jedynie znajdować
się odrobinę wyżej.
Oprogramowanie Galaxy S21 FE 5G nie różni się właściwie niczym od tego we
flagowych modelach. Mamy tu Androida 12 z nakładką One UI 4.0, oferującą
duże możliwości personalizacji oraz pokaźny pakiet dodatkowych funkcji. Nie
zabrakło bocznego, dostępnego z każdego miejsca paska skrótów, dzielonego
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ekranu czy zabezpieczeń Knox, zaskoczyła
mnie natomiast obecność DeX (czyli opcji
korzystania z interfejsu desktopowego po podłączeniu do ekranu). Bardzo lubię tę funkcję
i cieszę się, że Samsung ją tu umieścił. Niezłym
rozwiązaniem jest też tryb ciemny, czyli możliwość ustawienia jasności ekranu poniżej minimalnego dostępnego standardowo poziomu.
Tryb ten jest jednak mało rozbudowany,
przydałaby się w nim możliwość powiązania
z konkretnymi aplikacjami czy działanie w harmonogramie. Zauważyłem też dziwne działanie
filtru światła niebieskiego – włącza się dopiero
po odblokowaniu ekranu, przeskok między
standardową a ocieploną paletą barw jest
wyraźnie widoczny. To jednak drobiazg, który
nie rzutuje na codzienną pracę. Na pochwałę
zasługują multimedialne możliwości smartfona, bardzo dobrze ogląda się na nim nawet
seriale na Netfliksie. Ma nie tylko dobry ekran,
ale i świetne głośniki stereo, grają wyjątkowo
czysto i głośno, po włączeniu Dolby Atmos
odczuwalnie poprawia się też przestrzeń (jak
na smartfona, oczywiście).
Właściwie przez cały czas korzystania z Galaxy
S21 FE 5G miałem wrażenie używania telefonu z najwyższej półki, oprócz oferowanych
funkcji ma też bowiem bardzo wysoką wydajność. Testowałem wersję w niższej konfiguracji sprzętowej, z 6 GB pamięci RAM i 128 GB
pamięci ROM. Podejrzewam, że dla większości
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użytkowników będzie to wystarczająco dużo,
zawsze jednak można dopłacić do wariantu
z odpowiednio 8 GB RAM i 256 GB ROM. Snapdragon 888 w połączeniu z 6 GB RAM zapewnia
płynne działanie właściwie w każdej sytuacji,
jedynie gry i nagrywanie wideo przez dłuższy
czas było w stanie sprawić, że tył obudowy
robił się odczuwalnie ciepły. Nigdzie nie miałem natomiast problemów z płynnością czy
długim wczytywaniem aplikacji. Smartfon oferuje funkcje związane z zarządzaniem pamięcią i uwalnianiem RAM, ale nie odczuwałem
potrzeby, by z nich korzystać – system wystarczająco dobrze radzi sobie z tym sam.
Fotograficzne możliwości Galaxy S21 FE 5G
są satysfakcjonujące, aczkolwiek to jedyny
obszar, w którym smartfon nie zbliża się już tak
mocno do najwyższej półki urządzeń. Zestaw
obiektywów obejmuje wszystko, czego można
obecnie oczekiwać w telefonie: główny, szerokokątny, z matrycą o rozdzielczości 12 MP, do
tego ultraszerokokątny (również 12 MP) i tele
(8 MP, 3-krotny zoom optyczny). Z przodu
mamy natomiast pojedynczy obiektyw współpracujący z matrycą o rozdzielczości 32 MP.
Zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych wychodzą bardzo dobrze, zwłaszcza jeśli
robimy je głównym obiektywem. Nie brakuje
im detali, kolory są nasycone, a smartfon
sensownie dobiera ekspozycję automatycznie. Obiektyw ultraszerokokątny ma wyraźne
zniekształcenia na krawędziach, natomiast tele
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jest minimalnie ciemniejszy, co czasem widać.
Aparat S21 FE 5G rozwija skrzydła w niestandardowych trybach, dopiero tam widać, jak
dużo zależy od oprogramowania. Sprawdza
się to zwłaszcza w trybie nocnym, który jest
naprawdę dobry, wyciąga dużo detali z cieni,
nie szumi zbyt mocno, a jedyną rzeczą, do której można mieć zastrzeżenia, jest rozjaśnianie
zdjęć na tyle, że wyglądają czasem nienaturalnie. Bardzo dobrze wypada też cyfrowy zoom
i o ile maksymalne, 30-krotne powiększenie
nie daje spektakularnych efektów, to już mniejsze zbliżenia wyglądają dobrze. Oprócz tych
trybów mamy też panoramę, portret czy tryb
manualny (a także kilka innych). Galaxy S21 FE
5G może nagrywać wideo nawet w jakości 4K
i 60 FPS, a efekty są bardzo dobre, szczególnie
że smartfona wyposażono w optyczną stabilizację obrazu
Cenię sobie wydajne i oferujące wiele funkcji smartfony, ale bez solidnej baterii trudno
traktować mi je jako narzędzie pracy. W przypadku Galaxy S21 FE 5G akumulator wystarcza
na cały intensywny dzień pracy, przy odłączeniu od ładowarki o 7:00 rano i odłożeniu go
na nią około 23:00. Korzystałem w tym czasie
głównie z poczty i przeglądarki, dzwoniłem
i słuchałem muzyki, byłem też w zasięgu sieci
5G. Bateria ma pojemność 4500 mAh i ładuje
się do pełna w około 1:20 h, o ile używamy
przewodowej ładowarki o mocy przynajmniej 25 W. Naładowanie w ten sposób od 0
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do 50% zajmuje około 30 minut.
Telefon wspiera też ładowanie
bezprzewodowe w standardzie
Qi, z maksymalną mocą 15 W.
Nie spodziewałem się natomiast
funkcji Wireless PowerShare, czyli
możliwości bezprzewodowego
naładowania ze smartfona innego
urządzenia. To idealne rozwiązanie,
by podładować słuchawki, choć
zdarzało mi się już ładować w ten
sposób drugi telefon.
Już kilka razy, recenzując telefony
ze średniej półki, wspominałem, że
ich możliwości są już bardzo bliskie topowym modelom. Samsung
Galaxy S21 FE 5G to obecnie jeden
z najlepszych smartfonów w swojej
klasie, niemal przez cały czas dawał
mi odczucie korzystania z flagowca,
zarówno pod względem wydajności, jak i oferowanych funkcji. Niewielkie kompromisy okupione są
jednak adekwatną do możliwości
ceną, która jak na średnią półkę
jest wysoka. Spodziewam się, że
ta sytuacja się zmieni, głównie za
sprawą operatorów komórkowych,
sprzedających go w abonamentach.
Galaxy S21 FE 5G to świetny telefon
i aż szkoda, by nie zyskał popularności, na jaką zasługuje.

Samsung Galaxy 			
S21 FE 5G 		
•
•
•
•

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• wrażenie korzystania z flagowca
• bardzo dobry ekran
• lekki i zgrabny
Minusy:
• wysoka cena
Cena:
Wersja z 128 GB ROM / 6 GB RAM – 3499 PLN
Wersja z 256 GB ROM / 8 GB RAM – 3849 PLN
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Garmin Fenix 7
– pierwsze otwarcie

Zawsze jest tak, że przychodzi nowy model. Ciekawiło mnie bardzo, jak
flagowy zegarek Garmina zmieni się w nowej wersji. Używałem do tej
pory Garmina Fenix 6 Pro. Wybrałem go z powodu świetnych trybów
sportowych oraz wbudowanych map. Jaki więc jest Garmin z serii 7?
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Do testów otrzymałem Garmin Fenix 7 z firmy x-kom. Jest to w tej chwili
właśnie odpowiednik mojego 6 Pro. Niestety nie miałem możliwości wypróbować zegarka jeszcze podczas treningu. Jednak w następnych numerach
opiszę dokładnie, jak sprawuje się w trakcie aktywności.
Na pierwszy rzut oka zegarek nie zmienił się znacząco. Jednak sprawne oko
wychwyci kilka subtelnych różnic. Po pierwsze, zmieniono umiejscowienie
śrub na górnej części koperty. To dodało delikatności i lekkości w wyglądzie zegarka. Nadal mamy jednak dosyć spory czasomierz. Moja wersja ma
47 mm. Jest wersja mniejsza 7s, która ma rozmiar 42 mm oraz większa, 7x
o rozmiarze 51 mm. Szkiełko w podstawowej wersji to Power Glass, zaś najdroższa w każdym rozmiarze ma szkło szafirowe o nazwie Power Sapphier.
Ramka może być ze stali nierdzewnej lub z tytanu. Tylna pokrywa w każdej
wersji jest metalowa, zaś obudowa z polimerów. Paski praktycznie są niezmienione, z łatwym systemem ich zmiany o nazwie QuickFit. Standardowo
pasek jest silikonowy.

SPRZĘT

To, co najbardziej wyróżnia nową serię zegarków, to ekran. Właściwie to nie sam ekran, ale
możliwości jego obsługi. Pierwszy raz w tak
zaawansowanym zegarku sportowym mamy
zastosowany ekran dotykowy. Nie do końca
ta zmiana do mnie przemawia. Moim zdaniem
niewiele zmienia w łatwości obsługi, a podczas
uprawiania sportu nie jest to wygodne rozwiązanie. Na szczęście podobnego zdania byli
projektanci i dali możliwość wyłączenia dotyku
w całym zegarku lub w poszczególnych funkcjonalnościach. Więc w moim przypadku mam
wyłączony dotyk we wszystkich profilach sportowych. W ekran może też być wbudowany
system ładowania ze światła słonecznego.
Sam wyświetlacz w specyfikacji jest opisany
tak samo, jak ten w starszym modelu zegarka,
mam jednak obserwację, że jest bardziej nasycony i bardziej czytelny.
Wspomniałem o ładowaniu słonecznym. Dzięki
zastosowaniu tego rozwiązania mamy wydłużony czas pracy w trybie zegarka do 22 dni
lub 73 godz. w trybie GSM. W zwykłej wersji
mamy 18 dni lub 57 godz. w trybie GSM. Teoretycznie mógłbym przejechać swój wyścig ultra
Poland Gravel Race bez ładowania zegarka. To
jest świetny wynik, jeśli mamy w pamięci, że
jeszcze do niedawna podczas triatlonu wiele
osób wymieniało zegarki, bo działały tylko
kilka godzin. Świetnym pomysłem jest przechodzenie w tryb oszczędzania baterii podczas

99

SPRZĘT

100

naszego snu. Monitorowanie snu odbywa
się tak samo jednak wszystkie inne funkcje,
skoro są niepotrzebne, są wyłączone. Mamy,
podobnie jak opisywałem w Garmin Enduro,
menedżera zasilania, by jeszcze dokładniej
monitorować zużycie energii.
W zegarkach zmieniono obsługę systemów
lokalizacji. Zastosowano obsługę GNSS,
które wspomagają się, gdy sygnał GPS z jednego systemu jest za słaby. Dodano też
zmianę działania Wi-Fi. Teraz można bezpośrednio wgrywać mapy topograficzne Topoactiv bez użycia komputera oraz aplikacje ze
sklepu Connect IQ.
Wbudowane aplikacje sportowe pozwalają
na realizację wielu aktywności. Mamy do
dyspozycji od zwykłego spaceru do zjazdów
narciarskich. Trudno wymienić wszystkie
wbudowane sporty, a nawet jeśli jakiegoś
nie ma, można samemu go stworzyć na
podstawie wbudowanych. Fenix jednak to
nie same aktywności, ale także możliwość
dodatkowych funkcjonalności podczas
treningu czy zawodów. Mamy dodatkowe
pomiary dynamiki biegów narciarskich czy
jazdy na rowerze górskim. Mamy, z czego
najczęściej korzystam, funkcję ClimbPro
– w zaplanowanych kursach informację
o bieżących i zbliżających się wzniesieniach.
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Ich nachyleniu, odległości i profilu. Podczas
biegania używam funkcji PacePro, o której
więcej pisałem przy Feniksie 6. Nowością
jest monitorowanie wytrzymałości podczas
biegu i jazdy rowerem. Szczególnie to pojęcie jest znane z maratonów jako „ściana”
czy „bomba” przy jeździe na rowerze.
Możemy przewidywać, kiedy taki kryzys
nadchodzi i mu zapobiegać. Dla mnie to
jedna z najważniejszych funkcji i pierwsza
do sprawdzenia na treningu. Mamy świetny
system proponowania codziennych treningów oraz statystyki efektywności, które
wyświetlają zaawansowane pomiary treningowe obejmujące dane dynamiki biegu,
pułap tlenowy uwzględniający temperaturę otoczenia i wysokość, dopasowanie
biegu, doradcę odpoczynku i inne dane.
Zegarek monitoruje stan naszego zdrowia,
korzystając z czujników biometrycznych.
Mamy zastosowany nowy czujnik tętna wersja IV. Garmin wprowadził pomiar zmienności
tętna, który wskazuje intensywność aktywności. Technologia Garmina działa w końcu
również pod wodą i mogę nareszcie pływać
bez pasa piersiowego. Mamy oczywiście pulsoksymetr do śledzenia natlenienia krwi oraz
nowy system monitorowania snu. Zegarek
także monitoruje oddech, może monitorować picie wody czy naszą „body battery”
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do określenia gotowości do aktywności lub
potrzeby odpoczynku.
Telefon zachował funkcjonalności smart. Czyli
są powiadomienia z telefonu, zarządzanie
muzyką oraz płatności zbliżeniowe. Warto
wspomnieć, że coraz większa liczba banków
współpracuje z systemem Garmin Pay.
To, co mnie szczególnie ucieszyło, to możliwość ustawienia wszystkich funkcji zegarka
z aplikacji Connect Garmin na telefonie. Nie
musimy przeszukiwać wszystkich opcji na
niewielkim ekranie zegarka. Dużo wygodniej
jest to ustawić na smartfonie.
Jest jeszcze jeden świetny element, o którym chciałbym wspomnieć. To funkcje
bezpieczeństwa i monitorowania. Wspominałem już o tej funkcji podczas opisywania
liczników rowerowych, ale warto je tu przypomnieć. W momencie zagrożenia możemy
wysłać informację na wybrany numer. Co
istotne, taka informacja jest także wysyłana
podczas wykrycia zdarzenia. To jednak, co
dla mnie jest odkryciem, to wbudowana
świecąca dioda w zegarek o wielkości
51 mm. Dioda jest nad złączem paska i jest
świetnie widoczna, gdy idziemy lub biegamy. Światło może mieć kilka poziomów
świecenia lub świecić światłem czerwonym.
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Jest więc naszym światłem ostrzegającym dla innych uczestników ruchu
drogowego. Szczególnie przydatna opcja w obecnych warunkach pogodowych i w naszej strefie czasowej, gdy szybko zapada zmrok.
Jaki jest dla mnie Garmin Fenix 7? Jest świetnie przygotowanym następcą
Garmina poprzedniej generacji. Jest niekwestionowanym liderem w segmencie zegarków sportowych oraz coraz częściej gości na nadgarstkach
ludzi aktywnych, ale niezwiązanych ze sportem. Ma nowoczesne rozwiązania, świetny wygląd oraz cały ekosystem śledzenia i monitorowania
naszego stanu zdrowia.
Zegarek do testów przekazała mi firma x-kom, w której sklepie internetowym można zamówić wszystkie wersje Garmin Fenix 7.
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#Boox note air2
W korporacji, z którą współpracuję, na spotkaniach, o zgrozo, które
są nadal offline, wielu menedżerów zapisuje notatki w starym stylu
w grubych kalendarzach. Od jakiegoś czasu w wielu miejscach
w internecie zaczęły mnie prześladować reklamy elektronicznego
notatnika z ekranem e-ink. Zastanawiałem się, jak to może być mi
pomocne w przekonaniu współpracowników do rezygnacji z papieru.

SPRZĘT

105

Zacząłem rozpoznawać temat. To, co mi przyświecało, to wybór narzędzia
w miarę wszechstronnego i dającego sporą możliwość usług dodatkowych,
nie tylko samego notowania. Znalazłem dwa urządzenia. Wybrałem do
testów jako pierwsze i według mojej opinii bardziej wszechstronne urządzane firmy Boox. Note Air 2.
Może tylko wspomnę, czym jest e-papier. Jest to rodzaj wyświetlacza, który
podobnie jak papier wykorzystuje te same pigmenty stosowane w przemyśle drukarskim. E-Ink naśladuje wygląd zwykłego atramentu na papierze.
W przeciwieństwie do zwykłych, popularnych wyświetlaczy, które emitują
światło, wyświetlacz typu e-ink odbija je, a potrzebuje energię tylko do
zmiany zawartości ekranu. Oznacza to, że obraz na ekranie zostanie niezmieniony, nawet gdy odcięte zostanie zasilanie. Na przykładzie popularnego
czytnika książek, energię zużywa się podczas zmiany strony, a nie podczas
czytania. Dlatego ekrany te charakteryzują niskim zużyciem energii oraz
wysokim kontrastem. Ogromną też zaletą jest to, że nie męczą oczu, są czytelne są w słońcu i mają szerokie kąty widzenia. Mają też wady. Wadą jest
słabe odzwierciedlenie kolorów. Są już na rynku kolorowe wyświetlacze
e-ink, jednak dalekie są od tego, co mamy obecnie w technologii LCD. Drugą
wadą jest odświeżanie i smużenie. Technologia zastosowana nie pozwala na
dynamiczną zmianę zawartości ekranu. Jeśli jednak uznamy, że e-papier ma
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nam symulować rzeczywisty papier, to możemy uznać, że do naszych zastosowań, czyli czytników książek czy notatników, będzie to rozwiązanie idealne.
Dlaczego wybrałem Boox Note Air2? Jako jedyny, który znalazłem, działał
na Androidzie i można było do niego wgrywać aplikacje potrzebne do
pracy. Dawał też możliwość łatwej synchronizacji oraz wysyłanie notatek
pocztą elektroniczną. Ja do swojego Booksa zainstalowałem pakiet MS
Office365. Mam więc dostęp do Worda i Excela oraz, co bardzo istotne,
kalendarza i poczty w Outlooku. Zanim zdecydowałem się na zakup,
poczytałem na temat notowania w tego typu tabletach. W wielu wypowiedziach oraz moim doświadczeniu w notowaniu na iPadzie i Samsungu
Tab7 zdecydowałem się na zakup dodatkowej folii naklejonej na ekran imitującej fakturę papieru firmy Doodroo oraz zamianę piórka na pióro elektroniczne firmy znanej z produkcji wysokiej klasy akcesoriów do pisania
Lamy i wymianę końcówki na filcową od Wacom.
Sam tablet jest ładny. Pomalowany w stonowany, granatowo-niebieski
kolor z elementami pomarańczowymi. Wytrzymała aluminiowa obudowa
ma wymiary 229,4 × 195,4 oraz grubość 5,8 mm. Waga tabletu to ok. 420
g. Mamy na obudowie tylko jeden przycisk, zasilania. Jest złącze USB-C
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ze zintegrowanym gniazdem słuchawkowym i z obsługą OTG. Mamy też
głośnik i mikrofon. Wszystko jest umiejscowione na jednym z dłuższych
boków w miejscu, gdzie ramka jest szersza. Niestety złącza są na dole. To
jest jeden z niewielu minusów. Być może był to celowy wybór projektantów, bo od strony zewnętrznej mamy magnes, który służy do przyczepienia
standardowego piórka. W dłoni leży pewnie.
Ekran ma rozmiar 10,3” e-ink HD Carta o rozdzielczości 1404 × 1882 punkty (227
dpi). Zastosowany rysik ma 4096 poziomów nacisku. Procesor jest to ośmiordzeniowy Snapdragon 662, 4 Gb RAM i 64 Gb pamięci ROM. Łączność Wi-Fi
(2,4 GHz + 5 GHz) oraz Bluetooth 5.0. Tablet ma także czujnik położenia i automatycznie. To, co wyróżnia Boox Note Air 2, to podświetlenie ekranu z możliwością ustawienia barwy (ciepła lub chłodna). Firma Boox dodaje też 5Gb
darmowej przestrzeni w swojej chmurze. Bateria jest o pojemności 3000 mAh
i w moim przypadku pozwoliło to na pracę przez tydzień. Muszę dodać, że
używałem go bardzo dużo, jak to zawsze w przypadku nowych „zabawek”.
Boox wybrałem jednak ze względu na zastosowany system operacyjny.
W tym przypadku jest to Android 11 z nakładką od Boox. Nie mamy tu tradycyjnie wyglądającego Androida. Tak naprawdę zastosowano tylko silnik oraz
możliwość włączenia sklepu Play. Nie jest domyślnie włączony. W przeciwieństwie do innych tabletów i największego konkurenta reMarkable 2 tablet ma
bardzo długą listę obsługiwanych formatów plików (17 formatów plików), łącznie z plikami MS Office po zainstalowaniu pakietu od Microsoftu.
Po uruchomieniu mamy bardzo prosty interfejs. Po lewej stronie mamy
ikonki z głównymi funkcjami tabletu. Jednak najważniejszą jest możliwość
wykonywania notatek odręcznych. Przed notowaniem warto pobrać język
polski w opcjach tłumaczenia tekstu, jeśli w naszym języku notujemy. To
też jest zaleta, że cały system OCR jest zaszyty w systemie, a nie potrzebuje wysyłać do chmury tekstów do tłumaczenia. W aplikacji Notatki
mamy do wyboru 5 stylów pędzli oraz możemy zmieniać ich grubość.
Możemy też zastosować kolory, jednak z oczywistych względów warto zerknąć, jak one wyglądają później w systemach z kolorowymi ekranami.
Note Air 2 jest kompatybilny z aplikacjami do robienia notatek innych
firm, takie jak OneNote, WPS czy Evernote. Ja używam na co dzień
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Evernota, a w Boox używam standardowej aplikacji do notatek, jednak
włączyłem sobie synchronizację do Evernote’a. Synchronizacja działa
szybko i nie miałem z nią ani razu problemu. System eksportuje pliki jako
wektorowe pdf z warstwami. Po podpięciu poczty elektronicznej, u mnie
to Outlook, mamy możliwość wysłania notatek jako pdf lub jako tekst.
Notatki pisane odręcznie można przekształcić w tekst. Gdy chcemy to
robić, musimy kilka razy zobaczyć, jak system z naszym pismem sobie
radzi. U mnie problem był z linią pisma jedną pod drugą. System mieszał
mi słowa. Nauczyłem się, że muszę wyraźnie oddzielać każdą linię. Od tamtego czasu nie mam z tym problemu. Oczywiście są błędy. Jednak nie jest
to zbyt uciążliwe, by później poprawić w innym programie.
Samo pisanie i notowanie, robienie szkiców to ogromna przyjemność.
Zupełne inne odczucia niż w iPadzie czy Samsungu Tab. Tam mamy śliskie
ekrany i muszę dokładnie kontrolować piórko. To powoduje szybsze zmęczenie dłoni. Tu mamy odczucie pisania po dosyć chropowatym papierze. Taki
papier wręcz ekologiczny, szorstki, w dodatku moje piórko Lamy jest bardzo
dobrze dopasowane do ręki i wyważone. Mam poczucie pisania prawdziwym
piórem. Piszę piórem ze stalówką na co dzień i mam dokładne porównanie. Dodatkowo system Boox działa bardzo responsywnie, bez opóźnień.
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Niezauważalna jest znana mi do tej pory powolność tworzenia tekstu. Tu
mamy w moim przekonaniu normalny efekt pisania atramentem. Dodatkowo tablet nie ma problemu z naszą ręką, która opiera się o ekran.
W aplikacji Notatki możemy swoje zapiski grupować w katalogach. Wyjątkową cechą Boox jest możliwość wyszukiwania tekstu w notatkach pisanych odręcznych. Nie spotkałem się z taką funkcjonalnością do tej pory.
System po prostu przegląda wszystkie notatki, wcześniej je skanując systemem OCR. Mamy też możliwość w aplikacji Notatka z kalendarza zobaczyć,
jakie notatki sporządziliśmy w danym dniu i jakie czytaliśmy.
Ważną dla mnie i też związaną z moim wzrokiem była możliwość podpięcia
zewnętrznej klawiatury i pisanie w Wordzie. Tworzymy taką prawie analogową maszynę do pisania, gdy wyłączymy podświetlenie ekranu i menu.
Mamy symulację zwykłej kartki.
Od dłuższego czasu chciałem też wymienić mój czytnik ebooków. Mam
Kindle Paperwhite. Był dla mnie za mały. Chciałem coś większego do czytania, szczególnie PDF-ów z wykresami oraz… komiksów. Boox ma od razu
zainstalowaną aplikacje Kindle i po zalogowaniu mamy dostęp do swojej
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bazy książek. Czytanie na dużym ekranie jest świetne. Komiksy w końcu
są takie, jak powinny być, szczególnie te z zamierzchłych czasów, publikowane w czasopiśmie „Relax” czy starej „Fantastyce”.
Po pierwszym tygodniu używania Boox Note Air 2 jestem bardziej niż zadowolony. Sięgam po niego teraz częściej niż po komputer czy iPada. Czytam
więcej, o co mi chodziło. Mniej czasu spędzam na oglądaniu filmów na YT.
Jest jednak kilka rzeczy, które nie są fajne. Po pierwsze konfiguracja urządzenia jest trudna. Wyszukanie, gdzie można zmienić język klawiatury fizycznej
i jej zmiana pochłonęły mi chyba z godzinę. Musiałem sięgnąć do YT, gdzie
ktoś to omawiał. Szybkość pracy jest zupełnie inna niż w iPadzie. Związane
to jest z odświeżaniem ekranu i pewnie zastosowanych komponentów, ale
to taki urok sprzętu. Jednak trzeba o tym wiedzieć. Odświeżanie ekranu też
trzeba dostosować do poszczególnych aplikacji, bo standardowe nie jest
dobre przy pisaniu na przykład w Wordzie, a jest OK przy robieniu notatek.
Warto też wspomnieć, że Boox nie jest tani. Sam tablet to koszt około 2400
PLN, z okładką, naklejką na ekran, dodatkowym piórkiem zbliżamy się lub
nawet przekraczamy 3 tys. Nie jest to mało. Jednak w wielu przypadkach
koszt ten warto ponieść, szczególnie gdy ktoś dużo pisze i lubi w taki sposób zapisywać swoje notatki.
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Logitech POP Keys
i POP Mouse
POP Keys to mechaniczna klawiatura, która postanowiła zawalczyć
z nudą i szarym codziennym życiem, wprowadzając na biurko żywe
kolory. Do kompletu nie mogło oczywiście zabraknąć myszki, czyli
POP Mouse.
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POP Keyboard
Mechaniczna, wyposażona w Bluetooth
i radiowy dongle na USB-A, pozwala parować się z trzema urządzeniami jednocześnie, szalenie kolorowa (dostępna w trzech
wariantach) i wyposażona w kolumnę
klawiszy emoji, które robią to, co myślicie – wstawiają emoji! Być może brzmi to
głupio, ale patrząc na to, jak często sam
korzystam z tych nowoczesnych odpowiedników hieroglifów, to spodziewam się,
że wiele osób bardzo szybko nie będzie
w stanie bez takiej funkcji żyć.
Klawiatura jest wykonana z tworzywa
sztucznego, ma bliżej nieokreślone,
mechaniczne przełączniki, które są
liniowe i oceniam siłę wymaganego nacisku na ok. 62 g. Całość wydaje się bardzo
solidna, nie skrzypi i jest zaskakująco
niska, jak na klawiaturę mechaniczną. Do
kompletu są okrągłe klawisze, które, jak
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się spodziewałem, będą powodowały problemy z pisaniem, ale tak nie jest
– palce i tak celują w środek naturalnie, więc nie ma z tym problemu.
Klawisze emoji są cztery i w komplecie dostajemy cztery kolejne przyciski,
aby je zmienić, jeśli domyślne opcje nam nie odpowiadają. Za pomocą
software’u Logitech można tam przypisać zresztą dowolne emoji albo
wykorzystać jeden z tych klawiszy do otworzenia okna z listą wszystkich
emoji – co kto woli. Górny pasek, w połączeniu z klawiszem Fn na dolnym
rzędzie, daje dostęp do kolejnych funkcji, zależnie od systemu operacyjnego, z którym spięta jest klawiatura.
Jedyne, czego nie rozumiem, to jak Logitech umożliwia pracowanie na tej
klawiaturze do trzech (słownie: TRZECH!) lat na jednej baterii.

Logitech POP Keys – 429 PLN
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POP Mouse
Drugim elementem tej kolorowej układanki jest POP Mouse – bardzo prosta
w formie myszka bezprzewodowa, dopasowana kolorystycznie do POP Keys.
Główną cechą POP Mouse jest trzeci przycisk, pod kółkiem, który można
skonfigurować w oprogramowaniu Logitech, dzięki czemu albo domyślnie
otwiera menu z emoji do wyboru, albo wstawia po prostu nasze ulubione
emoji jednym kliknięciem. Przycisk można oczywiście skonfigurować tradycyjnie, do wszystkich innych funkcji Logitecha, np. żeby służył jako przycisk
Wstecz w przeglądarce internetowej. Samo kółko automatycznie zmienia
czułość, zależnie od tego, co robimy, więc jest albo superprecyzyjne, albo
superszybko przewinie stronę do miejsca, w którym chcemy być.
Myszka wspiera Bluetooth i można parować z nią do trzech urządzeń, ale
alternatywą jest dongle Logi Bolt, który działa również z klawiaturą POP
Keys. W przypadku myszki niestety czas pracy na baterii nie jest tak długi,
jak przy klawiaturze i wynosi zaledwie dwa lata. Tak, poprzednie zdanie jest
suto zakrapiane sarkazmem – to świetny wynik!

Logitech POP Mouse – 169 PLN
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Paperlike
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

– iPad jak papier
Co mi najbardziej przeszkadzało od zawsze w iPadzie? Odblaski na
ekranie. Przez nie trudno było mi czytać, jak tylko zewnętrzne źródło
światła padało na ekran. Rozwiązaniem okazała się folia na ekran
Paperlike, która w założeniu przeznaczona jest dla grafików.
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Paperlike został stworzony dla twórców, którzy przede wszystkim rysują na
iPadach i brakowało im wrażenia obcowania z papierem. Pencil to świetne
narzędzie, najlepsze na rynku. Ale wrażenie rysowania na szklanym ekranie
delikatnie odbiega od tego, jakie mamy, rysując na kartce papieru. Stąd
pomysł na stworzenie specjalnej folii imitującej te doznania.
Paperlike to folia wykonana w technologii Nanodots. Te mikrokoraliki
sprawiają, że Apple Pencil lekko „wibruje” podczas użytkowania, zwiększając wrażenie pisania po prawdziwym papierze. Drugim aspektem, według
mnie nawet istotniejszym, jest fakt, że folia została specjalnie zaprojektowana, by nie odbijać oraz nie załamywać światła, tak, by nigdy nie zakłócić
jakości obrazu.
To było to, czego szukałem. Nie jestem grafikiem, OK, często piszę
na ekranie, używając Pencila, ale przede wszystkim czytam. Czytam
dokumenty, magazyny i głównie książki. Odkąd mam na ekranie folię
Paperlike, mam wrażenie, jakbym czytał z papieru. Moje oczy zupełnie inaczej reagują, mniej się męczą i nie pieką, jak to było wcześniej.
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Komfort poprawił się diametralnie. Do
tego stopnia, że poważnie rozważałem
kupno jakiegoś czytnika, a teraz, odkąd
mam folię na ekranie, zrezygnowałem
z tego pomysłu.
Paperlike dostępny jest dla iPadów 10,2",
11" i 12,9". W komplecie znajdziemy zawsze
dwie folie, co jest świetnym rozwiązaniem,
bo gdyby nam się porysowała, to możemy
ją szybko wymienić, nie czekając na kupno
nowej. W pakiecie w opakowaniu mamy
też… grafikę jednego z artystów współpracujących z Paperlike. Miły dodatek. Paperlike kosztuje 149 PLN. Dystrybutorem

w Polsce jest firma Alstor.
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ZUGU wchodzi do Polski.
Świetne obudowy dla iPadów
Jeśli szukacie obudowy dla swojego iPada, to popatrzcie na nowość na
naszym rynku – ZUGU. ZUGU to z jednej strony pancerne, a z drugiej
– bardzo eleganckie case’y.
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ZUGU to amerykańska firma (w zasadzie
start-up, ale po tylu latach chyba już
warto napisać właśnie, że firma), która
została założona w 2010. Od samego
początku głównym założeniem Tima
Angela, jej twórcy, było stworzenie oryginalnych i przede wszystkim funkcjonalnych obudów do iPadów. Jednocześnie
bardzo ważnym aspektem firmy była
działalność charytatywna, która obecnie
koncentruje się na fundowaniu stypendiów naukowych oraz budowaniu centrów
edukacyjnych w Kolumbii.
Obudowy ZUGU dostępne są już też na
naszym rynku.
ZUGU przychodzą bardzo elegancko
zapakowane, w minimalistyczne
pudełka. W środku znajdziemy list od
twórcy, a sama obudowa jest zawinięta
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w elegancki papier. Przypomina mi to pakowanie rękawiczek lub portfeli
w ekskluzywnych sklepach.
Dla siebie wybrałem kolor czerwony, który jest bardzo przyjemny w naturalnym świetle. Kolor ten w ZUGU nazywany jest Cherry. Od środka, od
strony pleców, obudowa ma delikatną, materiałową wyściółkę z herbem/
stylizowanym logo ZUGU.
Co ciekawe, obudowa ma dwa miejsca do mocowania lub raczej przenoszenia Apple Pencil. Standardowe po stronie krawędzi iPada oraz na plecach, na
zasadzie wsuwki. Górne mocowanie nie przeszkadza w ładowaniu Pencila.
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Krawędź obudowy jest wykonana z pancernego tworzywa, które jest
czymś pomiędzy plastikiem a gumą. Dzięki temu iPad w momencie upadku
jest bardzo dobrze amortyzowany. Tworzywo wykorzystane do zrobienia pokrywy i nóżki przypomina fakturą skórę. Jest bardzo przyjemne
w dotyku. Dodatkowo na jednej krawędzi jest wystający kawałek, który
ułatwia otwieranie.
ZUGU ma wygodny system ustawiania iPada. Możemy wybrać jeden
z ośmiu kątów – od prawie pionowego, ułatwiającego np. oglądanie filmów,
do prawie leżącego, praktycznego przy pisaniu na klawiaturze ekranowej.
iPad stoi stabilnie, ponieważ nóżka wchodzi w szczeliny i dodatkowo jest
przytrzymywana przez magnesy.
Zaskoczyła mnie ta obudowa bardzo pozytywnie. Jest bardzo ładna i jednocześnie bardzo bezpieczna. Trzymając ją w ręku, mamy pewność, że nic
nie stanie się naszemu iPadowi. Nawet upadek z większej wysokości powinien być odpowiednio zamortyzowany.
Fajnym dodatkiem funkcjonalnym obudowy ZUGU jest możliwość przyczepienia jej np. do lodówki. iPad trzyma się solidnie. Jest to oficjalna funkcja
obudowy, także możemy być spokojni, że nasz sprzęt będzie bezpieczny.
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Miałem możliwość też obejrzenia wersji
brązowej. Kolor, podobnie do mojego, też
jest bardzo stonowany i elegancki.
Obudowy ZUGU znajdziecie w ZGSklep.pl.
ZUGU – Etui dla iPad Pro 12.9 Case (5th
Gen) 2021 – brązowy, 449 PLN
ZUGU – Etui dla iPad Pro 11 Case
2018/2020/2021 – czerwony, 399 PLN
ZUGU – Etui dla iPad Air Gen 4 (2020)
– 10.9 – czerwony, 399 PLN
ZUGU – Etui dla iPad Mini Case (6th Gen)
2021, 299 PLN
ZUGU – Etui dla iPad 10.2 Case
(7th/8th/9th Gen) 2019/2020/2021 – czarny,
cena 349 PLN
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Anker PowerCore III Fusion 5K
– ładowarka i powerbank w jednym
Dzisiejsze wyjazdy wiążą się często z zabraniem sporej części
elektroniki. Ta zaś wymaga zaopatrzenia się w ładowarki. A jeśli jeszcze
planujemy długie wypady do miejsc bez dostępu do prądu, to tu
niezbędne będą powerbanki. Może się tego nazbierać. I tu pojawia się
Anker PowerCore III Fusion 5K… cały na biało.
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Po wyjęciu z pudełka (o dziwo dość mało ekologicznego, bo w środku znajdziemy sporo plastiku)
zobaczymy bryłę, która na pierwszy rzut oka
przypomina zasilacz od MacBooka. Produkt firmy
Anker jest tak samo płaski, biały, ma wtyczkę
z jednej strony, którą można odpiąć i zapewne
wymienić na spełniającą standardy innego
kraju. Różni go jedynie to, że z drugiej strony
nie wychodzi gruby kabel, ale znajdziemy tam
przycisk i dwa wyjścia – USB-C i USB-A. Jakość
wykonania jest bardzo dobra. Całość jest dobrze
spasowana i sprawia wrażenie solidnej bryły.
Anker PowerCore III Fusion 5K to tak naprawdę
dwa urządzenia w jednym. Po pierwsze, służy za
zasilacz. Jest dość szybki, choć z drugiej strony
nie jest demonem prędkości. Na wyjściu USB-C
zapewnia 18W mocy i 3A, a na USB-A – 12 W i 2.4
A. Jeśli natomiast podłączymy dwa urządzenia
naraz, to moc ładowania w USB-C spadnie do 15
W. Za przydzielanie mocy odpowiedzialna jest
technologia PowerIQ. Nie jest ona jedyną, którą
znajdziemy w PowerCore III Fusion 5K. Zadaniem
VoltageBoost jest wykrycie rodzaju kabla i dostosowanie najszybszej prędkości ładowania do jego
możliwości. Z kolei MultiProtect ma zapewniać
ochronę naszym urządzeniom przed np. przepięciami. W trybie ładowarki sieciowej Anker PowerCore III Fusion 5K priorytetowo ładuje najpierw
urządzenia, a dopiero potem ładuje siebie…
Właśnie, bo „drugim” urządzeniem, jakim staje
się produkt firmy Anker, jest powerbank. Jest
on w stanie zmagazynować jakieś 4 850 mAh
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lub 17,6 Wh energii. To w zasadzie tyle, ile mniej więcej potrzebne jest do
pełnego naładowania iPhone’a 13 Pro Max. Dzięki technologii szybkiego
ładowania również w trybie powerbanku możemy szybko odzyskać energię
w naszym urządzeniu. Anker PowerCore III Fusion 5K ma również specjalny
tryb dla urządzeń, które nie wspierają technologii szybkiego ładowania (np.
bezprzewodowe słuchawki). W takim przypadku wystarczy dwa razy wcisnąć
przycisk powerbanku, by przełączyć go na wolniejsze ładowanie.
Co prawda podczas testowania tego produktu akurat nigdzie nie wyjeżdżałem, ale w pełni przetestowałem jego działanie jako urządzenia pomocnego
w utrzymaniu „przy życiu” Oculusa. PowerCore III Fusion 5K jako jedyny
z moich powerbanków był w stanie ładować okulary VR w trakcie ich pracy,
a nie tylko podtrzymywać baterię. Płaska budowa spokojnie pozwalała na
schowanie go w kieszeni (póki nie mam jeszcze innego systemu mocowania
do okularów) i w miarę wygodnej imersji w wirtualną rzeczywistość.
Jeśli więc szukacie produktu, który może w trakcie wyjazdu zastąpić dwa
urządzenia (zasilacz i powerbank), to zdecydowanie warto zerknąć w kierunku Anker PowerCore III Fusion 5K. To urządzenie, które świetnie sprawdzi
się w obu rolach, a przy tym zapewni szybkie ładowanie oraz sporą dawkę
zapasowej energii.

Ocena iMagazine
Producent: Anker

HOMEKIT+SOMFY

126

Strefa HomeKit
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

VOCOlinc Smart Mini Dyfuzor Zapachowy RIPPLE
Bardzo fajny i przydatny gadżet w każdym domu. Niewielki dyfuzor zapachów, który jednocześnie jest lampką z podświetleniem LED (16 mln kolorów). Podświetlana obudowa imituje swoją fakturą falującą taflę wody
– bardzo fajny efekt. Jest w stanie napełnić zapachem pomieszczenie do
30 m2 – objętość zbiorniczka to 220 ml. Działa z HomeKit, Amazon Alexa
i Asystentem Google.

Cena: 169 PLN
Do kupienia na stronie producenta
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Meross Smart Wi-Fi Thermostat MTS200
Często spotykamy się z pytaniem, jaki termostat zastosować z ogrzewaniem podłogowym? Meross właśnie zaprezentował nowy produkt,
który idealnie spełni Wasze potrzeby. Działa w HomeKit, Amazon Alexa,
Google Assistant oraz SmartThings. Możemy ustawić zakres temperatur
5–35°C z 0,5° dokładnością. Ładny, minimalistyczny design, dotykowy
i podświetlany panel sterowania.

Cena: 369 PLN
Do kupienia na Amazon.pl
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Eve Outdoor Cam
Eve Outdoor Cam to kamera zewnętrzna działająca z HomeKit Secure
Video. Obudowa wykonana jest z czarnego, matowego metalu oraz białego
szkła. Kamera jest odporna na deszcz i kurz (IP55), wyposażona jest w przetwornik 1080p pracujący również w podczerwieni. Kąt widzenia kamery to
157°. Ma być dostępna od kwietnia w cenie 249 USD.

Cena: 249 USD
Oficjalnym dystrybutorem Eve w Polsce jest Alstor
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Eve MotionBlinds
Inteligentne rolety Eve MotionBlinds przygotowane wspólnie z producentem rolet firmą Coulisse. Rolety wyposażone są w silniczki z akumulatorkami. Można nimi sterować przy pomocy HomeKit, ale też ręcznie,
zwyczajnie za nie ciągnąc. Rolety są już dostępne w sieci sprzedaży
Coulisse, której, niestety, na razie, nie ma w Polsce.

Do kupienia w Coulisse
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PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Sezamie, otwórz się
– smart dostęp do domu
Komfort, wygoda, bezpieczeństwo i integracja – taka jest największa
zaleta zautomatyzowanego, usmartowionego dostępu do Twojego domu.
Dzięki rozwiązaniom Somfy można sterować zamkiem do drzwi, bramami
garażowymi i bramami wjazdowymi. Oto, co warto wiedzieć na ten temat
i dlaczego ten inteligentny dostęp do domu jest tak fenomenalny.
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W swoim domu uwielbiam to, że podjeżdżając pod niego, mówię do swojego
zegarka „Open The Gate” i zaraz otwiera
się brama wjazdowa i garażowa. Jedna
komenda, pilot w schowku, telefon
w kieszeni. W teorii, korzystając z Apple
HomeKit i CarPlay powinienem móc to
też zrobić z wyświetlacza samochodu.
Niestety, w Cupertino nie przewidziano,
że może zajść potrzeba otwierania dwóch
bram – to wyzwanie podobne do sytuacji
z wideodomofonami, gdy mieszkalnictwo znacząco się różni między polską
prowincją a słoneczną Kalifornią. Dlatego
komenda głosowa w Siri na Apple Watch
to wielkie udogodnienie.
Automatyka bramowa Somfy jeszcze
natywnie z HomeKit nie współpracuje,
ale aplikacja TaHoma obsługuje właśnie
skróty Siri, a osoby z drobną smykałką do
zabawy mogą skorzystać też z pluginów
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do HomeBridge’a. Same napędy od Somfy są natomiast warte uwagi z racji
na stabilność działania protokołów komunikacyjnych, solidność czy jakość
wykonania. Także sama aplikacja Somfy jest przyjazna w obsłudze.
Warto właśnie współcześnie pomyśleć o automatyce bramy wjazdowej
i garażu nie tylko obsługiwanej za pomocą pilota. Dzięki SmartHome wchodzimy na zupełnie nowy poziom – otwieranie i zamykanie obu bram jednocześnie to pikuś. Możemy też otwierać bramę wjazdową tylko jako furtkę
(i zrezygnować z klasycznej furtki lub nie martwić się tym, że na przykład
zwyczajnie nie ma na nią z różnych przyczyn miejsca), możemy otwierać
bramę wjazdową zdalnie, na przykład kurierowi. Mając garaż zamknięty
na dom, możemy poprosić kuriera, aby zostawił paczkę w garażu albo pod
drzwiami frontowymi. Dzięki kamerze takiej jak Somfy Outdoor Camera
mamy cały czas podgląd na to, co robi kurier. Kurier to jeden przykład, ale
są też ogrodnicy, firmy sprzątające czy inne osoby postronne.
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Kolejną cegiełką oraz rozwiązaniem, które sprawdza się zarówno
w domach, jak i mieszkaniach, jest inteligentny zamek do drzwi. W 2021 r.
pojawił się właśnie nowy produkt z tej kategorii – Somfy Door Keeper. Tym,
co go cechuje, jest bardzo estetyczny wygląd, prosta forma oraz wyjmowalny akumulator, który można ładować za pomocą USB-C. Somfy przygotowało dla niego specjalną aplikację, w której można z łatwością zarządzać
dostępem oraz samym zamkiem. Drzwi można odblokować za pomocą
aplikacji, breloka, karty, a nawet kodu – jeśli mamy zainstalowany czytnik
z klawiaturą – czy wreszcie po prostu standardowego klucza. Przynajmniej
na razie zamek nie jest zgodny z HomeKit. A szkoda, zwłaszcza że mając
NFC, mógłby wspierać też Apple Keys. Zobaczymy, co w tej kwestii przyniesie rok 2022. Wierzę, że będą jakieś zaskoczenia.
Inteligentny zamek to przede wszystkim wygoda. Obecnie jesteśmy przyklejeni do telefonu – możemy wyjść z domu bez kluczy, ale bez telefonu
rzadko nam się zdarza, pilnujemy go. Dlaczego nie mieć więc w nim kluczy
do domu, skoro jest też naszym biletem, naszym portfelem itd. To też możliwość udzielenia zdalnego dostępu czy, zwyczajnie, sprawdzenia, że dzieci
wróciły do domu. Korzystając ze smartzamka, możemy otworzyć drzwi
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teściowej, która nie ma kluczy albo dać dostęp niani tylko w określonych
godzinach. Szczególnie że w aplikacji mamy wgląd do pełnej historii odblokowania i zablokowania naszych drzwi. Możliwości jest dużo, a cyfrowe
klucze dopiero do nas trafiają. Wkrótce będą codziennością, jak płatności
zbliżeniowe. W hotelu zamiast karty i spędzania przynajmniej paru minut
w recepcji po prostu otrzymamy klucz na telefon. Wstąpienie do sąsiadki,
aby podlać kwiatki, również będzie możliwe bez konieczności udostępniania kluczy. To rozwiązania poprawiające komfort, ale też bezpieczeństwo
– wiemy, kiedy nasze drzwi są otwierane. A w przypadku Somfy DoorKeeper nawet zamek wykrywa potencjalne próby włamania.
Sezamie, otwórz się, to już nie tylko hasło z bajki. Właściwie możemy
nauczyć Siri, aby właśnie po takim haśle otwierały się nam na przykład
drzwi garażowe.
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Warszawa–Zakopane–Warszawa
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

w Audi Q4 50 e-tron
Kilka tygodni temu otworzyłem mail, a w nim przeczytałem…

Twoja misja, jeśli ją przyjmiesz, będzie polegać na przejechaniu
z Warszawy do Zakopanego, obejrzeniu skoków narciarskich na
Wielkiej Krokwi i powrocie do Warszawy. Będziesz podróżował za
pomocą Audi Q4 50 e-tron Quattro.
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Challenge accepted! Szkoda tylko, że potem
komputer mi się spalił, bo wiadomość uległa samozniszczeniu. Hej, Audi, wisisz mi
nowy komputer! A przynajmniej tak to sobie
wyobrażam, gdyby nakręcono o tym film…

Piątek, 14 stycznia 2022, 10:22
Stan baterii: 93%
Możliwy zasięg: 344 km
Zimowa aura ewidentnie daje się we znaki,
a komputer z góry obniżył teoretyczny zasięg.
Na dworze 5,5°C, ale odczuwalna zdecydowanie
niższa. Jadę przez miasto, tak jak radzi Waze,
zamiast od razu wyskoczyć na S-kę. Po drodze postój na śniadanie, więc w sumie dobrze
wyszło. Chwilę później, dzięki buspasom, z których mogłem korzystać (w Waze ustawiłem,
że mam auto elektryczne, więc stąd pewnie
nietypowa trasa), znalazłem się na wylocie
z Warszawy. Od razu zdradzę, że jechałem przepisowo, czyli 50 km/h w terenie zabudowanym
i 120/140 km/h na drogach typu S i A.

Piątek, 14 stycznia 2022, 11:58
Stan baterii przed ładowaniem: 61%
Stan baterii po ładowaniu: 93%
Możliwy zasięg po naładowaniu: 297 km
Czas ładowania: 48 min
Dojechałem na stację ładowania Greenway
obok KFC Promna Kolonia, gdzie jako jedyny
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podłączyłem się do całkowicie pustej stacji.
Niestety, zapewniono tutaj tylko ładowanie
z mocą 40 kW (realnie było 37 kW), a biorąc
pod uwagę, że auto potrafi przyjąć 125 kW, to
wydłużyło to mój postój przynajmniej dwukrotnie. Ten postój był konieczny, ze względu
na fakt, że wyposażono mnie w kartę ładowania Audi, która obsługuje wiele różnych stacji
ładowania, ale stacje Orlenu jeszcze nie dołączyły do programu, więc ta jedna, która była
ciut dalej, została przeze mnie pominięta.

Piątek, 14 stycznia 2022, 16:46
Stan baterii przed ładowaniem: 8%
Stan baterii po ładowaniu: 84%
Możliwy zasięg po naładowaniu: nie
odnotowano
Czas ładowania: 82 min
To był najgorszy odcinek! Kraków stanął
w korkach, były jakieś wypadki i wyłączono
światła na niektórych skrzyżowaniach, przez
co policja kierowała ruchem, a wiecie, co to
oznacza. Waze poprowadził nas wokół miasta
do KFC Góra Libertowska, gdzie czekał na nas
kolejny punkt Greenwaya. CCS na szczęście
był pusty, ale do złączki Typu 2 podłączony
był elektryczny Traficar, a jego licznik wskazywał 100%. Nie wiem, jak długo tutaj stał,
ale to jest temat, do którego jeszcze wrócę.
Stacja zapewniała 50 kW, więc ciut lepiej niż
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na tej wcześniejszej, ale to nadal daleko do
oczekiwanego ideału. Ponownie, zamiast
stać tutaj 80+ minut, na mocniejszej stacji
doładowałbym się w 30–40 minut. Być może
w Krakowie były szybsze ładowarki, ale lokalizacja żadnej z nich nie była na mojej trasie,
a zbaczanie z kursu, biorąc pod uwagę utrudnienia na drogach, wydawało się bez sensu.
Inną sprawą jest fakt, że nie musiałem ładować się do 90+%, ale na trasie Kraków–Zakopane–Kraków była tylko jedna ładowarka
(konkretnie w Zakopanem), więc wolałem
zabezpieczyć się i móc wrócić tutaj w najgorszym wypadku, zamiast stać w górach, podczas śnieżycy, bez prądu. Jak się okazało, nie
było problemów…
Finalnie do Zakopanego dojechałem około
19:00–20:00, bo Zakopianka stała. W sumie
był piątek…

Niedziela, 16 stycznia 2022,
9:07
Stan baterii przed ładowaniem: n.d.
Stan baterii po ładowaniu: 97%
Możliwy zasięg po naładowaniu: 266 km
Czas ładowania: n.d.
W piątek wieczorem Q4-ka e-tron pojechała
na stację, aby doładować się do 100% i tak
przestała na parkingu hotelowym do niedzieli. Trasa powrotna miała być dokładnie
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taka sama, a więc takie same miały być
też punkty ładowania. Wyruszyłem z 97%
„w baku”, a temperatura rano oscylowała
w rejonie 6°C na minusie. Jak możecie się
spodziewać, trasa z góry w dół potrzebuje
mniej prądu, bo sporo go regenerujemy podczas długich i stromych zjazdów. Zaskakująco
dużo!

Niedziela, 16 stycznia 2022,
10:52
Stan baterii przed ładowaniem: 76%
Stan baterii po ładowaniu: 91%
Możliwy zasięg po naładowaniu: 342 km
Czas ładowania: 25 min
Jakież było moje zaskoczenie, kiedy po 48
godz. przyjechałem znowu na KFC w Krakowie i znowu spotkałem znajomą już elektryczną Dacię od Traficara, która zalegała
tutaj kolejne dwie doby. Zadzwoniłem do
firmy i powiadomiłem ich o tym – obiecali ją
zabrać tak szybko, jak będzie to możliwe. Nie
wracałem się, by sprawdzić…

Niedziela, 16 stycznia 2022,
14:32
Stan baterii przed ładowaniem: nie odnotowano
Stan baterii po ładowaniu: nie odnotowano
Możliwy zasięg po naładowaniu: brak informacji
Czas ładowania: nie odnotowano
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Przepraszam, ale myślałem, że spisałem wszystko, co było do spisania, ale
tego nie zrobiłem. Spędziłem tutaj jakąś godzinę i doładowałem się na tyle,
aby móc dojechać do domu z zapasem ok. 50 km, aby móc oddać w poniedziałek auto Audi, bez dodatkowych wizyt na ładowarkach. Ostatnia faza
trasy przebiegła pomyślnie, przy czym w błędzie jest ten, kto myśli, że
ładowarki są po obu stronach trasy. Musiałem nadrobić kilka kilometrów,
zawrócić, zajechać na to samo KFC Promna Kolonia, co w poprzednią
stronę, a po naładowaniu znowu nadrobić, zawrócić i pojechać. Ech.

Konfiguracja
Q4 50 e-tron, którym jechałem, był przepięknie wyposażony. Od koloru
nadwozia (fioletowy Aurora), przez rozmiar felg, aż po dodatki do wnętrza.
50-tka daje nam do dyspozycji 299 KM i 460 Nm, co zapewnia 6,2 s do 100
km/h. Spala średnio od 17,5 do 20,9 kWh/100 km według WLTP, czego nie
udało mi się osiągnąć, ale nie byłem daleko, bo średnią z całej podróży
miałem w rejonie 23–25 kWh/100 km, co, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, śnieg, minusowe temperatury, jazdę w górach, mnie trochę zaskoczyło – myślałem, że będzie w rejonie 30 kWh/100 km. Nie zapominajmy
też, że ta Q4-ka stała na 21-calowych felgach, z oponami 235/45/21 na
przedniej osi i 255/40/21 na tylnej.
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Samo wyposażenie dodatkowe było kompletne, że tak powiem. Cena
bazowa tego auta zaczyna się do ok. 249 tys. PLN netto (Audi Perfect Lease
mi podpowiada, że oznacza to 2401 PLN netto dla firm lub 2955 PLN brutto
dla klientów indywidualnych), ale dołożono sprzęt za dodatkowe 31 tys.
PLN, co finalnie daje nam kwotę 336 810 PLN brutto.

Warunki i wrażenia na drodze i z jazdy
Kto prześledził godziny piątkowej trasy, zapewne zauważył, że trochę mi
zeszło na dojeździe do celu. Fakt, do czasu podróży doszły jakieś 2 godz.
na ładowanie i na pewno nie spędziłbym tyle czasu na standardowych
postojach na numer 1 i rozprostowaniu nóg. Problemem jednak były korki
w Krakowie oraz czas potrzebny na ich ominięcie jakimiś bocznymi dróżkami wokół Krakowa i stojąca Zakopianka. No cóż – za późno wyjechałem
z domu, bo gdybym się zebrał o 8:00, to bym to wszystko ominął.
Ten czas podróży jednak pozwolił mi docenić, jak dobre i wygodne jest Q4
e-tron. Miałem do dyspozycji wersję z napędem na cztery koła (Quattro)
i dano mi taką, ze względu na możliwe opady śniegu w górach, abym miał
lepszą trakcję w najgorszej sytuacji. Fakt; na Zakopiance napotkałem na
śnieżycę, ale taką „suchą”, gdzie śnieg od razu był zdmuchiwany z jezdni.
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Było jednak miejscami ślisko i raz na Zakopiance, jadąc ciut za szybko
na te warunki, w ostrym zakręcie (ograniczenie było do 80 km/h i tyle
też miałem na tempomacie ustawione), poczułem uślizg przedniej osi.
Wystarczyło delikatnie ująć gazu i lekko odkręcić kierownicę, a samochód
posłusznie zaczął jechać tam, gdzie chciałem. Zero stresu, superprzewidywalnie – tak, jak być powinno. W ogóle przyczepność tego auta jest zaskakująca – jeździłem wieloma Audi w swoim życiu i niewiele modeli dawało
mi aż takie poczucie bezpieczeństwa na drodze, jednocześnie nie odrywając mnie od fizycznego czucia tego, co dzieje się z samochodem. Być może
są jakieś zalety wysokiej wagi elektryków…
Po całym dniu w aucie nie czułem też fizycznego zmęczenia. Mentalne,
owszem. Ale fizycznie było świetnie, co jest w dużej mierze zasługą świetnych foteli oraz wygodnej pozycji za kierownicą. To nie są rzeczy bez znaczenia, szczególnie na dłuższych trasach. Istotne jest też dobrze zestrojone
zawieszenie – na tyle twarde, że Q4 nie buja się zakrętach i czuje się, co
auto robi, ale na tyle miękkie, że nie tłucze na nierównościach. Pamiętam
auta, z których wysiadałem jak połamany, pomimo że miałem 15 lat mniej
na karku i byłem w lepszej kondycji fizycznej.
Pozostaje mi Wam życzyć szerokich dróg i aut tak dobrych, jak Q4 e-tron.

W YBUCHOW Y
I ELEK TRY ZUJĄC Y
iMAG MOTO

SOFTWARE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

144

Maestral

– najlepszy lekki klient Dropboksa
Dropbox to kiedyś była prosta aplikacja, która wykonywała
czynność. Dzisiaj to program, który zawiera w sobie kod całej
przeglądarki internetowej, który skanuje wszystko, co dzieje się
z plikami na naszym komputerze, również w folderach poza tym,
do którego niby tylko ma dostęp, a na domiar złego, podstępnie
próbuje zainstalować kexta, który nie jest nam do niczego
potrzebny i, co więcej, Dropbox do zadań, których wykonuje,
również go nie potrzebuje.

To między innymi dlatego już od paru lat nie mam aplikacji Dropboxa i pr
eferowałem się po prostu łączyć z nim poprzez Safari lub Transmit, który
wspiera również inne chmury, tj. Google Drive czy OneDrive.
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Dzisiaj osoby, które jednak nadal chcą korzystać z Dropboxa tak jak „za
starych dobrych czasów”, mają do wyboru jeszcze jedno rozwiązanie, a jest
nim Maestral. To program open-source’owy, kompatybilny z macOS i Linux,
który robi tylko to, co stary Dropbox – synchronizuje pliki i nic więcej.
Siedzi sobie w pasku menu, nie obciąża znacząco ani procesora, ani baterii
i zachowuje się wzorowo. Ma też kilka zaawansowanych funkcji:
• wspiera sync więcej niż jednego konta dropboksowego jednocześnie, np.
prywatnego i firmowego,
• CLI – interfejs dla wiersza poleceń, który umożliwia zaawansowaną
funkcjonalność,
• Selective Sync – umożliwia synchronizowanie tylko tego, co chcemy.
Maestral zajmuje ok. 40 MB (zamiast 420 MB jak oficjalny klient Dropboxa),
jest uniwersalną aplikacją (Intel i Apple Silicon), zużywa ok. 5-krotnie mniej
pamięci i nie wlicza się do limitu trzech urządzeń podpiętych do konta.
No i jest dostępny za darmo.

Maestral								
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Death’s Door
Za każdym razem, gdy decyduję się pozbyć Switcha, pojawia się gra,
która mnie od tego odwodzi. Tym razem konsola Nintendo została
u mnie na dłużej dzięki Death’s Door – pięknej, wciągającej, choć też
frustrującej przygodzie.
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Switch jest stworzony do gier indie i choć Death’s Door dostępne jest też
na dużych konsolach i PC, to wybrałem wersję na Nintendo. Gra zbudowana jest bowiem tak, że można zarówno przysiąść do niej na chwilę, jak
i poświęcić jej godzinę czy dwie. Tytuł pozwala wcielić się w żniwiarza dusz,
tu jednak nie ma postaci zakapturzonego szkieletu z kosą, a małego kruka
wyposażonego w świecący na czerwono miecz. Nasz bezimienny bohater
zawodowo zajmuje się pozbawianiem życia określonych postaci i stworów,
a gra zaczyna się od zlecenia na wyjątkowo paskudne indywiduum. Nie
wszystko idzie jednak tak, jak powinno, co sprawia, że bohater wyrusza
w podróż po kilku krainach, by dokończyć zlecenie i odzyskać utraconą
w wyniku pewnych wydarzeń nieśmiertelność. Fabuła nie jest przesadnie złożona, ale nie chcę jej zdradzać, bo odkrywanie jej sprawia niemałą
przyjemność. Nie tylko argumentuje pokonywanie kolejnych wrogów,
ale i zarysowuje dziwny, intrygujący świat. Lokacje i przeciwnicy są ściśle
powiązani z tłem fabularnym, szczególnie widać to w pierwszym dużym
obszarze, gdy trafiamy do rezydencji wiedźmy zapatrzonej w ceramikę.
Dialogi nie zostały udźwiękowione, wszystkie opatrzono jedynie napisami.
To nie jedyne, ale bardzo wyraźne podobieństwo do serii The Legend of
Zelda. Oprawa graficzna również przywodzi na myśl tytuły Nintendo, choć
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miejscami jest bardziej mroczna. Death’s
Door wygląda bardzo dobrze, świat pełny jest
detali, takich jak unoszące się po przebiegnięciu przez nie liście czy pękające w drobny
mak wazy. Muzyka wypada równie dobrze,
motywy przygrywające w tle zapadają nawet
w pamięć. Jeszcze lepiej wypadają wszelkie
odgłosy przeciwników, broni i umiejętności.
Nie muszę widzieć, że trafiłem przeciwnika,
bo wyraźnie słyszę lądujący na nim cios, po
głosie jestem też w stanie poznać, że do walki
dołączył określony rodzaj oponenta.
Tytuły indie są zazwyczaj obciążone znacznie mniejszą presją wydawców, by wpisać się
w określony schemat. Dzięki temu twórcy
mają większą swobodę w projektowaniu
rozgrywki, a tym samym łatwiej im zrobić
wyróżniający się czymś tytuł. W przypadku
Death’s Door postawiono na kilka sprawdzonych mechanik, znanych z innych metroidvanii i soulslike’ów – niektóre przejścia
odblokowujemy dopiero, gdy znajdziemy
pozwalającą na to broń lub umiejętność, poza
tym dzięki skrótom możemy znacznie szybciej trafić w obszary, do których wcześniej
musieliśmy długo iść. Gra jest wymagająca
i nietrudno zginąć, wystarczy kilka ciosów,
byśmy musieli wracać do checkpointu. Tych
nie ma zbyt wiele, ponadto leczyć możemy
się jedynie w określonych punktach, i to po
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odblokowaniu ich. Nie da się w żaden sposób odzyskać energii podczas
większości walk, w tym również tych z bossami, przeciwnicy nie czekają
w kolejce, by nas zaatakować, a często walczymy z kilkoma różnymi naraz.
Wszystko to czyni grę trudną, miejscami nawet bardzo. Niejednokrotnie
trafiałem na mocnego przeciwnika, którego pokonanie wymagało ode
mnie kilku prób. Później trafiałem na trzech takich jednocześnie i to w otoczeniu mniejszych wrogów. Paradoksalnie, starcia z głównymi bossami
wydają się przy tym prostsze, nie towarzyszy im aż taki chaos.
Walka, choć trudna, jest bardzo satysfakcjonująca, wymaga jednak
dobrego opanowania mechaniki walki i poruszania się, a także zrozumienia zachowania każdego wroga. Do dyspozycji oddano nam szybki
i powolny cios bronią główną (jedną z czterech), który dodatkowo można
ładować, możemy też atakować z dystansu (początkowo za pomocą łuku,
później dostajemy też trzy inne bronie). Broń dystansowa zużywa energię,
którą ładujemy, niszcząc przedmioty bronią główną lub trafiając przeciwników. Dzięki temu nie możemy „posprzątać” przeciwników z dystansu,
a starcia zyskują na dynamice. Gra oferuje prosty system rozwoju postaci,
ulepszamy cztery parametry, wydając na nie zebrane dusze (z każdego
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przeciwnika wypada jedna, czasem znajdujemy też więcej). Bardzo
podoba mi się takie rozwiązanie, rozgrywka jest zbalansowana i pozbawiona rozpraszającego żonglowania znajdowanymi raz po raz elementami
ekwipunku. Owszem, podczas podróży znajdujemy od czasu do czasu
przedmioty, ale są one związane z fabułą i pozwalają zazwyczaj odblokować kolejne przejścia.
Walka to zaledwie połowa tego, co robimy w Death’s Door. Równie wciągającym elementem jest eksploracja i rozwiązywanie zagadek. Te bywają
bardzo pomysłowe, wymagają nie tylko wykorzystywania odblokowanych
umiejętności, ale i bystrości. Rozgrywka pokazana jest w rzucie izometrycznym, z kamerą umieszczoną na stałe w jednym punkcie. Okazuje się jednak, że wpadając w ukryte miejsca, ta może się obrócić – gdy pierwszy raz
trafiłem na zagadkę, która to wykorzystuje, byłem pod sporym wrażeniem
(można skończyć grę, nie odkrywając tego). Podczas przemierzania krain
mierzymy się niemal nieustannie z przeciwnikami, cieszy mnie, że walki
nie toczą się wyłącznie na zamkniętych arenach (choć i takich nie brakuje).
Wrogowie sprawiają, że łatwo nieoczekiwanie pożegnać się z życiem i wrócić do ostatnich otwartych drzwi, uważam jednak, że grze nie zaszkodziłoby więcej checkpointów po drodze. Konsekwencją śmierci jest jedynie
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cofnięcie do nieraz odległego punktu i konieczność pokonywania mapy
na nowo, co denerwuje szczególnie przy walkach z mniejszymi bossami
(przy tych głównych checkpoint jest zawsze blisko). Zachowujemy wszystkie dusze, całą broń i postęp, przez co ginąc i wracając do miejsca starcia
po raz piąty, czujemy już tylko frustrację. Ponadto w grze nie ma żadnej
mapy, przez co zorientowanie się w przestrzeni bywa trudne (lokacje nie są
liniowe i zdarza się nam do nich wracać).
Lubię trudne gry, to miła odskocznia od największych tytułów, w których
rozgrywka jest skrojona pod masowego odbiorcę. Death’s Door początkowo mnie zaciekawiło, później zmęczyło, by ostatecznie wciągnąć mnie
na wiele godzin i oczarować doskonale zaprojektowaną rozgrywką. To
tylko pozornie mało rozbudowana gra – treści jest tu mnóstwo i z powodzeniem wystarcza na wiele godzin. Jak dobre jest Death’s Door? Cóż, nie
sprzedałem Switcha i gram na nim obecnie w tylko jeden tytuł.
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Alesund Vigra (ENAL)
dla MSFS
Norweski deweloper, Finn Hansen, odwzorował dla Microsoft Flight Simulator 2020 wyjątkowe lotnisko – Alesund Vigra w Norwegii. Lotnisko położone jest na pięknym wybrzeżu tego wyjątkowego kraju i latają do niego
przede wszystkim tanie linie lotnicze, obok m.in. KLM i SAS. Finn odwzorował pełne lotnisko, wraz z najbliższą jego okolicą, wykorzystując tekstury
UHD z PBR (physical based rendering) i zdjęcia satelitarne o rozdzielczości
15 cm (oznacza to, że obiekty mniejsze niż 15 × 15 cm nie są rozróżnialne;
15 cm to obecnie najwyższa dostępna rozdzielczość zdjęć satelitarnych).
Słynny pas startowy również został prawidłowo odwzorowany i jest odpowiednio pochylony, a światła ostrzegające przed wjazdem na niego funkcjonują prawidłowo.
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Customowych funkcji i obiektów jest zresztą znacznie więcej, od łódek,
przez samochody (wprawne oko znajdzie sporo Tesli na parkingu), aż po
okoliczne znane budynki czy mosty. Alesund Vigra to idealne miejsce na
postój podczas zwiedzania przepięknej Norwegii, niezależnie od tego, czy
lecicie Cessną 152, Citation CJ4, czy nawet czyś większym, jak CRJ 900.

Produkt: Alesund Vigra Airport (ENAL)
Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020
Objętość po zainstalowaniu: 2,88 GB
Cena: 20,90 AUD / 13,18 EUR
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Orbx TrueEarth US
Southern California HD
Microsoft Flight Simulator zrewolucjonizował świat symulatorów lotu
poprzez dostarczanie tekstur i siatek pod nie poprzez internet na bieżąco
podczas lotu. Niestety, ceną tego jest jakość zależna od prędkości naszego
łącza internetowego oraz możliwości przetwarzania tych danych przez
komputer. No i jeśli przypadkiem nie mamy internetu, to nie wyświetli się
nam nic dociągniętego podczas lotu, a przy okazji szanse na uruchomienie
samego symulatora są nikłe. X-plane 11 dla odmiany w ogóle nie potrzebuje
internetu i można grać offline. Gra domyślnie oferuje ok. 50 GB tekstur do
pobrania, ale to są uniwersalne tekstury używane na całym świecie. Jednak siatka (mesh) nie jest specjalnie precyzyjna. To właśnie tutaj z ratunkiem przychodzi Orbx ze swoją serią TrueEarth, która całkowicie odmienia
to, co widzimy przez okna samolotu.

GRY

159

Ta seria produktów podzielona jest na rejony świata i na dzisiejszym przykładzie zaprezentuję Wam TrueEarth US Southern California, czyli południową część stanu Kalifornia. Tekstury i siatka obejmują przestrzeń ponad
250 tys. km2, a całość została poddana obróbce kolorystycznej, aby wyglądała prawidłowo i spójnie.
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Domyślne tekstury

True Earth
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Instalacja to jedno kliknięcie w aplikacji Orbx Central, ale wymagane jest
odpowiednio dużo przestrzeni na dysku. TrueEarth US Southern California
w wydaniu HD wymaga 225 GB na czas instalacji, po czym zajmuje 163 GB,
ale dostępna jest również wersja SD, która ma 4-krotnie niższą rozdzielczość, dzięki czemu zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Istotne jest to,
że jeśli kupimy TrueEarth US Southern California HD, to SD dostajemy za
darmo w zestawie, więc możemy zdecydować się gorszą jakość, a jak dokupimy sobie większy dysk, to możemy uaktualnić tekstury do tych lepszych.
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TrueEarth US Southern California zawiera nie tylko szczegółowo odwzorowane miasta San Diego i Los Angeles, ale również pięknie odtworzone góry Sierra Nevada, Dolinę Śmierci czy tysiąc POI. Jeśli myślicie, że
widoki w MSFS są imponujące, to zaskoczy Was precyzja TrueEarth, która
jest od niego wyraźnie lepsza pod względem precyzji odwzorowania
terenu (mesh/siatka), jak również pod względem rozdzielczości tekstur.
A wybredni zawsze mogą zainstalować wersję HD (tak, wszystkie screenshoty tutaj są z wersji SD).

PRODUKT: TrueEarth US Southern California HD / TrueEarth US

Southern California SD (przypominam, że kupując HD, dostajemy SD w cenie)
SYMULATOR: X-plane 11
OBJĘTOŚĆ PO ZAINSTALOWANIU: do 163 GB
CENA: 63,63 AUD / 40,38 EUR (HD) lub 53,63 AUD / 34,03 EUR (SD)
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Przeszukiwanie linków 		
w Wiadomościach na iOS
Czy znaleźliście się kiedykolwiek w sytuacji, że wysłaliście komuś
link, ale było to jakiś czas temu, a teraz chcecie go znaleźć? A jeśli
w międzyczasie sporo z tą osobą pisaliście, to przewijanie historii
może trochę zająć. Na szczęście jest dużo prostsza metoda.

Znajdziemy tam osobną
Wystarczy, że przejdziemy
do konwersacji z daną
osobą i dotkniemy jej
imienia.

sekcję ze wszystkimi
Pojawią nam się różne

łączami. Domyślnie

opcje. Przewijamy ekran na

wyświetlane są cztery

sam dół.

ostatnie. Żeby wyświetlić
pozostałe, musimy dotknąć
przycisk Pokaż wszystko.
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Wybranie któregoś z linPojawi nam się lista
wszystkich linków
w postaci kart z podglądami, dla łatwiejszej
identyfikacji.

ków przeniesie nas od

W widoku wszystkich

razu do Safari. Ale jeśli

łącz możemy także wska-

przytrzymamy go nieco

zać przycisk Wybierz,

dłużej pojawi się menu,

a następnie zaznaczyć

z którego można na

wybraną liczbę linków

przykład dany link sko-

i je usunąć.

piować lub udostępnić
gdzie indziej.
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Wszystkie grzechy
Apple Watcha
Apple Watch to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą monitorować
swoją codzienną aktywność. Jednak, jak większość urządzeń, ma swoje
wady. Wady, które potrafią być naprawdę irytujące.

R
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Rodziców małych dzieci nie muszę przekonywać – wystarczy, że poszli
na długi spacer z pociechą w wózku i sprawa stała się jasna – Apple
Watch nie lubi, gdy w czasie aktywności ręka pozostaje nieruchoma.
Oparcie ręki na rączce wózka sprawia, że zegarek albo zaliczy nam spacer, albo nie. Zaliczy, jeśli zawczasu uruchomimy odpowiedni trening.
Nie zaliczy albo wartości będą znacznie niższe, jeśli pozwolimy mu się
domyślić, że poruszamy nogami. Ale nie tylko wózki sprawiają problem
– każde „unieruchomienie” ręki, na której nosimy zegarek, powoduje
zaburzenie odczytów. Wystarczy, że poruszamy się, rozmawiając przez
telefon i trzymamy go przy uchu czy na przykład prowadzimy obok
siebie rower. Bardzo często rozmawiając z siostrą przez telefon, przemieszczam się po domu, wykonując różne drobne czynności, których
zegarek zupełnie nie zauważa. Oznacza to, że po godzinie dreptania w tę
i z powrotem dostaję monit, przypominający mi, że powinnam wstać.
Przecież się ruszam, zarazo jedna!
Wisienką na torcie jest zaś sprzątanie. Zegarek noszę na lewej ręce,
a sprzątam zazwyczaj prawą – często bardzo intensywnie, sądząc po wzroście pulsu. Biegam też z góry na dół po schodach, wyczesuję wykładzinę
czy myję podłogi. Po tych wszystkich akrobacjach wypadałoby zaliczyć
chociaż kilka minut ćwiczeń. Zegarek jednak wie lepiej – jedyne, co mogę
zrobić, to uruchomić „Others”, czego nie lubię robić, bo nijak się ma do rzeczywistej aktywności. Zalicza jedynie liczbę spalonych kalorii będącą równowartością szybkiego spaceru przez cały okres trwania „treningu”, czyli
bardziej zaburza, niż naprawia, chociaż pozwala zamknąć kółeczka.
No i oczywiście gotowanie. Stoję i siekam na przykład warzywa na zupę
czy też – jak przed świętami – robię wszystko to, co każda polska gospodyni – rybka taka, rybka śmaka, tu smażę, tam gotuję, a zegarek puka

Rodziców małych dzieci nie muszę przekonywać – wystarczy,
że poszli na długi spacer z pociechą w wózku i sprawa stała
się jasna – Apple Watch nie lubi, gdy w czasie aktywności
ręka pozostaje nieruchoma.
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mnie w rękę z informacją, że powinnam wstać, to jeszcze uda mi się zaliczyć godzinę. Kuchni nie mam olbrzymiej, ale jednak jakieś kroki robię.
Może ktoś pichci na siedząco, ale ja nie. Rozumiem, że GPS w zegarku ma
znikomą skuteczność w przypadku pomiarów domowych, wszystko mieści się bowiem w granicach błędu, ale jednak bez przesady. Zwłaszcza że
może być jeszcze zabawniej. Na przykład w przypadku mycia rąk.
Mierzenie długości mycia rąk to funkcja, która według Apple miała
pomóc nam w zadbaniu o zdrowie w czasie pandemii. Sprytny zegarek słucha płynącej wody, analizuje nasze ruchy i pilnuje, żebyśmy na
myciu rąk spędzili co najmniej 20 sekund. Nie, żeby mi jakoś specjalnie
zależało, ale jeśli funkcja jest dostępna, to powinna działać z grubsza
poprawnie. W moim przypadku mycie rąk podlega niezrozumiałej

Sprytny zegarek słucha płynącej wody,
analizuje nasze ruchy i pilnuje, żebyśmy na
myciu rąk spędzili co najmniej 20 sekund.
Nie, żeby mi jakoś specjalnie zależało, ale
jeśli funkcja jest dostępna, to powinna działać z grubsza poprawnie.

dyskryminacji, bo działa sprawnie w przypadku zlewów ceramicznych,
jednak odmawia współpracy ze zlewami stalowymi. Chyba że akurat
zmywam po obiedzie – wtedy pięknie słyszy wszystko, co trzeba i zalicza mi mycie, co w zasadzie nie mija się z prawdą. Tyle że zmywanie po
obiedzie trwa zazwyczaj dłużej niż minutę, a zegarek po chwili puka
mnie w rękę, że powinnam wstać, by zaliczyć godzinę. No co jak co, ale
ani mycia rąk, ani zmywania, nie wykonuję na siedząco. Wypadałoby,
żeby czujniki zegarka komunikowały się ze sobą nieco lepiej i unikały
wykluczających się wzajemnie komunikatów.
Wracając jednak do aktywności. Przez bardzo długi czas zegarek nie
zaliczał mi ćwiczeń w ramach spaceru, jeśli nie podniosłam pulsu do
120–125 bpm i/albo nie poruszałam się z prędkością torpedy. Mówię „i/
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Aby skalibrować zegarek, powinniśmy udać się na przynajmniej dwudziestominutowy żwawy spacer, żeby urządzenie
mogło się nauczyć, jak chodzimy.

albo”, bo w czasie różnych spacerów zachowywał się dość nieprzewidywalnie i trudno wyczuć, o co mu tak naprawdę chodziło. Oczywiście
ćwiczenia to zupełnie inny wysiłek niż zwykły spacerek na luzie, ale ja
też na zwykłe spacerki na luzie nie chodzę. Zazwyczaj udaję się na wrzosowiska, czyli na wzgórza, gdzie prędkość chodzenia uzależniona jest od
wzniesienia, które aktualnie pokonujemy. Są podejścia łagodne, ale są
też takie, które potrafią nieźle dać w kość. Szkoda, że nie w procesor czy
inny czujnik, bo to, że idziemy wolniej, nie oznacza jeszcze, że nie wkładamy w podejście wysiłku. Dodam, że użycie treningu „Hike” niczego nie
zmienia. Na koniec oczywiście pojawia się podsumowanie informujące
nie tylko o długości trasy, ale również o warunkach pogodowych i zmianach wysokości, jednak są one bez znaczenia dla aktywności i spalonych
kalorii. Podejrzewam, że są to po prostu informacje zaciągane z map
i nie są wkalkulowane w żaden sposób w ostateczny wynik.
Takie błędy powinno rozwiązać ponowne skalibrowanie zegarka, ale
Apple, nie wiedzieć czemu, uczyniło ten proces wyjątkowo mało intuicyjnym i skutecznym.
Aby skalibrować zegarek, powinniśmy udać się na przynajmniej dwudziestominutowy żwawy spacer, żeby urządzenie mogło się nauczyć, jak
chodzimy. Nie możemy w żaden sposób zakomunikować zegarkowi, że
odczyty są mylne i chcemy go rekalibrować. Taka funkcja nie istnieje.
Zegarek powinien na bieżąco uaktualniać nasze dane i się do nich dostosowywać. W praktyce – jak sobie skalibrujesz, tak się wyśpisz. Pierwsza
kalibracja będzie przez długi czas wpływała na to, jak będzie naliczana
nasza aktywność i kalorie. Jeśli skalibrujemy zegarek na spokojnym spacerze, minuty ćwiczeń będą zaliczane bez wysiłku, zaś jeśli naprawdę
przyciśniemy, zegarek ustawi poprzeczkę dużo wyżej. Do tego stopnia,
że będziemy dyszeć jak pies i spływać potem, a minuty ani drgną.
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Zatrzymajmy się jeszcze przy aktywności i jej najfajniejszej funkcji, czyli
wyzwania i odznaki. Kilka lat temu napisałam żartobliwy felieton o tym,
jak to „zegarek mi kazał” pobijać rekordy aktywności i jak skończyło się
to kontuzją kolana. Oczywiście nie winię zegarka, tylko własną głupotę,
mimo to fakt pozostaje faktem – zachęty ze strony zegarka nigdy się
nie kończą. Kiedy budujemy aktywność na umiarkowanym poziomie,
ma to sens, bo zmusza nas do wyjścia poza strefę komfortu. Jednak, gdy
zbliżamy się do granic naszych możliwości, dalsze zachęcanie może prowadzić nie do poprawienia kondycji, ale do urazów i kontuzji. Zwłaszcza
dla tych, którzy mają głęboką awersję do dziur w kalendarzu i nie lubią
świadomości, że brakuje im jakiejś odznaki.
Patrząc na powyższe narzekania, można by uznać, że bardzo nie lubię
Apple Watcha, ale to nieprawda. Apple Watcha lubię i używam z przyjemnością, co jednak nie oznacza, że nie widzę wszystkich jego niedociągnięć.
Zdaję sobie sprawę, że do poważnych zastosowań używa się dużo sprawniejszych zegarków, a produkt Apple skierowany jest przede wszystkim do
zwykłych ludzi (czyli takich jak ja), dla których niedociągnięcia w pomiarach nie mają większego praktycznego znaczenia.
Może poza koniecznością pomachania ręką raz na
jakiś czas, żeby zaliczyć godzinę stania.

Większość z tych niedociągnięć da się zneutralizować
tak lub inaczej – jeśli nie
wprost, to przez obejście

Większość z tych niedociągnięć da się zneutralizować tak lub inaczej – jeśli nie wprost, to przez
obejście mechanizmów, włączanie innych trybów
ćwiczeń lub pamiętanie, że machanie ręką jest

mechanizmów, włączanie

ważne. Ale to niewielki dyskomfort w porównaniu

innych trybów ćwiczeń lub

ze wszystkimi przydatnymi funkcjami, które oferuje

pamiętanie, że machanie

Apple Watch.

ręką jest ważne. Ale to nie-

Mam nadzieję, że z biegiem czasu odczyty staną się

wielki dyskomfort w porów-

sprawniejsze, Apple Watch nauczy się rozpozna-

naniu ze wszystkimi

wania nie tylko ceramicznych zlewów, ale również

przydatnymi funkcjami,
które oferuje Apple Watch.

tych metalowych oraz Apple doda możliwość skalibrowania zegarka na żądanie.
Tylko tyle mi do szczęścia potrzeba.
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Rower stacjonarny
– warto?
W tym miesiącu wszystko kręci się wokół fitnessu – przynajmniej dla
tych, którzy wciąż trzymają się noworocznych postanowień.

N
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Nigdy specjalnie nie wierzyłam w rowery stacjonarne. Przede wszystkim
dlatego, że trochę siebie znam i wiem, że nudne ćwiczenia do mnie nie
przemawiają. Pedałowanie przez godzinę w miejscu to aktywność zdecydowanie nudna, długo więc zastanawiałam się nad zasadnością takiego
zakupu. Prawdopodobnie nie zdecydowałabym się rower, gdyby nie Apple
Fitness+, które ma potencjał, by sprawić, że pedałowanie może stać się
nieco mniej nudne. Dodatkowym czynnikiem jest brak miejsca – po prostu
nie mam gdzie trzymać wielkiego sprzętu tak, by jednocześnie nie zajmował miejsca i był łatwo dostępny. Spędziłam więc sporo czasu, rozważając
różne opcje, w tym bieżnie, bo niektóre mają fajną, kompaktową konstrukcję i łatwo je schować, na przykład pod łóżkiem.
Nigdy nie interesowałam się rynkiem rowerów treningowych, nie wiedziałam
też, na co patrzeć, poza główny kryterium – żeby można go było łatwo rozłożyć, złożyć i odstawić do kąta. No i żeby komentarze użytkowników były
pozytywne. W końcu zdecydowałam się na bardzo prosty i bardzo kompaktowy rower Bluefin Fitness Tour XP – nie dlatego, że miał jakieś świetne
funkcje, ale dlatego, że spełniał wymóg łatwego składowania. Plusem była
też możliwość podłączenia go do aplikacji Kinomap, co może dodatkowo
uatrakcyjnić pedałowanie w miejscu. Od razu powiem, że z Kinomap się nie
polubiłam – nie spodobał mi się mechaniczny głos instruktora, wydający
polecenia zwiększania oporności. Ale to już zależy, co kto lubi. Kinomap ma
dużą bazę tras stworzonych przez użytkowników i najwyraźniej jest bardzo
popularny, więc możliwe, że tylko ja mam takie odczucie.
Powinnam wyjaśnić na początku, ale wyjaśnię teraz
– po co mi rower stacjonarny? Przede wszystkim jest

Przede wszystkim jest
mi potrzebny, bo pogoda
nie nastraja. Zazwy-

mi potrzebny, bo pogoda nie nastraja. Zazwyczaj
– kiedy leje jak z cebra albo przynajmniej siąpi cały
dzień (jak to w Anglii) – potrzebna jest alternatywa.
Moją ulubioną formą aktywności jest chodzenie po

czaj – kiedy leje jak

pobliskich wrzosowiskach, a kiedy pada – joga, HIIT

z cebra albo przynajmniej

albo Core, czyli ćwiczenia, które mogę wykonywać

siąpi cały dzień (jak to
w Anglii) – potrzebna jest
alternatywa.

w domu. Wymagają one jednak dużo dłuższego
czasu, by spalić określoną liczbę kalorii. Oczywiście
poza HIIT, który pali świetnie, ale z reguły obciąża
stawy. Moje kolano nie bardzo to lubi po tym, jak
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posłuchałam zegarka. Na zwykłym rowerze jeżdżę, ale jak pogoda jest
fajna i o ile kiedyś bardzo lubiłam, teraz jakoś mniej to do mnie przemawia. Na wycieczkę? Pewnie. Jako trening – nie bardzo. Rowery stacjonarne
mają tę zaletę, że mniej obciążają stawy niż bieganie. Więc wilk syty i owca
cała. Byle tylko nie zanudzić się na amen.
Możemy teraz przejść do ogólnego wrażenia z użytkowania roweru stacjonarnego. Jak na kompromis pomiędzy funkcjonalnością a niewielkimi
wymiarami rower sprawuje się zadziwiająco dobrze. Prawdę mówiąc, spodziewałam się, że będzie dużo gorzej, biorąc pod uwagę cenę i delikatność
konstrukcji. Używam go z Apple Fitness+ i nie będę się na ten temat rozpisywać, bo ta funkcja jest w Polsce niedostępna – jest wiele innych aplikacji,
których można używać w połączeniu z rowerem tak, by ograniczyć nudę.
Znam ludzi, którzy oglądają w tym czasie filmy i seriale albo nadrabiają
zaległości z YouTube’a, jednak dla mnie ta opcja odpada – nie mam tyle
doświadczenia i potrzebuję kogoś, kto powie mi, kiedy i na jak długo
zwiększyć opór. No i kogoś, kto będzie mnie motywował do pedałowania,
bo jazda na rowerze treningowym wymaga dyscypliny.

Prawdę mówiąc, spodziewałam się, że będzie dużo gorzej, biorąc pod uwagę cenę i delikatność konstrukcji.

Kiedy wsiadłam na rower po raz pierwszy, pomyślałam sobie, że to guzik,
a nie ćwiczenia. Zmieniając opór, wydawało mi się, że jest dużo za lekko
i nie miałam wielkiej nadziei na porządne zmęczenie. Okazało się jednak, że pedałowanie bez celu to jedno, a porządny trening to zupełnie co
innego. Zmieniłam też zdanie co do zmiany biegów – nagle dwie minuty
całej naprzód to prawie wieczność, zwłaszcza jeśli czas odpoczynku
pomiędzy sesjami jest dość krótki.
Reasumując – jest dużo lepiej, niż zakładałam i to fajne, bo miło jest być
pozytywnie zaskoczonym czymś, do czego nie miało się przekonania. Przy
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okazji okazało się, że moja córka też przyłączyła się do pedałowania, więc
pozostaje się tylko cieszyć.
Nie wiem, czy rower będzie urządzeniem, którego używam tylko późną
jesienią i zimą, czy przyda się przez cały rok, ale nawet jeśli okaże się
sprzętem sezonowym, to i tak wystarczy.
Na razie bardzo mi się podoba i będę pogłębiała wiedzę w tym zakresie,
bo czuję, że prędko roweru nie porzucę, a tego bałam się najbardziej. Chociaż na bieżnię też rzucam okiem od czasu do czasu, ale nikomu nie mówcie, bo już naprawdę nie mam gdzie jej postawić.
A może mam?
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Rzucanie palenia
Palę od dawna. Bardzo dawna. Wszyscy „u nas” palili i większość nadal
pali. Jakiś czas temu jednak postanowiłem rzucić, ale chciałem to zrobić
w miarę bezboleśnie. Tak się jednak nie da, zawsze będzie się cierpiało.

J

FELIETONY

178

Jak miałem dwadzieścia parę lat, to miałem w życiu cztery miesiące, podczas których byłem wolny od fajek. Detoks zajął mi od pięciu do siedmiu
dni i polegał na tym, że zamknąłem się w mieszkaniu z zapasem picia
i jedzenia, które nie wymagało wysiłku w przygotowaniu do spożycia.
Dodatkowo pozbyłem się wszystkich zapalniczek i popielniczek. Zapewniłem sobie też bogatą bibliotekę filmową oraz gier na komputerze, aby
mieć jakieś zajęcie. Najważniejsze dla mnie było niewychodzenie z domu,
bo każde wyjście skończyłoby się na odwiedzeniu pobliskiego kiosku. Nie
pamiętam teraz, jak to dokładnie wyglądało, ale albo spaliłem ostatniego
papierosa wieczorem, przed snem, albo rano, po przebudzeniu się. Raczej
to drugie. Do wieczora jakoś funkcjonowałem, ale czułem się coraz gorzej.
Skończyło się na tym, że leżałem na kanapie przed telewizorem i nie miałem ochoty nawet patrzeć na to, co się tam wyświetlało. Zasnąłem, obudziłem się, leżałem zalany potem i wstawałem tylko do łazienki. Nic nie
jadłem, niewiele piłem. Niedługo później pojawiły się pierwsze drgawki
i detoks zaczął się na dobre. Tak przeleżałem 3–4 dni, na tej kanapie,
zalany potem i pragnieniem. Ale wytrzymałem i po pięciu dniach jakoś
zacząłem funkcjonować.
Byłem wolny od papierosów przez najbliższe cztery miesiące, dopóki
nie nastąpiło wydarzenie, które mnie zdenerwowało, ujmując to szalenie
delikatnie. Wieczorem wpadł do mnie przyjaciel. Z flaszką oczywiście. No
i napiliśmy się. Ale alkoholu nie da się pić bez fajki, więc zapaliłem tego
„cudzesa”. Potem kolejnego. Mało co się nie porzygałem, takie to było niedobre, ale po tak długiej przerwie palenie dodatkowo dawało lekki haj,
więc w lepszym, pozornie, humorze poszedłem spać. A rano poszedłem
do sklepu i kupiłem paczkę fajek. Taką na specjalne okazje, od święta. Dwa
lub trzy dni później okazało się, że specjalnych okazji było na tyle dużo, że
poszedłem po kolejną. No i palę do… nawet nie wiem kiedy, jeśli interesuje
Was konkretna data, ale „do dzisiaj”.

Wieczorem wpadł do mnie przyjaciel. Z flaszką oczywiście.
No i napiliśmy się. Ale alkoholu nie da się pić bez fajki, więc
zapaliłem tego „cudzesa”. Potem kolejnego.
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Kilka tygodni, a może już nawet miesięcy temu, postanowiłem jednak
rzucić palenie, ale tak na poważnie. Podobnie, jak ten 70-letni Irlandczyk,
który rozpisał sobie plan przestania picia piwa na 50 lat, rozplanowałem
całość. Najpierw przesiadłem się na Glo i paliłem go zamiast oraz obok
papierosów, co zredukowało liczbę spalanych fajek o 1/3. Glo, podobnie jak
Iqos, polega na podgrzewaniu tytoniu i jest rzekomo bezpieczniejszy dla
nas, ale nie ma na to niezależnych badań. Za krótko zresztą podgrzewamy
tytoń, aby można było wyciągnąć jakieś wiarygodne wnioski. Niestety, nie
podszedł mi i bardzo drażnił gardło, przez co go odstawiłem i nabyłem
Iqosa. Ten okazał się lepiej do mnie dopasowany i sukcesywnie redukował
liczbę spalanych papierosów. Pewnego dnia spaliłem ich już tylko sześć,
a resztę podgrzałem. Iqos może i jest bezpieczniejszy, ale na pewno nie
jest tańszy – paczka kosztuje tyle samo, co tradycyjnych. To był więc środek tymczasowy i jak już doszedłem do tych sześciu spalanych fajek dziennie, to nabyłem coś, co nazywają mod. To urządzenie, do którego mocuje
się ustnik i grzałkę, które podgrzewają tzw. liquid tak mocno, że zamieniają
go w parę. Było sporo badań na temat szkodliwości vapingu w porównaniu
do papierosów. Większość z tych badań obalili Ci sami naukowcy, którzy
wykonali te pierwsze, ale na to potrzebnych było kilka ładnych lat. Dzisiaj
nie ma nadal jednoznacznej opinii, ale spodziewam się, to zdrowsze od
palenia papierosów, co nie znaczy, że vaping nie jest szkodliwy. Nie jestem
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całkowitym idiotą. Dzisiaj mam dwa urządzenia do vapingu – jedno większe, bardziej
„wypasione”, którego używam w domu, bo
jest nieporęczne oraz drugie, mniejsze i smuklejsze, którego używam poza domem.
Przesiadając się na vaping, musiałem dobrać
sobie odpowiedni liquid – płyn z nikotyną.
Tych jest mnóstwo, od smakowych po zapachowe i cholera wie, co jeszcze. Ponoć najbardziej szkodliwe są właśnie te dodatki,
więc wybrałem najbardziej neutralny, jaki
znalazłem. Jak się okazało, za pierwszym
podejściem trafiłem w dziesiątkę i liquid
przypadł mi do gustu. Oczywiście wybrałem
ten o mocy 18 mg nikotyny, żeby nie cierpieć. Podczas przestawiania się na vaping
sukcesywnie odstawiałem Iqosa i dzisiaj
już sięgam do niego bardzo rzadko, chociaż
w ciągu ostatnich dni częściej, ale o tym za
chwilę. Po 18-tce przesiadłem się na 12-tkę, co
było w miarę bezbolesne, a potem na 6-tkę,
z okresem przejściowym, gdzie mieszałem
oba, uzyskując coś w rejonie płynu z 9 mg
nikotyny. Niedawno wziąłem się za 3-kę, mieszając ją od czas do czasu z 6-tką. No i zaczął
się mój kryzys i nie wiem, z czego on wynika…
Nie mogę teraz znaleźć linka, ale ponoć nikotyna zatrzymuje się w naszych komórkach
czy innych partiach ciała, więc organizm ją
sobie zużywa, gdy likwidujemy jej dostawy.
To może nie być prawda. Niezależnie od tego,
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gdy przesiadłem się na 3 mg, to poczułem się bardzo źle, trochę jak podczas detoksu wiele lat temu. Nie wiem, czy zapasy nikotyny się skończyły,
czy są na wyczerpaniu, czy to po prostu jakaś silniejsza reakcja na niewielką
ilość nikotyny, jaką teraz „palę”, ale jest mi źle. Denerwuję się łatwo, jestem
niespokojny, często nie mogę się skupić na wykonywanym zadaniu i zostawiam je rozgrzebane, przesiadając się na inne. Ten brak możliwości skupienia jest irytujący jak cholera, bo jak zaczynam jeden temat i go nie kończę,
np. pisać ten artykuł, to potem tracę czas na przypomnienie sobie tego,
co miałem napisać i wszystko zajmuje mi dłużej. W każdym razie wróciłem
do Iqosa i podgrzewam kilka wkładów dziennie, ale jednak. 3-kę nadal
mieszam z 6-tką, ale ta druga mi się już kończy, więc zaraz będę „leciał”
tylko na tej pierwszej. Potem będzie okres na vapingu liquidu bez nikotyny,
a finalnie, mam nadzieję, uda się to całkowicie odstawić.
Myślałem, że pisząc te słowa, będzie mi łatwiej. Ale nie jest. Nadal chce
mi się zapalić „normalną” fajkę. Ciężko jest mi przechodzić obok sklepu,
w którym sprzedają papierosy. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak ciężko mi
było na wyjeździe służbowym, gdzie wszyscy wokół palili. Powstrzymałem
się. Do dzisiaj nie wiem, jakim cudem. Odstawienie palenia oznacza również odstawienie alkoholu, bo u mnie to drugie nie istnieje bez tego pierwszego. Szkoda. Bardzo szkoda.
Trzymajcie kciuki, może się uda.
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(Don’t) Call Me, Maybe
Jeszcze w ubiegłym roku wysłuchałem jednego z odcinków podcastu
„Chasing Life” autorstwa znakomitego mówcy, dr. Sanjaya Grupta,
produkcji CNN. Polecam gorąco, a dziś dość niezgrabnie, lecz celowo
zapożyczyłem na potrzeby tego felietonu tytuł ze wspomnianego
odcinka. Brzmi znajomo?

Z
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Zadzwonić? W życiu!
Był to właściwie gościnny występ innego podcastera, autora „Margins of

Error”, też od CNN. Okazuje się, że zaskakujący odsetek ludzi, w tym rezydent
CNN, Harry Enten, nie znosi wykonywania i odbierania telefonów. Według
wielu badań nasza niechęć do telefonowania ma wpływ na wszystko, od
sondaży krajowych, przez relacje w miejscu pracy, po nasz poziom niepokoju.
Harry pyta, dlaczego unikamy telefonów i czy możemy być szkoleni z lepszego korzystania z nich. Kiedy ojciec Harry'ego żył i potrzebował coś załatwić w internecie, który średnio rozumiał, przychodził do syna po pomoc.
Harry zaś mógł liczyć na pomoc ojca, gdy chodziło o wykonanie dłuższej
rozmowy telefonicznej.
„Kiedy tata zmarł, zrozumiałem, że po prostu boję się dzwonić do ludzi
i mam z tym problem”.
Dwie na trzy osoby w wieku do 25 lat wolą pisać niż rozmawiać przez telefon.
Nawet z rodziną. „Co słychać?” łatwiej, a na pewno szybciej napisać. Uważa
się, że dzwonienie to obecnie domena emerytów. Z drugiej jednak strony,
część z nas pracując zdalnie, siedzi na telekonferencjach. Ale zaraz ktoś się
odezwie, że to nie jest dzwonienie. To praca. Na ten moment zostawmy ten
wątek i wróćmy do pokolenia ojca Harry'ego. Moich rodziców także.
Telemarketerzy – to słowo ciśnie się w tym momencie na usta. Kiedyś było
ich mniej. Babcia nie instalowała sobie aplikacji na telefonie z okrągłym
cyferblatem ani żadnej magicznej nakładki na tenże, by telefon rozpoznał
dzwoniącego telemarketera. Albo, o ironio, bota, który nawet nie jest człowiekiem, choć brzmi dokładnie tak samo, jak miła sprzedawczyni Zosia ze
sklepu za rogiem. To właśnie ta grupa społeczna najczęściej pada ofiarami
rozmaitych oszustw na tzw. wnusia. Nawet ja mam często problem, gdy aplikacja blokująca (np. Truecaller) pominie jakiegoś dzwoniącego spamera, aby
rozpoznać, czy rozmawiam z człowiekiem, czy doskonale wytrenowanym
botem. A istnienia botów jestem świadomy. Oni, pokolenie dzwoniących,
a nie czatujących, często nie jest.
Pandemia jeszcze to uwypukliła. Bo wielu z tych, którzy czasami mogli liczyć
na dobrą radę odwiedzających ich bliskich, wówczas została zdana na siebie.
I głos w słuchawce – nierzadko jedynym interfejsie komunikującym starsze
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Nikt nie pozwala nam wsiąść za kółko, bez zdania prawa
jazdy. Słyszeliście kiedyś, aby ktoś uczył po prostu rozmawiać przez telefon?
osoby ze światem. W dzwonieniu nie widzimy czyjejś mimiki, gestów czy, wkładając to do jednego worka, mowy ciała, która jest niesamowicie potężną składową komunikacji!
Do tego dochodzi jeszcze fakt, że w Polsce tzw. gadka szmatka (ang. small
talk) brzmi dziś podejrzanie już na dzień dobry. Oczywiście może to też mieć
związek z najczęstszymi stanami emocjonalnymi współczesności: strachem
przed nieznanym, przed wstydem, przed oceną. We wspomnianym odcinku
podcastu pada teza, że w samym dzwonieniu najbardziej uwiera nas dziś brak
czasu. Może to wydać się szczytem bezczelności (i nim jest), ale okazuje się, że
odruch odrzucania połączenia lub czynienia tego (co gorsza) już po jego odebraniu, jest coraz częstszy. Moglibyśmy przecież zapytać dzwoniącego wprost:
„Czy mogę do Ciebie oddzwonić nieco później?”. Albo podać najlepiej jakiś
przedział godzinowy, aby jegomość nie poczuł się zaatakowany czy też „ograbiony” z czasu wolnego. Pytano Was tak? Mnie szczęśliwie tak, lecz rozumiem
niewygodę zadania tego pytania. Z jednej strony jesteśmy uprzejmi, z drugiej
– przerzucamy na przyszłego rozmówcę ciężar oczekiwania.
A czy my w ogóle czekamy dzisiaj na nowe połączenie?

Paradygmat czasu
Gdy z kimś rozmawiamy, poświęcamy na tę rozmowę czas. W teorii to
czas, który jest wykrojony dla dzwoniącego lub dla odbiorcy. Kiedyś był
zarezerwowany w 100%, bo pamiętam do dziś, jak babcia siadała w swoim
ulubionym fotelu z kubkiem herbaty zaparzonej w szklance, osadzonej
w metalowym koszyczku (do dziś nie wiem, kto je wymyślił i po co), aby
po obiedzie zadzwonić do mojej mamy. „Pogadać” znaczyło wtedy spędzić
z kimś co najmniej kilkadziesiąt minut. Mieć czyjąś atencję przez kwadrans,
pół godziny, a nierzadko dłużej.
Dziś o te kilkadziesiąt minut bardzo trudno. W pracy walczymy z nadmiarem
spotkań, które ustalamy, nie wiedząc, jaki mają cel albo mając cel bycia zajętym
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i zajmowania innych. Ot, przysługa źle prowadzonej pracy zdalnej. Ta wymaga
wdrażania nowych zasad i skuteczniejszego reżimu dbania o nasz czas. Asynchroniczność – której sam jestem ogromnym zwolennikiem, żeby nie było – to
jedno z tych słów, którymi można wiele wytłumaczyć. Także wiele złego.
Mocno wdrażamy wielozadaniowość. Rozmowy towarzyszą nam bardziej w tle
niż na pierwszym planie. Nie chodzimy do budek, rzadko siadamy w fotelach,
chyba że tych kawiarnianych, kiedy akurat stamtąd pracujemy. Czy jest w tym
coś złego? Tak zmienił się świat – więc nie. A przynajmniej nie musi być, bo tak jak programu do zarządzania czasem używamy, by ten czas odzyskiwać, tak

Tak jak programu do
zarządzania czasem
używamy, by ten czas

aplikacji Telefon możemy używać, by jakościowo te
kilka minut z kimś spędzić. Ale jak to zrobić w świecie, w którym Messenger jest nowym telefonem?

odzyskiwać, tak aplikacji

Praktyczne życzenia

Telefon możemy używać,

Podobnie jak ze wstydem przed wystąpieniami

by jakościowo te kilka
minut z kimś spędzić. Ale

publicznymi, pójściem po raz pierwszy biegać czy
powiedzeniem samemu sobie – „I co z tego?” – kluczem jest praktyka.

jak to zrobić w świecie,
w którym Messenger jest
nowym telefonem?

Jasne, nie każdy musi być wybitnym hostem czy
mówcą. Jasne jest też, że jeśli paraliżuje Cię zamówienie pizzy, to należałoby się temu przyjrzeć. Kiedyś
aplikacja w końcu nie zadziała. Co wtedy? Albo, no
wiesz, wyłączą nam internet? To się może zdarzyć.

W podcaście jedna z gościń wspomina również pewne szkolenie, w którym udział wzięło 9 000 osób. Tak, dotyczyło ono podstawowego treningu umiejętności rozmawiania przez telefon. Nikt nie pozwala nam
wsiąść za kółko bez zdania prawa jazdy. Bez odbycia wcześniejszego
kursu, a właściwie dwóch. Teoretycznego i praktycznego. Słyszeliście kiedyś, aby ktoś uczył po prostu rozmawiać przez telefon? Uczono Was tego?
Mnie nie, ale od zawsze byłem gadułą.
Wiele osób nawet nie postrzega rozmawiania przez telefon jako pewnej
umiejętności. Dziś wypada nazwać to anglicyzmem – jako „skilla”. A jest to
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umiejętność jak każda inna! Do tego nadal szalenie potrzebna we współczesnym świecie. Uczyliśmy się obsługiwać smartfony, potem żyć ze smartfonami i w końcu niemalże w nich żyć, ale używać aplikacji Telefon? No po
prostu dzwonisz, prawda? Chwila!? „Ale po co? Jest Messenger” – powiedział
niejeden człowiek, zapewne i dziś, kiedy czytasz te słowa.
Od kilku lat praktykuję w grudniu to samo ćwiczenie. Nie składam
życzeń przypadkowym osobom. Wszystkim, „bo tak wypada”. Składam
je tym, o których wiem na tyle dużo, że potrafię te życzenia złożyć.
I robię to głosowo. Dwa lata temu dzwoniłem do rodziny, przyjaciół czy
współpracowników i składałem życzenia przez telefon. Po prostu. Dobierałem do tego w miarę neutralną porę dnia (chyba że dokładnie wiedziałem, kiedy zadzwonić), starałem się być konkretny i nie zająć im więcej
czasu niż trzeba. Efekt?
Pisałem o nim szerzej na łamach iMagazine, ale co roku jest podobnie. U tych, którzy nacisnęli zieloną słuchawkę – zdziwienie, przeplatane
ze szczerą radością i wdzięcznością. U mnie? Uczucie bycia dinozaurem.
I kocham je do dziś.
W tym roku wybrałem formę pośrednią, bo w świecie natychmiastowości trzeba umiejętnie łączyć technologie. Nagrywałem życzenia głosowe.
Większość aplikacji pozwala już na wysyłanie wiadomości audio od
dawna, a dla mnie jako podcastera ta forma komunikacji jest całkowicie
naturalna. Wiele z tych osób odpisało w podobny sposób, co wcześniej
nie zdarzało się im w ogóle, jak sami mówili. Inni poczekali z odpowiedzią,
szanując i doceniając formę, w jakiej otrzymali tych kilka moich myśli, aby
odpisując, nie tylko je docenić, ale również lepiej dobrać słowa. To największa nagroda za wytrwałość i kolejna lekcja – rozmawiania.

Uczyliśmy się obsługiwać smartfony, potem żyć ze smartfonami i w końcu niemalże w nich żyć, ale używać aplikacji
Telefon?
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Dual
Odkąd pod koniec XX wieku świat obiegła informacja, że naukowcy
sklonowali owcę, regularnie rodzi się pytanie, kiedy zostanie
skopiowany człowiek oraz dlaczego nie jest to jednak tak dobry
pomysł.
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Sama owca Dolly nie ma oczywiście nic wspólnego z nowym filmem
Rileya Stearnsa pt. „Dual”, jednak podejmuje on tematykę samego
klonowania i poddaje pod zastanowienie, czy aby na pewno byłoby to
dobrym pomysłem.
Niedaleka przyszłość. Kiedy ludzie otrzymują diagnozę śmiertelnej
choroby i mają wystarczająco dużo na koncie bankowym, mogą udać
się do pewnej korporacji i się sklonować. Po co? Między innymi po to,
by pomóc swoim bliskim w przepracowaniu straty – choć nierzadko
kończyło się to tym, że klon ostatecznie nas im zastępował i żył dalej
naszym życiem.
Sarah (Karen Gillian) wiedzie raczej przeciętne
życie. Ma partnera, którego nie ma wiecznie

Niedaleka przyszłość.
Kiedy ludzie otrzymują
diagnozę śmiertelnej

w domu, matkę, która doprowadza ją do szału
i brak perspektyw na udaną karierę zawodową. Pewnego ranka budzi się w zakrwawionej
pościeli i szybko okazuje się, że zachorowała. Jej

choroby i mają wystar-

choroba, której lekarze nie potrafią w pełni okre-

czająco dużo na koncie

ślić, doprowadzi ją do śmieci. Bezbolesnej, ale

bankowym, mogą udać
się do pewnej korporacji
i się sklonować.

pewnej (przynajmniej na 98%). Dlatego też Sarah
postanawia się sklonować.
Niestety choroba, która miała spowodować jej
odejście z tego świata, przez kolejne miesiące nie
doprowadza do tego, a „Druga Sarah” skutecznie
zaczyna żyć życiem oryginału. Co gorsza, oka-

zuje się, że lekarze jednak byli w błędzie co do nieuchronności śmierci
bohaterki i choroba weszła w fazę remisji. Co teraz powinna zrobić
Sarah? Według prawa oryginał i klon muszą stoczyć pojedynek, który
będzie skutkował pozostaniem przy życiu tylko jednego z nich.
Film Rileya Stearnsa to bardzo ciekawa satyra, a nawet czarna komedia. Jednak można ją zaliczyć spokojnie do tych inteligentniejszych,
a żarty, które nas bawią, nie są tu nawet wypowiadane z ust bohaterów. Bawią nas przede wszystkim sytuacje, jakie ich spotykają,
reakcje na działania innych i przede wszystkim często pojawiająca
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się dwuznaczność. Choć momentami widać tu absurdy pewnych sytuacji, to nie raz i nie dwa uświadamiamy sobie, że nie są one aż tak
nieprawdopodobne.
Na koniec rodzi się pytanie, co byśmy zrobili na miejscu bohaterki. Czy
w ogóle zdecydowalibyśmy się na sklonowanie samych siebie? Czy
faktycznie podjęlibyśmy decyzję o pojedynku, w którym potencjalnie
możemy zginąć, pozostawiając przy życiu naszą kopię? Klonowanie
w filmie jest bardzo proste – wystarczy próbka śliny i kilka minut – ale
ewentualne pozbycie się klona już nie należy do najprostszych. Zupełnie
jak ze stwarzaniem sobie i rozwiązywaniem problemów.
Karen Gillian idealnie sprawdza się w swojej roli, balansując między
dramatyzmem, komizmem i współczuciem. Najlepiej jednak w filmie
wypadają sceny, w których partneruje jej Aaron Paul, wcielający się
w instruktora samoobrony, mającego przygotować bohaterkę do pojedynku. Film zachwyca momentami swoją świeżością, pomysłem i stawianiem trafnych, choć także zaskakujących pytań.
Film obejrzałem na tegorocznej edycji Sundance Film Festival
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892
Pomimo tego, że ogólnoświatowy pokój na świecie panuje już od
prawie 80 lat, to w tym czasie toczyło się wiele wojen – nawet
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w XXI wieku. I choć wiele się mówi o ofiarach tych konfliktów,
to mam wrażenie, że bardzo rzadko poruszany jest temat ludzi,
którzy wciąż żyją, ale są również mocno dotknięci przez wojenne
działania – o weteranach.
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„892” to oparta na faktach historia, której reżyserką jest Abi Damaris
Corbin. Opowiada ona o młodym amerykańskim weteranie (w tej roli
doskonały John Boyega), który w wyniku błędu nie otrzymuje wypłaty
ze swojej wojskowej renty. Pomimo pracy na dwóch posadach ledwo
wiąże koniec z końcem i brak tytułowych 892 dolarów jest dla jego
portfela poważnym ciosem. Postanawia więc wejść do banku, powiedzieć, że ma przy sobie bombę i tym samym zwrócić na siebie uwagę
mediów. Ma to poskutkować tym, że pieniądze, które mu się należą,
zostaną wypłacone.
Trzeba zaznaczyć, że główny bohater nie miał zamiaru obrabować
banku. Nie chciał nikogo okradać tylko dlatego, że nie miał wystarczającej ilości pieniędzy do przetrwania. Pragnął tylko otrzymać to, co
i tak mu się prawnie należało.
Film niemal w całości dzieje się w banku oraz przed nim (policja,
media, negocjator). W roli tego ostatnie wystąpił Michael Kenneth Williams, który zmarł kilka miesięcy temu i to była jego ostatnia rola.
Pomimo tego, że tego rodzaju filmów, jak mogłoby się wydawać, było już
wiele, to ten się zdecydowanie wybija się na ich tle. Dlaczego? Pomińmy
fakt, że inspirowany jest on prawdziwą historią, która zdarzyła się
w 2017 roku. Zdecydowanie warto tu zwrócić uwagę na to, że reżyserka
nie mówi nam tu wszystkiego wprost, a subtelnie pokazuje – przede
wszystkim za sprawą świetnie poprowadzonych aktorów, a w szczególności Johna Boyegi, który gra tutaj najlepszą rolę w swojej karierze.
Co więcej, a co chyba najistotniejsze, na naszych oczach rozgrywa się
prawdziwy dramat człowieka, który chciał służyć i służył swojemu

„892” to oparta na faktach historia, której reżyserką jest Abi
Damaris Corbin. Opowiada ona o młodym amerykańskim
weteranie (w tej roli doskonały John Boyega), który w wyniku
błędu nie otrzymuje wypłaty ze swojej wojskowej renty.
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krajowi, a później chciał jedynie otrzymać za to zapłatę. Bohater filmu
ucieleśnia wielu weteranów, o których rząd – w tym przypadku Stanów
Zjednoczonych – zwyczajnie zapomina. Jest to ogromny problem, gdyż
tyle się mówi o tym, że trzeba wspierać żołnierzy, kiedy wyjeżdżają na
wojnę i można tu się nawet odwołać do naszego „Murem za polskim
mundurem”. Jednak to wsparcie kończy się tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Żołnierze często nie radzą sobie z powrotem do cywilnego życia, a system i społeczeństwo wcale im tego nie ułatwiają.
Abi Damaris Corbin daje nam trafny komentarz na temat nierównego
traktowania weteranów oraz tego, że ludzie przelewający krew na swój
kraj zasługują na dużo więcej, niż dostają.
Film obejrzałem na tegorocznej edycji Sundance Film Festival
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Premiery filmowe
luty 2022
Rozdzielenie
Mark zarządza zespołem pracowników,
których wspomnienia związane z pracą
i życiem osobistym zostały rozdzielone
w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia
się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark
zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na
temat ich zawodów.

Premiera: 18.02			
		

Belfast
To opowiedziana z humorem niezwykle
osobista opowieść o dzieciństwie pewnego
chłopca w czasie zgiełku późnych lat 60.
W obsadzie występują nominowana do
Złotego Globu Caitriona Balfe, Judi Dench oraz
Jamie Dornan i dziesięcioletni Jude Hill.

Premiera: 25.02					
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W cieniu podejrzeń
Czworo zwykłych Brytyjczyków zostaje
oskarżonych o uprowadzenie syna
wpływowej amerykańskiej magnatki
medialnej. Podejrzani rozpoczynają
rozpaczliwą walkę z czasem, by udowodnić
swoją niewinność. Czy ktokolwiek im
uwierzy – i czy mówią prawdę?

Premiera: 04.02		
		

Cyrano
Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage),
człowiek wyprzedzający swoje czasy,
wzbudza zachwyty biegłością, z jaką
posługuje się zarówno słowem, jak
i szpadą. Jest jednak przekonany, że jego
powierzchowność czyni go niegodnym
olśniewającej Roxanne (Haley Bennett).
Zamiast szczerze wyznać miłość
przyjaciółce, milczy. Ta zaś, nieświadoma
jego uczuć, zakochuje się w młodym
żołnierzu Christianie.

Premiera: 18.02					

Do zobaczenia
na YouTube
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Czy warto
płacić więcej?
Mam wrażenie, że w debacie publicznej dotyczącej szeroko pojętej branży
muzycznej coraz więcej mówi się o tym, ile artyści zarabiają na muzyce,
która jest streamowana przez nas za pośrednictwem różnego rodzaju usług.
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Jakiś czas temu po sieci krążyła tabela, która prezentowała, ile razy dany
muzyk musi być odsłuchany, by zarobił na streamingu 1 USD. To zestawienie podał dalej T-Pain. Tak, ten T-Pain, którego cała branża muzyczna
oskarżała o to, że niszczy muzykę, którą znamy i kochamy. Niemniej jednak, wracając do meritum…
W tabeli tej jasno było widać, ile odsłuchań musi zdobyć artysta, by
liczyć na 1 USD zarobku. Liczby były zastraszające, przekraczające często
500–700 odsłuchań za 1 USD zysku.
Pomyślałem wtedy, że wszyscy mamy na to wpływ i możemy przecież
decydować portfelem, a czasem jednak wygrywa wygoda, bo jesteśmy
do czegoś przyzwyczajeni albo coś dostajemy w pakiecie.

W tabeli tej jasno było widać, ile odsłuchań musi zdobyć artysta, by liczyć na 1 USD zarobku. Liczby były zastraszające,
przekraczające często 500–700 odsłuchań za 1 USD zysku.

Nie musi tak jednak być i z całego serca chciałem Was zachęcić do tego,
by usługę streamingową wybierać świadomie. Nie możemy dopuścić
bowiem do sytuacji, w której muzycy (tym bardziej w dobie COVID-19)
nie mają szans na godne życie. Nie mam tu na myśli muzyków z pierwszych stron gazet, ale zwykłych artystów, którzy często grają koncerty
po małych klubach, barach, a teraz, gdy za bardzo nie mogą tego robić
lub nie są w stanie zgromadzić widowni równej tej sprzed wybuchu pandemii, ich jedynym źródłem zarobku często jest właśnie streaming.
Okazuje się jednak, że sam streaming, gdy nie jesteśmy popularni, to
za mało. Szczerze mówiąc, myślę, że niewielu polskich artystów byłoby
w stanie utrzymać się wyłącznie ze streamingu. Tak w rzeczywistości to chyba nikt. Pomyślcie o tym, ile taki Dawid Podsiadło generuje
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odsłuchań miesięcznie? Sto tysięcy?
Dwieście tysięcy? Może milion? Ile
z tego bierze wytwórnia, ile usługa, ile
menedżer itd. Tych głów do wykarmienia robi się zatem całkiem sporo.
Zachęcam Was do zapoznania się

z tym zestawieniem, by można było
podjąć jakąś świadomą decyzję. Ja
przyznaję, że swój streaming zmieniłem. Owszem, może jest mniej
wygodnie, może nie mam tam miliona
znajomych, ale mam świadomość, że
rezygnując z jednego obiadu na mieście, mogę godniej wynagradzać artystów, których muzykę kocham.
Pamiętać musimy, że w końcu to właśnie ta muzyka sprawia, że radzimy
sobie często z bardzo ciężkimi sytuacjami. To ona podnosi nas na duchu
i poprawia nam humor w kiepski dzień.
Mnie to wystarczy, ja więcej argumentów nie potrzebuję, by dopłacić. Co zrobicie Wy? Tutaj decyzja należy do Was,
mam nadzieję, że przynajmniej zachęciłem Was do refleksji nad streamingiem,
która nie będzie się sprowadzać do
user interface’u czy ikonki, którą wolicie, a pomyślicie też o tym, jaki wpływ
ta usługa ma na życie autorów muzyki,
której będziecie słuchać.
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Cacciucco alla livornese
– toskańska zupa rybna

MAKOWA KUCHNIA

201

Skład:

Na Waszą prośbę robimy wyjątkowe odstępstwo od jabłko-

• 1 kg dorsza

wej kuchni i w lutym proponujemy świetną, rozgrzewającą,

• 1 kg mintaja

zimową toskańską zupę rybną, która wygląda pięknie, sma-

• 1 kg morszczuka

kuje obłędnie, a jest bardzo prosta w przygotowaniu. Zatem…

lub łososia
• 0,5 kg mieszanki
owoców morza

Ryby kroimy w spore kawałki. Na oliwie szklimy cebulę, czosnek, peperoncino i marchewkę, dodajemy owoce morza.

• 1 marchew

Gdy się zarumienią, dodajemy pokrojone ryby i pomidory.

• 1 cebula

Delikatnie mieszamy, aby, o ile to możliwe, nie rozpadła się

• 5 ząbków czosnku

ryba, dodając powoli wino. Na końcu, jak już wszystko będzie

• butelka białego

się gotować, dodajemy masło, aby spokojnie na wierzchu się

wina (najlepiej

roztopiło. Całość gotujemy na wolnym ogniu ok. 2 godz., od

Pinot Grigio)

czasu do czasu delikatnie mieszając.

• 3 puszki pomidorów krojonych
• 1/4 kostki masła

Zupę podajemy najlepiej z grzankami z bagietki poskrobanymi ząbkiem czosnku.

• oliwa
• szczypta
peperoncino

Smacznego!

DOSTĘPNY NA

