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Redakcja

Spis treści
Okres przedświąteczny jest zwykle bardzo intensywny zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.
Z jednej strony trzeba zamknąć sprawy i projekty
przed końcem roku, z drugiej zaś przygotować się
do Świąt, a to oznacza wielkie porządki, no i oczywiście zakupy, także - a może przede wszystkim
- prezentów.
Co roku wiele osób obiecuje sobie, że prezenty
pod choinkę kupi czy przygotuje dużo wcześniej, ale
doskonale wiemy, że co roku biegają one po sklepach jeszcze dzień przed Wigilią. To m.in. z myślą
o takich właśnie spóźnialskich - a więc także i o nas
samych - oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer naszego magazynu. Podsuwamy tym z Was,
którzy jeszcze nie zdecydowali się, co kupić, nasze
pomysły na prezenty. Nie zapominamy jednak także o dawce dobrej lektury na okres świąteczny, kiedy wreszcie można będzie odsapnąć.
W imieniu całej redakcji życzę Wam, Drodzy
Czytelnicy, spokojnych, rodzinnych i wesołych Świąt
Bożego Narodzenia i oczywiście szczęśliwego Nowego Roku.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Gadżety

Apple usera list
do Świętego Mikołaja
Grzegorz Świątek



To już mój drugi list otwarty do Świętego Mikołaja, który publikowany jest
na łamach magazynu MyApple. Wśród ubiegłorocznych propozycji prezentów znalazły się rzeczy, które sam chciałbym dostać, a list skierowany był
do Mikołaja z grubym portfelem. W tym roku założenie jest inne. Prezenty,
które proponuję, ucieszą większość użytkowników sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie i nie nadwyrężą mocno mikołajowego portfela. W poradniku nie wymieniam konkretnych akcesoriów i ich producentów - no może poza Apple. Ma on jedynie zainspirować i podpowiedzieć,
na co zwrócić uwagę przy zakupie opisywanych akcesoriów. Oczywiście większość z nich chętnie zobaczyłbym pod swoją choinką. Zapraszam.
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Nie jest tajemnicą, że kabel
Lightning, który Apple
dodaje do swoich urządzeń,
nie jest wyjątkowo trwały.
Najczęściej uszkadza się on
tuż przy wtyczce Lightning,
gdyż w tym miejscu
narażony jest na największe
naprężenia, gdy użytkownik
korzysta z urządzenia,
które się ładuje.
1.
Karta upominkowa
do wirtualnych sklepów Apple
Z takiego prezentu ucieszy się chyba każdy użytkownik sprzętu Apple. Ci, którzy do tej pory nie kupili żadnych treści
znajdujących się w wirtualnych sklepach
Apple, na pewno chętnie zmierzą się z nowym doświadczeniem. Inni wreszcie kupią to,
na co od dłuższego czasu polowali. Wartość
podarunku musi zmieścić się między 50
a 400 złotych. Jest to więc prezent na każdą
kieszeń. Środki z karty wydać można w sklepach z aplikacjami, na książki w iBooks Store
oraz na filmy w iTunes, więc chyba każdy
znajdzie coś dla siebie. Co ważne, prezent zamawia się online, na przykład poprzez sklep
App Store w iPhonie. Jest to dobra wiadomość
dla tych, którzy nie lubią galerii handlowych
i tłumów, z którymi mierzyć się trzeba w tych
miejscach w świątecznym okresie. Wystarczy wpisać AppleID obdarowywanego, opcjonalną treść wiadomości oraz wybrać dzień,
w którym bon dotrze do adresata. Karta podarunkowa to także dobry pomysł na prezent dla kogoś, o kim przypomniało nam się
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w ostatniej chwili. Nie jest może zbyt wyszukanym podarunkiem, ale dla kogoś, kto lubi
praktyczne prezenty, to strzał w dziesiątkę.

2.
Etui do iPhone’a
Pomysł wydaje się banalny, ale etui to akcesorium, które dość szybko się zużywa, tracąc
przy tym walory estetyczne oraz swoją podstawową funkcję, którą jest ochrona smartfona. Właściciele iPhone'ów, dla których ważna
jest szczególnie pierwsza kwestia, na pewno
ucieszą się z nowego, niezniszczonego etui.
Przy zakupie warto jednak zwracać uwagę
na drugi aspekt. Etui powinno chronić telefon. Moim zdaniem nie warto zaprzątać sobie głowy tymi typu „slim”. Ładnie wyglądają
na iPhonie, ale nie zapewniają mu ochrony.
Warto, by etui miało grubsze ścianki boczne, które otaczają całe urządzenie. Ważne
jest też, by wystawały nieco ponad ekran.
Ochroni go to przed zarysowaniami, jeśli telefon często kładziony jest ekranem do dołu.
Mikołaje, których portfel jest bardziej zasobny, mogą zwrócić uwagę na „etui z funkcjami”. Na rynku znaleźć można obudowy, które uzbrajają iPhone'y w dodatkową baterię,
a nawet pozwalają na indukcyjne ładowanie
zarówno tej dodatkowej, jak i tej wewnątrz
iPhone'a. Inne powiększają pamięć masową lub są wodoszczelne. Każdy znajdzie coś
dla siebie i swoich bliskich.

3.
Kabel Lightning
Kolejny prezent dla posiadaczy iPhone'ów,
ale także iPadów, iPodów i nie tylko.
Nie jest tajemnicą, że kabel Lightning, który
Apple dodaje do swoich urządzeń, nie jest
wyjątkowo trwały. Najczęściej uszkadza się
on tuż przy wtyczce Lightning, gdyż w tym
miejscu narażony jest na największe naprę-
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żenia, gdy użytkownik korzysta z urządzenia,
które się ładuje. Osoby, które dbają o swój
kabel i nie jest on zniszczony, na pewno ucieszą się z drugiego lub kolejnego egzemplarza. W otoczeniu trudniej o kabel Lightning
niż o taki z miniUSB czy nawet USB typu C.
Im więcej kabli Lightning, tym mniejsza szansa, że gdzieś ich zabraknie. Jeden w pracy,
jeden w domu i jeden w torbie - to żadna
rozpusta. Warto zwrócić szczególną uwagę
na kable, które według producentów charakteryzują się dużą wytrzymałością. Konieczne jest moim zdaniem, by kabel oznaczony
był certyfikatem „MFi”, czyli „Made for iPod/
iPhone/iPad”. W praktyce oznacza to, że jest
on bezpieczny w użyciu i nie zrobi krzywdy
ani użytkownikowi, ani jego urządzeniu.

Zegarek to urządzenie
bardzo osobiste,
które większość nosi niemal
cały czas, więc pasek musi
się podobać. Poza tym,
dobrze byłoby kupić inny
niż ten, który obdarowywany
już posiada.

4.
Powerbank
Prezent nie tylko dla użytkowników sprzętu Apple. Każdy, kto otoczony jest sprzętami
elektronicznymi, potrzebuje energii elektrycznej do ich zasilenia. Powerbank to przenośna
bateria, która przyda się każdemu, kto często korzysta z nowoczesnych gadżetów. To,
na co warto zwrócić uwagę, to pojemność

7

akumulatora oraz moc. Im większa pojemność, tym więcej prądu zmagazynuje dany
powerbank, czyli naładuje większą liczbę
urządzeń. Od mocy zależy szybkość ładowania. Dobrze jest mieć świadomość, że te
o małej mocy dadzą radę ze smartfonami,
ale będą mieć problem z naładowaniem tabletu, nie mówiąc już o komputerze. Ja chciałbym właśnie taki, który ładowałby mojego
MacBooka. Warto też zwrócić uwagę na liczbę urządzeń, którą jednocześnie obsłuży
powerbank. Te lepsze potrafią ładować dwa
urządzenia w tym samym czasie. Na rynku
znajdują się także powerbanki z dodatkowymi funkcjami. Są takie wyposażone w latarkę
czy panel fotowoltaiczny. Widziałem też powerbanki z głośnikiem, a raczej głośnik bezprzewodowy z funkcją ładowania. Są również
powerbanki, które potrafią nawet uruchomić
rozładowany akumulator samochodowy.

5.
Pasek do Apple Watcha
Decydując się na zakup paska do Apple
Watcha, należy koniecznie zwrócić uwagę
na rozmiar zegarka, który posiada obdarowywany. Mniejsze mają szerokość 38, a większe
42 milimetry. Poza tym - ograniczeniem jest
jedynie oferta. Warto kierować się gustem
osoby, która otrzymać ma pasek. Zegarek
to urządzenie bardzo osobiste, które większość nosi niemal cały czas, więc pasek musi
się podobać. Poza tym, dobrze byłoby kupić
inny niż ten, który obdarowywany już posiada. Mam na myśli zarówno kolor, jak i materiał, z którego pasek jest wykonany. Te z gumy
przeznaczone są do aktywności fizycznych,
ale nie trzeba stosować się do tych zaleceń.
Są one najłatwiejsze w utrzymaniu. Bardziej
eleganckie są bransolety wykonane ze stali szlachetnej. Jeżeli chodzi o dopasowanie
do stroju, to są one najbardziej uniwersalne. Skórzane paski pasują do eleganckiego
stroju. Trzeba też uważać, by ich nie zmoczyć.
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Nie zaleca się korzystania z pasków skórzanych podczas uprawiania sportu, gdyż woda
czy pot mogą im zaszkodzić.

... granie za pomocą
iPhone'a czy dołączonego
do telewizyjnej przystawki
pilota nie należy
do najwygodniejszych.
Jeśli chodzi
o wybór kontrolera,
to nie powinno być
problemu. Oferta nie jest zbyt
szeroka.
6.
Klawiatura do iPada
Klawiatury do iPadów nabrały ostatnio nowego znaczenia. Apple od jakiegoś czasu
lansuje swój tablet jako substytut komputera. Dyskusję o tym czy przyszedł już
na to czas prowadzić można długimi godzinami, ale to nie miejsce i czas. Trudno jednak
moim zdaniem mówić o używaniu iPada jako
komputera bez fizycznej klawiatury. Ci którzy
korzystają z tabletu na przysłowiowej kanapie czy w łóżku raczej niezbyt się z niej ucieszą. Najpopularniejsze są etui z wbudowaną
klawiaturą. Takie zestawy nie są jednak najbardziej stabilne i trudno korzystać z nich tak
jak z laptopa, na przykład na kolanach. Druga
opcja to osobna klawiatura i etui lub stojak
dla iPada. To również zestaw, który nie charakteryzuje się dużą łatwością użytkowania.
Dlatego też jeszcze raz warto zwrócić uwagę,
że to prezent dla tych, którzy weszli już w erę
post-PC i komputery odłożyli na bok. Pozo-
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stali posiadacze iPadów z łatwością poradzą
sobie bez klawiatury. Dla nich lepiej wybrać
jeden z pozostałych prezentów z tej lub innej
listy.

7.
Kontroler do gier
dla Apple TV
Warto na początku zaznaczyć, że grać można
jedynie na Apple TV czwartej i piątej generacji. Wcześniejsze modele nie oferują takich
możliwości. Kontroler to prezent dla tych,
którym Apple TV zastępuje konsolę do gier
lub lubią czasem zagrać w coś dla rozluźnienia. Entuzjaści gier wideo na pewno parsknęli śmiechem, czytając to zdanie, ale wiem,
że takie osoby są. Ja również się do nich zaliczam i wiem, że granie za pomocą iPhone'a
czy dołączonego do telewizyjnej przystawki
pilota nie należy do najwygodniejszych. Jeśli chodzi o wybór kontrolera, to nie powinno
być problemu. Oferta nie jest zbyt szeroka.
Warto zobaczyć, jak wyglądają te dla najpopularniejszych konsol, i wybrać podobny,
ale na polskim rynku trudno znaleźć inne.
To prezent, który - podobnie jak klawiatura
do iPada - przeznaczony jest dla konkretnych
odbiorców. Jeśli obdarowywany wykorzystuje
Apple TV, by oglądać filmy, to kontroler do niczego mu się nie przyda. Gracze na pewno się
z niego ucieszą.
Ilustracja: Archiwum Redakcji
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Porównanie

Jakiego iPhone’a wybrać?
Jacek Zięba



Jakiego iPhone’a najlepiej obecnie kupić? To pytanie z pewnością zadaje
sobie w okresie przedświątecznym sporo osób, które szukają najlepszego
smartfona dla siebie lub swoich bliskich. Udzielenie na nie odpowiedzi chyba jeszcze nigdy nie było tak trudne, bo - jak łatwo policzyć - w ofercie Apple
znajduje się obecnie aż osiem modeli telefonów, każdy w kilku wariantach.
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Jeszcze rok temu kwestia wyboru najlepszego
iPhone’a była stosunkowo prosta i sprowadzała się do określenia swoich preferencji dotyczących rozmiaru ekranu. Trzy nowe modele smartfonów Apple skomplikowały sprawę
- bo czy można powiedzieć, że iPhone X jest
lepszy od iPhone’a 8 Plus? Nawet potrafiąc
udzielić odpowiedzi na to pytanie, bez trudu
wskażemy kilka cech jednego i drugiego urządzenia, które uniemożliwią nam wybranie
definitywnego „flagowca”, jak to zwykły nazywać najlepszego smartfona w ofercie danego
producenta media. Nadmienię, że nie tyczy
się to tylko oferty Apple. Podobna sytuacja
dotyczy Samsunga (S8, S8 Plus i Note 8), LG
czy Xiaomi.

Najmniejszemu
z wymienionych modeli
brakuje wsparcia dla
technologii 3D Touch,
a największy otrzymał
z kolei dodatkowy
gigabajt RAM-u i optyczną
stabilizację obrazu kamery.
Plusy wspomnianej wyżej
generacji? Obecność
portu minijack i dobry
stosunek jakości do ceny.
Minus to gorsza jakość
kamery.
Dokonując wyboru zakupowego, warto rzucić okiem na rynek smartfonów używanych.
Za sprawą premier nowych modeli oraz zbliżającego się okresu świątecznego ostatni
kwartał roku to czas największej sprzedaży

11

nie tylko nowych iPhone’ów. Roczne urządzenia znacząco tracą na wartości, a wielu troskliwych właścicieli wystawia na sprzedaż egzemplarze niemal pozbawione śladów użycia.
Co nowy sprzęt, to nowy sprzęt, ale perspektywa zaoszczędzenia bądź co bądź niemałych
pieniędzy może okazać się dla wielu z nas
wystarczającym argumentem przy dokonywaniu wyboru.
Wróćmy do obecnej oferty Apple. Na niższej
półce znajdują się obecnie trzy smartfony iPhone SE, iPhone 6s oraz iPhone 6s Plus.
Urządzenia te różnią się od siebie niemal wyłącznie wielkością ekranu i bryłą. Najmniejszemu z wymienionych modeli brakuje wsparcia dla technologii 3D Touch, a największy
otrzymał z kolei dodatkowy gigabajt RAM-u
i optyczną stabilizację obrazu kamery. Plusy
wspomnianej wyżej generacji? Obecność portu minijack i dobry stosunek jakości do ceny.
Minus to gorsza jakość kamery (relatywnie
ciemny obiektyw f/2,2), słabsze podzespoły,
fizyczny przycisk Home oraz prawdopodobnie
krótszy czas wsparcia oprogramowania iOS
przez Apple. Szczegóły dotyczące specyfikacji
technicznej znajdziecie w poniższej tabeli.
Kolejna generacja iPhone’ów to modele 7.
Lepsze ekrany, mocniejsze podzespoły, odporność na wodę oraz pył, a także świetne
kamery pozwalające na rejestrowanie znakomitych materiałów wideo i zdjęć. Do tego
wszystkiego pojemnościowy przycisk Home
(a tym samym mniej awaryjny i lepszy w obsłudze) i brak minijacka, o którym musimy
już niestety zapomnieć w smartfonach Apple.
Uważam, że iPhone’y 7 i 7 Plus to urządzenia, których stosunek jakości do ceny wypada
najlepiej ze wszystkich wymienianych w tym
artykule modeli. Szczególnie korzystnie cenowo produkty te prezentują się na rynku wtórnym, a ich następcy nie przynoszą na tyle
istotnych zmian, aby dopłata miała większe
uzasadnienie. Podobnie jak wyżej, tak i w tym
miejscu zachęcam do zapoznania się ze specyfikacją techniczną w tabeli.
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iPhone’y 8 to prawdopodobnie ostatnie
smartfony Apple, które kontynuują zapoczątkowaną w 2013 roku linię stylistyczną. Linię,
której design powoli zaczyna trącić myszką - szczególnie przy takich smartfonach
jak Samsung Galaxy S8, iPhone X czy Essential
Phone. Wtórność ma jednak swoje plusy.
Pozwala zakładać - mam nadzieję, że słusznie - iż producent osiągnął perfekcję w doskonaleniu danej serii produktów. iPhone 8
i iPhone 8 Plus mają świetny osprzęt, rewelacyjne kamery (w przypadku większego
wariantu praktycznie bez różnic względem
iPhone’a X - także z uwzględnieniem trybu
portretowego), bardzo dobrze prezentujące
się szklane obudowy o wysokiej wytrzymałości, ekrany Retina HD z technologią True Tone,
a także wsparcie dla ładowania bezprzewodowego. A wszystko to przy zachowaniu względnie przystępnej ceny. Specyfikację techniczną tych urządzeń poznacie z poniższej tabeli.
Wreszcie przyszedł czas na iPhone’a X. Piękny
smartfon z brzydkim wycięciem, które nie tylko szpeci telefon, ale też negatywnie wpływa
na wygodę korzystania z interfejsu - za przykład niech posłuży ukrycie procentu naładowania baterii. Urządzeniu nie sposób odmówić jednak obecności nowych technologii
oraz rozwiązań. Mamy więc ładowanie bezprzewodowe, tryb portret, wirtualny przycisk
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Home, Face ID pozwalające na odblokowywanie smartfona przez skanowanie twarzy,
Animoji dające nam możliwość wcielenia
się w ikonkę, ekran OLED i oczywiście mocne podzespoły. Brakuje tutaj jednak mającego swoje niewątpliwe walory skanera Touch
ID, a dla wielu osób nowe proporcje ekranu
(18,5x9), brak wyświetlacza LCD, pewne ustępstwa w interfejsie systemu iOS 11 i przede
wszystkim cena będą mniejszymi lub większymi wadami. Tabelkę ze specyfikacją znajdziecie poniżej.
Duży wybór to dobra i zła rzecz. Z jednej strony obecnie łatwiej dobrać iPhone’a dostosowanego do swoich potrzeb oraz możliwości
finansowych, a rynek produktów używanych
nie jest już tak okrojony, jak jeszcze rok
czy dwa lata temu. Z drugiej strony trudność
we wskazaniu „numeru 1” nie ułatwia dokonania wyboru. Mam jednak nadzieję, że moje
opisy oraz przedstawione dane pomogą Wam
w podjęciu decyzji i będziecie z niej zadowoleni.

Ilustracja: Adrian Urbanek.
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Smartfony ubierają się u Mobiwear
Kinga Zielińska



Kiedy w końcu nadchodzi ten wyczekiwany moment, w którym dostajemy w swoje ręce wymarzony telefon (oczywiście nie wszyscy podchodzą
do tego tak podniośle, zapewne nie np. miłośnicy smartfonów z Androidem
- taki żarcik), na pewno jednym z pierwszych elementów jego wyposażenia,
o jakim myślimy, jest etui. Tak jak w dawnych czasach swoje „gadżety” typu
broń palna, biała czy przyrządy optyczne chroniono w futerałach, pochwach
czy też kaburach, tak teraz myślimy o etui. Idę o zakład, że np. w święta Bożego
Narodzenia fraza „etui <tu_nazwa_smartfona>” pojawia się w google’owych
zapytaniach wielokrotnie częściej niż o jakiejkolwiek innej porze roku.
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Dlaczego chcemy je mieć? Przede wszystkim,
by zapewnić ochronę naszemu drogocennemu „skarbowi”. Ma ono chronić urządzenie
przed poobijaniem boków, zarysowaniami
czy też pęknięciami samej szyby wyświetlacza. Zakładamy, że jego obecność i użytkowanie zapewni naszym gadżetom długie i bezproblemowe życie, zatem powinniśmy dołożyć
starań, aby wybrać je starannie i prawidłowo. Przeżyłam już kilka mobilnych urządzeń,
jak również całą masę silikonowych, przezroczystych, skórzanych i plastikowych etui
dedykowanych ich ochronie. Mam po tych
wszystkich latach wrażenie, że producenci akcesoriów do ochrony smartfonów prześcigają
się w wyborze materiałów do ich wytwarzania.
Dziś nie jest żadnym problemem znalezienie
etui drewnianego, blaszanego, piankowego
czy też plecionego z trawy morskiej lub wikliny. Do wyboru surowca dochodzi następnie
aspekt stopnia ochrony - czy mają jej podlegać tylko plecki, czy też może plecki i przód,
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a może tylko krawędzie? Wsuwane czy nakładane, a może skręcane śrubami lub naciągane? Czyli „paranoja, a że przy oknie,
a że przodem, a że bokiem, a że nie wiadomo
dlaczego…”, niczym w słynnej scenie w autobusie w „Dniu świra” Marka Koterskiego.
Patrząc na to z tej perspektywy, można odnieść wrażenie, że użytkownicy sami nie wiedzą, czego chcą, i oczekują, że każdy wariant,
jaki wybiorą, będzie spełniał ich wszystkie wymogi, co oczywiście jest niemożliwe, o czym
przekonują się wkrótce, trafiając do serwisu
producenta… smartfona. W podjęciu decyzji nie pomagają również sami producenci,
stwarzając swym przekazem reklamowym
wrażenie, że cokolwiek wybierzemy, będzie
i tak doskonałe - kuloodporne, niezatapialne, niewrażliwe na upadek z dachu wieżowca
oraz kąpiel w gorącej kawie, a także wychodzące cało spod kół samochodu. Oczywiście
pod warunkiem, że jest sygnowane logo oferowanej przez nich marki.



Wywiad

Nie licząc znanych firm
zagranicznych, dbających
nie tylko o jakość i wykonanie
swoich produktów,
ale także ich design, mamy
zalew tzw. chińszczyzny,
która czasami może
nas również zaskoczyć
pozytywnie, najczęściej
jednak działa to w drugą
stronę.
Skoro więc większość etui chroni podobnie,
to może przynajmniej oprócz tego powinno
jeszcze jakoś wyglądać, być miłe dla oka, jakoś wyrażać nas samych? Ten aspekt wytwórcy
tych akcesoriów również zrozumieli już dawno. Zdają sobie sprawę z tego, że ważne są
nie tylko materiały, z jakich etui jest wykonane, oraz sposób, w jaki chroni ono urządzenie, ale również to, jak jest zaprojektowane
w swej formie i wyglądzie. Obecnie na rynku
jest już tyle firm produkujących tzw. „ochronę”, że w opcjach wyboru można dosłownie
utonąć. Nie licząc znanych firm zagranicznych, dbających nie tylko o jakość i wykonanie swoich produktów, ale także ich design,
mamy zalew tzw. chińszczyzny, która czasami
może nas również zaskoczyć pozytywnie, najczęściej jednak działa to w drugą stronę.
Nie tak dawno miałam okazję szukać etui
dla swojego iPhone’a 7 Plus. Wcześniej korzystałam z propozycji hiszpańskiej Piel Framy,
która jednak - mimo bardzo dobrego wrażenia z użytkowania, wysokiej jakości i dokładności wykonania - zawiodła mnie odklejającym się notorycznie magnesem w zapięciu.
W trakcie poszukiwań następcy natknęłam
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się na „książeczkowe” etui typu book-case (takiego szukałam) w ładnych, eleganckich kolorach. Gdy zaczęłam wczytywać się
w ofertę, nie mogłam uwierzyć, że jest to nasz
rodzimy produkt. W dzisiejszych czasach,
w zalewie podróbek, niedoróbek, podróbek
podróbek oraz wszechobecnej brzydoty pojawił się polski producent z porządną ofertą na światowym poziomie. Zdecydowałam
szybko, że muszę sprawdzić, czy warto z niej
skorzystać, i przy okazji dowiedzieć się czegoś
o polskim rynku etui do smartfonów. Gdy zaczęłam się nad tym zastanawiać, doszłam
do wniosku, że aby stworzyć od podstaw firmę mającą produkować rzeczy bardzo popularne, które muszą być nie tylko ładne, dobre, ale i konkurencyjne cenowo, zwykłe chęci
nie wystarczą. Do tego dochodzi konieczność
znalezienia dobrego i przychylnego twórczej
pracy miejsca, przyciągnięcia odpowiednich ludzi, którzy tak samo czują tę pasję,
zakupienia maszyn i nawiązania współpracy z solidnymi dostawcami. Marka, o której
tu wspominam, to Mobiwear, a jej właścicielem jest firma o tej samej nazwie z siedzibą
w Szczecinie, która ubiera smartfony w swoje
produkty już od 5 lat.
W ramach prowadzonego rekonesansu miałam przyjemność porozmawiać z Dawidem
Hajdukiem, odpowiadającym za cały sklep
internetowy Mobiwear.
KZ: Rozumiem, że firma została założona
przez przyjaciół, ale chętnie dowiem się,
jak do tego doszło? Rynek etui jest duży,
a tu pojawia się kolejna firma i jeszcze robi
wszystko w Polsce? Szalone, ale ciekawe.
Kto był tym pierwszym szaleńcem i nakręcił
innych do założenia takiej firmy?
DH: Firmę założyli Jakub Kopacki i Damian
Raupuk – znają się od liceum, ale współpracę w biznesie rozpoczęli na studiach. Rynek
etui jest duży, ale większość produktów i tak
pochodzi z Chin, a tam ciężko o jakość. Sami
od tego zaczynali i przez kilka lat zdążyli po-
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znać rynek i prawa nim rządzące. Aby się wyróżnić, trzeba było czegoś innego.
Powiem szczerze, że miałam problem z wyborem etui z Waszej oferty. Na dzień dobry spodobały mi się aż trzy modele. Skąd
czerpiecie pomysły na projekty? Pracujecie
z projektantami, szukacie inspiracji wokół,
przeszukujecie internet? ;)
Pomysły na wzory to zderzenie oczekiwań różnych osób i różnych gustów. Każdy miał inną
wizję wzorów, jednak przy odrobinie wysiłku
udało się stworzyć spójne kolekcje, które zadowoliły dosyć szerokie grono. Jednak regularnie klienci przesyłają nam inspiracje i kierunki dla nowych kolekcji, jest ciągle duże
pole do popisu.
Aktualnie pracujemy nad kilkoma nowymi
kolekcjami, zarówno z grafikami, jak i projektantami. Również dużą zmianę wizerunkową
przeszedł nasz sklep internetowy.
Jak wygląda proces produkcji (od pomysłu
do wysyłki do klienta)? Kto bierze w nim
udział?
Wszystkie etui są produkowane po wpłynięciu zamówienia zgodnie z wyborem klienta. Głównie ze względu na mnogość wzorów
i modeli. W tej chwili, gdybyśmy chcieli wykonać po jednym etui na każdy model telefonu, to daje nam prawie 25 tys. wariantów.
A te liczby są bardzo dynamiczne, ponieważ
prawie każdego tygodnia pojawia się jakiś
nowy model na rynku – tu trzeba być na bieżąco.
Sam proces nie wyróżnia się znacząco. Zaczynamy od przyjęcia i weryfikacji zamówienia,
gdy nie ma wątpliwości co do wzoru i modelu telefonu, zlecenie trafia na produkcję.
Tam przygotowywany jest odpowiedni krój
etui, nanosimy nadruk, pakujemy w kartonik,
ostatni raz sprawdzamy jakość wykonania
i chowamy wszystko do koperty.
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Drapanie, szorowanie,
oblewanie wodą, rzucanie
i wszystkie inne najgorsze
rzeczy, które mogą spotkać
nasz telefon. Jakakolwiek
zmiana czy nowa funkcja etui
to minimum miesiąc testów
przez każdego z naszych
pracowników
Jak wygląda testowanie produktów? Etui
to w końcu nie tylko ładny gadżet do telefonu, ale przede wszystkim ochrona drogiego
sprzętu, na której polegają Wasi użytkownicy.
Testowanie etui to okrutny proces ;). Drapanie, szorowanie, oblewanie wodą, rzucanie
i wszystkie inne najgorsze rzeczy, które mogą
spotkać nasz telefon. Jakakolwiek zmiana
czy nowa funkcja etui to minimum miesiąc
testów przez każdego z naszych pracowników,
każdy dostaje prototyp i szybko można zweryfikować, co działa, a co trzeba zmodyfikować przed ostatecznym zatwierdzeniem.
Co jest dla Was ważniejsze: wygląd czy jakość wykonania?
Kuba jest odpowiedzialny za jakość, natomiast Damian za wygląd. Na szczęście te dwa
kierunki ze sobą nie kolidują! I ta współpraca świetnie się układa! O ile wygląd jednemu
się spodoba, a drugiemu nie, to w temacie
jakości takich wątpliwości już nie będzie – jakość albo jest, albo jej nie ma. Tak więc bardzo pilnujemy obydwu zagadnień.
Macie kilka kolekcji w ofercie, jak często pojawiają się nowe? Czy będzie kolekcja świąteczna? ;)
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Szykujemy kilka nowych kolekcji oraz ankietę, w której to nasi klienci i subskrybenci newslettera zdecydują, które wzory trafią
do sprzedaży. Święta dosyć blisko, ale spróbujemy jeszcze wstawić kilka nowości. Chcielibyśmy utrzymać cykl nowych kolekcji minimum raz na kwartał.
Który z modeli telefonów był tym, dla którego stworzyliście Wasze pierwsze etui?
Tutaj decydował przypadek, czyli modele posiadane przez nas w momencie, gdy robiliśmy prototypy. Były to akurat wtedy iPhone 6s
oraz Sony Xperia Z3.
Jakie macie plany na przyszłość? Czy nadal
będą to tylko etui, czy też może paski do Apple Watch?
Nasze najbliższe plany to dodanie schowka
na kartę i banknoty, bo o to mamy najwięcej
pytań i to teraz testujemy. Do tego magnetyczny uchwyt do samochodu dla naszego
etui.
Bliżej nam dziś do telefonów niż do innych
akcesoriów, ale nigdy nie mówimy nigdy.
Dziękuję za rozmowę.
Przyglądając się wnikliwiej aktualnej kolekcji, trudno odnieść inne wrażenie niż to,
że Mobiwear jest najbliżej do telefonów. Ubierają nie tylko smartfony z logo nadgryzionego jabłka, ale również produkty Samsunga,
LG, Huawei, Nokii, Motoroli i wielu innych.
Marki urządzeń, dla których oferowane są
etui, można z łatwością znaleźć na przejrzystej stronie internetowej. Etui podzielone
są na kategorie „dla niej” oraz „dla niego”,
co oczywiście jest rzeczą gustu, bo większość
pań znajdzie coś ciekawego również w dziale
męskim. Dystrybucja etui Mobiwear dorównuje rozmachem ich gamie, ponieważ własny
sklep internetowy nie jest jedyną jej formą
- produkty te znajdziemy również na Allegro,
eBayu oraz Amazonie.
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Z punktu widzenia użytkownika wybór konkretnego etui z tak szerokiej i ciekawej oferty
jest tak samo trudny jak w przypadku innych
producentów. Sama na początku wybrałam
pięć wariantów, aby jednak później po wewnętrznej bitwie z samą sobą stwierdzić,
że dobieranie etui do ubioru jest lekką przesadą i ostatecznie zdecydowałam się na jeden model. Jak większość wariantów w ofercie Mobiwear, ten, który wybrałam, jest miły
dla oka i bardzo ciekawy graficznie. Jeśli chodzi o odczucia wynikające z bezpośredniego
kontaktu z tym etui, stwierdzam po kilku tygodniach, że wykonanie ma solidne, jest miłe
w dotyku, w ręku trzyma się je bardzo dobrze.
Jakość bez wątpienia dorównuje tu prezencji,
co nie zawsze jest oczywiste. Miejsca zgięć,
mocowania, magnesy spinające, uchwyt
urządzenia, narożniki, grafika - wszystko
jest w takim stanie jak w chwili wyjęcia z pudełka, mimo że etui nie mają u mnie lekko
(kieszenie, torebki, kuchnia, biuro, klucze,
dziecko, auto każdego dnia potrafią odcisnąć
swe piętno szybciej, niż się wydaje). Po miesiącu użytkowania nadal jest tak samo ładne
jak przed jego pierwszym użyciem i w końcu
znajduję je bez problemu w torebce (protip
dla kobiet: nie polecam czarnego telefo-

nu w czarnym etui w czarnej torebce). Jedyną wadą, jaką znalazłam do tej pory, jest to,
że przed umieszczeniem smartfona w stacji
dokującej muszę wyciągać go z etui, ponieważ stopka stacji blokuje się o dolną krawędź
uchwytu urządzenia, nie pozwalając wtyczce
prawidłowo podłączyć się do gniazda. Domyślam się jednak, że eliminacja tego problemu
wymagałaby zmiany materiału, z którego wykonany jest uchwyt, na twardszy niż silikon,
który również ma wiele zalet i oferuje optymalne trzymanie smartfona w etui.
Gdybym znalazła pod choinką telefon, zdecydowanie po raz kolejny skorzystałabym
z oferty Mobiwear. Ale może ktoś z Was będzie niedługo szukał nowego etui na prezent
dla siebie lub dla kogoś bliskiego? Z moich obserwacji wynika, że z pewnością będą
to dobrze wydane pieniądze - dostaniecie
za nie produkt, w którym jakość, wygląd i wartość idą razem w zgodnym kierunku. Trzymam
również kciuki za dalsze sukcesy producenta, na rynku zdominowanym przez pośredników i sprzedawców warto doceniać tych,
którzy kreują, wytwarzają i robią to z takim
zapałem jak Mobiwear.
Ilustracje: fot. Kinga Zielińska i materiały producenta
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Gadżety

Prezenty dla majsterkowiczów
dużych i małych
Jacek Swoboda



Co roku pojawia się ten sam problem: „Co ciekawego kupić na prezent?”
- i co roku każdy obiecuje sobie, że rozwiąże go wcześniej, a nie zostawi
na ostatnią chwilę. Postanowiłem pomóc w tej rozterce, a wręcz dać gotowe rozwiązanie i przygotowałem dość nietypowy poradnik prezentowy.
Jego głównym założeniem są podarunki, które rozbudzą ciekawość i kreatywność podczas tworzenia, jak również programowania układów elektronicznych, oraz pomogą w szeroko pojętym majsterkowaniu. Nie chciałem
prezentować tutaj rozbudowanych i skomplikowanych sprzętów średnio kojarzących się z przyjemnym spędzaniem wolnego, świątecznego czasu. Skupiłem się na kilku ciekawych produktach, odpowiednich zarówno dla młodszych, jak i starszych obdarowywanych, które potrafią „bawiąc, uczyć, i ucząc,
bawić”, a także usprawniają rozwiązywanie napotkanych problemów technicznych. Dodatkowo starałem się dopasować wybrane produkty do każdego
budżetu, tak aby każdy wyszukał coś na swoje możliwości finansowe i mógł
znaleźć znakomite zamienniki dla kolejnych: skarpet, krawatów, płyt z kolędami, perfum, nudnych gier itp.
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Arduino

wiek: 10+
orientacyjny wydatek: pojedyncze płytki
prototypowe w postaci tzw. klonów od kilkunastu złotych, oficjalne płytki od kilkudziesięciu złotych, gotowe zestawy startowe od ok. 150 zł
Arduino to kompleksowa platforma programistyczna, obejmująca zarówno warstwę
oprogramowania, jak i sprzętu, której początki sięgają 2005 roku. Została stworzona z myślą o edukacji jako proste i łatwo dostępne
środowisko do kontrolowania studenckich
projektów interaktywnych. W dużym uproszczeniu możemy przyjąć, że Arduino to układy
elektroniczne pełniące funkcje komputera,
które programujemy za pomocą powiązanego, dedykowanego środowiska programistycznego zwanego Arduino IDE. Co istotne,
do rozpoczęcia przygody z programowaniem
na platformie Arduino nie potrzebujemy szerokiej wiedzy z zakresu elektroniki i mikrokontrolerów, ponieważ podstawowe układy
możemy utworzyć z łatwością układania klocków, a „ożywienie ich” przez napisanie odpowiedniego programu to zazwyczaj kwestia
kilku linii kodu.
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Do dyspozycji mamy całe spektrum płytek
prototypowych, dodatkowych modułów, sensorów, serwomechanizmów, silników itp. elementów, z których możemy utworzyć zarówno
proste układy testowe, jak również rozbudowane projekty. Kompletując prezent, najlepiej
zacząć od uniwersalnej płytki Arduino UNO,
a następnie, w zależności od budżetu, jakim
dysponujemy, dodać kolejne elementy umożliwiające budowę coraz ciekawszych układów
elektronicznych. Możemy również posłużyć
się tzw. zestawami „starter kit” - te zazwyczaj
zawierają wszystko, co potrzebne, aby zrealizować większość szkoleniowych projektów.

Micro:bit

wiek: 10+
orientacyjny wydatek: 100 zł wzwyż w zależności od opcjonalnych dodatków, które możemy dokupić
Micro:bit to niewielkich rozmiarów komputer
(precyzyjniej „płytka rozwojowa”) stworzony
przez BBC jako platforma, która ma zachęcić
najmłodszych do eksperymentowania z elektroniką poprzez tworzenie własnych projektów
rozbudzających ich ciekawość. Płytka została
zbudowana w oparciu o 32-bitowy procesor
ARM Cortex M0. W swoim wyposażeniu posiada: matrycę diod LED 5x5, dwa programowalne przyciski, czujniki temperatury i światła, magnetometr, akcelerometr oraz moduł
Bluetooth Low Energy. To wszystko na powierzchni wielkości połowy karty kredytowej!
Do największych zalet platformy micro:bit należą: prostota z jaką możemy ją programować, dostępność materiałów szkoleniowych,
moduły, za pomocą których w prosty sposób
rozbudujemy tworzone projekty, oraz aplikacje dla systemów iOS i Android.
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Micro:bit będzie wspaniałym pomysłem
na prezent dla młodszych, ciekawych świata
majsterkowiczów. Dzięki możliwości programowania za pomocą graficznych bloków dzieci bardzo szybko powinny poczuć się na tyle
pewnie, żeby modyfikować gotowe przykłady,
a nawet tworzyć własne programy zupełnie
od podstaw. Nauka programowania poprzez
zabawę to zdecydowanie opcja warta polecenia!

Raspberry Pi to popularne
„malinki” - mikrokomputery
wbudowane w płytki
elektroniczne o małych
gabarytach posiadające
użyteczne porty
wejścia-wyjścia, jak również
moduły komunikacji.
NodeMCU z ESP8266
wiek: 16+
orientacyjny wydatek: 25 zł

Układ elektroniczny oparty o moduł
Wi-Fi ESP8266, dodatkowo wyposażony
w: 10 pinów GPIO (każdy z nich może być sterowany sygnałem PWM), magistralę I2C,
1-Wire, 10-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, antenę PCB. Co ważne, na płytce został
umieszczony konwerter USB-UART (CP2102)
umożliwiający programowanie bezpośrednio poprzez port USB z wykorzystaniem środowiska Arduino IDE. W praktyce oznacza to,
że możemy programować ten układ prawie
tak samo jak klasyczne Arduino UNO, musimy
jedynie zwrócić uwagę na różnicę w wejściach
i wyjściach. Podstawową zaletą NodeMCU jest
fakt, że za niewielkie pieniądze mamy do dyspozycji gotowy układ, który może komunikować się z siecią bez konieczności korzystania
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z odrębnych modułów. Płytka może stanowić
bazę np. do projektów IoT (z ang. „Internet
of Things”, Internet rzeczy).
Jeżeli obdarowywana przez Ciebie osoba
ma już podstawowe doświadczenie z układami elektronicznymi (np. pracowała już z platformą Arduino), z pewnością zaciekawi się
dodatkowymi możliwościami, jakie otrzyma,
korzystając z NodeMCU.

Raspberry Pi

wiek: 10+
orientacyjny wydatek: od 30 zł za najprostszą wersję „Zero” po ok. 250 zł za najnowszy model z kompletem akcesoriów
Tak jak Arduino ma z założenia być platformą
do nauki programowania układów elektronicznych, tak Raspberry Pi ma wdrażać w świat
informatyki. Oczywiście te granice z czasem
zanikają, bo zarówno jedna, jak i druga architektura dynamicznie się rozwija. Popularne
„malinki” („raspberry” z j. ang. malina) to mikrokomputery wbudowane w płytki elektroniczne o małych gabarytach posiadające
użyteczne porty wejścia-wyjścia, jak również
moduły komunikacji. Kolokwialnie możemy
stwierdzić, że to takie zmniejszone odpowiedniki stacjonarnych komputerów. Raspberry Pi
działa pod kontrolą systemów operacyjnych
opartych na Linuksie oraz RISC OS, a od modelu Raspberry Pi 2 B może pracować również
w oparciu o Windows 10 Internet Of Things.



Gadżety

Jeżeli idea budowania
robotów z klocków przypadła
Ci do gustu, a pułap
finansowy zestawów LEGO
Mindstorm jest dla Ciebie
za wysoki, to istnieje ciekawa
alternatywa produkowana
przez firmę Xiaomi.
LEGO Mindstorms

wiek: 10+
orientacyjny wydatek: 1400 zł wzwyż
Znane praktycznie przez wszystkich popularne klocki LEGO (głównie z serii LEGO Technic)
zintegrowane z elektroniką - tak w skrócie
można opisać platformę LEGO Mindstorms,
której początki sięgają 1998 roku. W jej skład
wchodzą czujniki (np. rozpoznające kolory, dotyk lub odległość od innych obiektów),
serwomechanizmy oraz komputerowa jednostka centralna. Całość pozwala w prosty
sposób tworzyć roboty, ale również rozbudowane układy automatyki. W serwisie YouTube
znajdziemy sporo filmów obrazujących działanie całych „linii produkcyjnych” utworzonych wyłącznie przy pomocy takich klocków,
co robi naprawdę spore wrażenie. Programowanie LEGO Mindstorms odbywa się w głównej mierze z wykorzystaniem bloków reprezentowanych przez elementy graficzne.
Całość sprawia, że nawet nastolatki bez większego problemu poradzą sobie z tworzeniem
programów według których będą pracować
ich roboty.
Jeżeli tylko możliwości finansowe pozwalają
Ci na taki prezent, zdecydowanie warto zainteresować się LEGO Mindstorms. W parze
z ceną idzie solidna jakość i nieograniczone
możliwości rozbudowy, dzięki kompatybilności z pozostałymi seriami klocków LEGO.
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Xiaomi MITU

wiek: 10+
orientacyjny wydatek: 400 zł przy zakupie
z Chin, 600 zł przy zakupie w Polsce
Jeżeli idea budowania robotów z klocków
przypadła Ci do gustu, a pułap finansowy
zestawów LEGO Mindstorm jest dla Ciebie
za wysoki, to istnieje ciekawa alternatywa
produkowana przez (jakże popularną wśród
polskich „zakupoholików”) firmę Xiaomi. Podobnie jak w przypadku klocków LEGO i tutaj samemu składamy robota z dostarczonych elementów, a następnie wprawiamy
go w ruch. Zabawka ma wbudowany procesor Cortex Mx 32 bit, moduły łączności
Bluetooth 4.0 i Wi-Fi 2,4 GHz oraz USB Typu
C. Zbudowany robot współpracuje z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemów
iOS lub Android. Oprócz domyślnego sterowania możemy tworzyć dla niego własne programy, a tym samym uczyć się programowania
w prosty i ciekawy sposób. Niestety musimy
być świadomi, że klocki MITU dedykowane są
głównie na rynek chiński, więc musimy liczyć
się z faktem, iż nie znajdziemy za wiele dodatkowych materiałów i instrukcji w języku angielskim, a już z całą pewnością nie w języku
polskim. Tę niedogodność Xiaomi rekompensuje atrakcyjną ceną, co sprawia, że zestaw
z robotem MITU może okazać się ciekawym
pomysłem na prezent.



Gadżety

Roboty Sphero

wiek: 8+
orientacyjny wydatek: 300 zł – 1500 zł (w
zależności od wersji robota, jaką wybierzemy)
Zabawki z firmy Sphero doskonale wpisują
się w trend łączenia rozrywki z nauką. Roboty
znane z sagi „Gwiezdnych Wojen”, charakterystycznie poruszające się kulki, odpowiedniki
postaci z komiksów i filmów animowanych
to tylko część z dostępnego portfolio firmy.
Każdy z tych produktów z całą pewnością znajdzie swoich odbiorców zarówno wśród młodszych, jak i tych starszych, w których drzemie
duch dziecka. Dzięki wykorzystaniu aplikacji
edukacyjnych dostarczanych przez producenta śmiało można stosować wspomniane
zabawki jako pomoc w nauczaniu programowania już od najmłodszych lat. Zdecydowanie warto zainteresować się ofertą Sphero i zaszczepić bakcyla poznawania świata
elektroniki oraz informatyki już od najmłodszych lat,
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Zestawy narzędzi
specjalistycznych iFixit

wiek: 14+
orientacyjny wydatek: od kilkunastu do kilkudziesięciu Euro w zależności od przeznaczenia zestawu, jaki wybierzemy
Każdy śledzący na bieżąco premiery sprzętu
Apple pewnie kojarzy następujące po nich
wpisy w różnych portalach technologicznych,
zawierające bardzo szczegółowe zdjęcia elementów znajdujących się wewnątrz tych urządzeń, połączone z informacją, jak trudno
będzie dokonać ich ewentualnej naprawy.
Za taką dokumentacją stoi w przeważającej
części firma iFixit. Słynie ona z podejścia,
że w miarę możliwości urządzenia elektroniczne powinno się naprawiać, a nie wyrzucać, zastępując je nowymi, wpływając tym samym chociażby na środowisko naturalne
i sterty elektrośmieci, które nie zawsze są należycie przetwarzane.



Gadżety

Jeżeli obdarowywana osoba ma zacięcie majsterkowicza, zdarza jej się np. wymieniać dyski
w notebookach lub stłuczone ekrany w smartfonach, to z pewnością nie pogardzi profesjonalnymi narzędziami tej firmy. Z ich pomocą można rozebrać na czynniki pierwsze
praktycznie większość urządzeń elektronicznych, a co więcej - nierzadko złożyć je później z powrotem, tak żeby wciąż działały! Mówiąc już trochę poważniej, ten dobry zestaw
narzędzi jest podstawą skutecznej naprawy
lub modernizacji sprzętów elektronicznych,
warto mieć taki w domowym „warsztacie”,
bo niejednokrotnie może się przydać w najmniej oczekiwanym momencie.

Adaptery kart SIM
wiek: 10+
orientacyjny wydatek: 10 zł

Jeżeli obdarowywana przez Ciebie osoba
zmienia telefony jak rękawiczki albo żongluje
kartami SIM pomiędzy nimi, to zdecydowanie
jest to prezent dla niej. W przeciwnym wypadku - i tak pewnie nie pogardzi tak praktycznym
drobiazgiem, nawet jeżeli z majsterkowaniem
nie ma za dużo wspólnego. Od czasu, kiedy w iPhone'ach oraz innych smartfonach zaczęły pojawiać się coraz to mniejsze wydania
klasycznych kart mini-SIM, praktycznie każdy prędzej czy później napotka na problem
z ich właściwym dopasowaniem do telefonu lub modemu LTE, jaki aktualnie posiada
lub z jakiego w danej chwili chciałby skorzystać. Gotowe zestawy adapterów posiadają
zazwyczaj: kluczyk do wyciągania „tacek” SIM
dobrze znany z iPhone’ów, adapter micro-SIM
-> mini-SIM, adapter nano-SIM -> mini-SIM,
adapter nano-SIM -> micro-SIM. Z takim zestawem żadna konfiguracja nie będzie problemem, a i budżet, jakim dysponujemy,
może być dosłownie symboliczny.

Ilustracje: archiwum Redakcji i materiały deweloperów
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Świąteczne rozważania:

Czy Face ID rozpozna
Świętego Mikołaja?


Patryk Wikaliński

Okres świątecznych zakupów jest szalony. Zabawa w gigantyczny szał trwa
w najlepsze. Niech pierwszy nadgryzie jabłko ten, kto chociaż raz nie wpadł
w wir gorączki promocji. Nic dziwnego! To dobry czas, by zacząć poszukiwania swojego wymarzonego prezentu. Ozdoby, ubrania, gadżety – wszystkim
błyszczą się oczy na widok kolorowych witryn sklepowych. Galerie handlowe
zamieniają się w tor wyścigowy, a uczestnicy ustanawiają kolejne rekordy
w biegu na czas. Święty Mikołaj tym bardziej nie ma lekko. Trzeba przecież
przygotować prezenty i dostarczyć je pod choinkę. No właśnie! Najmłodsi
z pewnością rozpoznają swojego Świętego Mikołaja, a jak radzi sobie z tym
Face ID?
28
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Bez uprzedniego oglądania
urządzenia w sklepie
zdecydowałem się szybko
zamówić telefon pozbawiony
ramek. Fanboy? Nie będę
się spierał, być może.
Wiem jednak, że gromki
wydźwięk optymizmu, jaki
zdawało się słyszeć z ust
Tima Cooka, napawał
nadzieją, że będzie to
naprawdę coś zupełnie
innego.
Każdy może zostać Świętym Mikołajem. Wydaje mi się, że uczucie towarzyszące obdarowywaniu prezentami smakuje najlepiej. Jestem
niemal pewny, że przynajmniej część z Was
zastanawia się nad zakupem iPhone’a X.
Dla siebie lub jako prezent świąteczny.
Jak oprzeć się pokusie, gdy popularny Xmas
już nazwą podpowiada zakup najnowszego
iPhone’a X? W tym miejscu muszę zaznaczyć, że artykuł nie będzie opisywał z osobna każdej zalety jednego z droższych obecnie
urządzeń na rynku. To zostawiam naszym redaktorom. Natomiast chciałbym rozwiać wątpliwości związane z działaniem Face ID. Musicie uwierzyć na słowo!
Właścicielem iPhone’a X zostałem dwa dni
po światowej premierze tego urządzenia.
Oczywiście! Przekonały mnie zapewnienia
Apple podczas Keynote, które odbyło się
już jakiś czas temu. Bez uprzedniego oglądania urządzenia w sklepie zdecydowałem
się szybko zamówić telefon pozbawiony ra-
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mek. Fanboy? Nie będę się spierał, być może.
Wiem jednak, że gromki wydźwięk optymizmu,
jaki zdawało się słyszeć z ust Tima Cooka, napawał nadzieją, że będzie to naprawdę coś
zupełnie innego. Tak więc zaufałem.
To jest coś innego! - krzyknąłem. Muszę się
przyznać, że uczucie, jakie towarzyszyło mi
w 2008 roku, kiedy gorączkowo otwierałem
pudełko swojego pierwszego iPhone’a, pojawiło się ponownie. Tak samo jak w przypadku iPhone’a 3G, tak obecnie mam wrażenie,
że trzymam w ręce zupełnie inny telefon.
Z innej epoki? Nie wiem, ale zauroczyłem się
od pierwszego wejrzenia. To za sprawą ekranu pozbawionego ramek oraz Face ID.
Touch ID uważałem za świetne rozwiązanie.
Bądźmy szczerzy! Nie można się nie zgodzić
z faktem, że to właśnie Apple przyczyniło się
do popularyzacji takiej formy zabezpieczeń
w urządzeniach mobilnych, a potem w komputerach. No dobrze! W komputerze - i mam
na myśli tutaj MacBooka Pro z Touch Barem.
Tak, to urządzenie z takim długim dotykowym
paskiem nad klawiaturą. Touch ID zatem pozwalało na chwilę zapomnieć i uwierzytelniać
swoje poczynania w o wiele wygodniejszy
sposób.
Wraz z X-em Apple zdecydowało się na usunięcie przycisku Home i zastąpienie go obsługą gestów. Swoją drogą to naprawdę trafiony
pomysł. Podczas konfiguracji Face ID wystarczy zaliczyć dwa szybkie skanowania twarzy
i gotowe! Jak nowy sensor działa w praktyce?
Śpieszę Wam wyjaśnić.
Wygoda, wygoda i jeszcze raz wygoda. Face ID
to wygoda, którą użytkownik od razu czuje,
gdy spróbuje na chwilę wrócić do poprzednich generacji iPhone’a. Pomijam kwestię
nieco większego ekranu i wprowadzenia
obsługi gestów – tak jak już wspomniałem,
jest to znaczący plus iPhone’a X. Jednak Face
ID zaskoczyło mnie jeszcze bardziej.
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Nie chcę jakoś przesadnie zagłębiać się
w techniczne aspekty sensora. Szczegółową specyfikację bez problemu znajdziecie
na stronie internetowej Apple. Tak więc czas
na pytanie numer 1: czy Face ID rozpozna
Świętego Mikołaja? Powinno!
Kolejne moje spostrzeżenie dotyczy obsługi urządzenia. Posługując się iPhone’em
X, nie zdołamy zauważyć działania Face ID.
Oczywiście, nie mam na myśli w tym przypadku fazy początkowej ekscytacji nowym nabytkiem. Zdradzę, że animacja otwieranej kłódki może działać uzależniająco. Tak naprawdę
bawimy się sensorem dla samej próby skanowania. Jednak po pewnym czasie odblokowanie telefonu staje się niezauważalne i całkiem naturalne.

... w praktyce podczas
każdego odblokowania
uczy się naszej twarzy
i jej „otoczki”. Człowiek
przechadzający się
w kapturze i okularach,
a czasem nawet w znaczącym
zaroście, nie stanowi dla Face
ID żadnego problemu.
W takiej „konfiguracji”
nie miałem żadnych
problemów z sensorem
To proste! Po prostu podnosisz telefon, jego
ekran się „budzi” i urządzenie jest już odblokowane. O tak na pstryk! Warunki oświetleniowe nie odgrywają żadnej roli. Urządzenie
odblokuje się w takim samym czasie nawet
podczas kompletnej ciemności. No chyba
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że zrobimy głupią minę. Zarówno w nocy,
jak i w dzień w pełnym słońcu nie miałem
problemów z dostaniem się do zawartości
mojego egzemplarza. Zapewne padnie pytanie: a co w warunkach takich, jakie mamy
obecnie? Przecież aura w postaci opadów
deszczu i śniegu zmusza nas do zakładania
czapek, kapturów i innych dziwactw. Ja przeważnie zakładam kaptur, który znacząco zakrywa mi głowę. Kaptur jak kaptur. Jednak byłem bardzo zaskoczony, w jak szybki sposób
iPhone X adaptuje się do ciągle zmieniającego się wizerunku.
Telefon w praktyce podczas każdego odblokowania uczy się naszej twarzy i jej „otoczki”. Człowiek przechadzający się w kapturze
i okularach, a czasem nawet w znaczącym
zaroście, nie stanowi dla Face ID żadnego
problemu. W takiej „konfiguracji” nie miałem żadnych problemów z sensorem. Za każdym razem otrzymywałem wynik pozytywny,
a iPhone X otwierał kłódeczkę, która znajduje
się tuż nad wskaźnikiem stanu aktualnej godziny.
W normalnych warunkach domowych (tak
je nazwijmy) Face ID również nie ma większych problemów. To najlepsze, co mogło
Apple wymyślić w ostatnim czasie. No dobrze,
ale przecież nie jest też tak, że przez miesiąc
telefon ani razu nie wykazał cech nadopiekuńczych i zawsze od razu dał się przekonać,
że ja to faktycznie ja.
Podobnie jak w przypadku Touch ID, zdarzają
się nieudane próby skanowania. Jest to jednak naprawdę sporadyczne i bardziej chodzi
tu o kąt, pod jakim użytkownik trzyma urządzenie. Nie mówię, że telefon zaprojektowano
z myślą o trzymaniu go z chirurgiczną precyzją.
Nie! Póki „nie cudujemy” telefonem na prawo
i lewo, to jest naprawdę dobrze. Face ID oferuje zadowalające wyniki, a nieudane próby
zeskanowania twarzy policzyłbym na palcach
jednej ręki.
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Nie wiem, dlaczego tak bardzo sceptycznie
zaczęto podchodzić do tego rozwiązania.
Może użytkownicy mają w pamięci rozwiązania konkurencji z przeszłości? Nieudolne próby zaimplementowania technologii,
która powinna chronić, skutkowały możliwością odblokowania urządzeń za pomocą wydrukowanego wizerunku. Nie z iPhone’em te
numery!

Face ID to z pewnością
bezpieczne rozwiązanie,
ale trochę jabłek spadnie
z jabłoni, zanim zwykły
konsument przestanie
obawiać się tego typu
technologii. Bariera
psychologiczna w postaci
obawy przed skanowaniem?
W przypadku rozwiązania Apple nic takiego
nie ma miejsca. Sensor zaczęto projektować
krótko po premierze iPhone’a 5s i w pierwszych odczuciach wydaje się być bardzo
dopracowany. Skanowanie odbywa się natychmiastowo i - co najważniejsze - nie odnotowałem żadnych „przycięć” czy spadków
wydajności systemu podczas tego krótkiego
procesu.
Face ID to z pewnością bezpieczne rozwiązanie, ale trochę jabłek spadnie z jabłoni, zanim zwykły konsument przestanie obawiać
się tego typu technologii. Bariera psychologiczna w postaci obawy przed skanowaniem?
Może takie rozwiązanie ma swoją premierę
zbyt wcześnie? Tak tylko głośno myślę.
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Absolutnie podstaw do obaw nie powinno być tak wiele. Sądzę, że są tutaj do rozstrzygnięcia kwestie ideowe. Ja jestem osobiście zwolennikiem takiego rozwiązania
- bo wygoda! Jako argument należałoby dodać, że - tak samo jak w przypadku Touch ID
- system iOS zachowuje tylko cyfrową wersję
wizerunku, która jest odseparowana od reszty systemu w zaszyfrowanej formie. Całość
nie jest wysyłana na serwery Apple, a firma
nie ma do niej dostępu. Do tej pory żaden fachowiec nie złamał zasobów Secure Enclave
i póki co na to się nie zanosi. Chyba brzmi
dobrze, prawda?
Na zakończenie napiszę krótko. Face ID to wygoda i bezpieczeństwo. Technologia niezwykle
skuteczna. W mojej ocenie to jedna z największych nowości, którą sprezentowała nam firma
z Cupertino w ostatnich latach. Tak więc drogi
czytelniku, jeśli nosisz czapkę Świętego Mikołaja, nie musisz mieć obaw przed iPhone’em
X. Tym bardziej, jeśli będziesz chciał go przekazać komuś, kto na co dzień takiej czapki nie nosi. Jednak w tym zakupowym szale
nie zapominajmy o duchu nadchodzących
dni! Wesołych Świąt!

Ilustracje: Radek Szwarc



komentuj



Finanse

FAANG

– nowy koń pociągowy światowej gospodarki w XXI wieku
Michał Masłowski



Kilka lat temu nastąpiła zmiana liderów w kategorii spółek, które „ciągną”
amerykańską gospodarkę. Wzrosty, które obserwujemy, nie są już domeną
spółek z tzw. „starej gospodarki”. Kiedyś na czele wszelkiego rodzaju rankingów stały takie spółki jak Exxon Mobil, General Electric, General Motors,
Coca-Cola, McDonalds czy Walmart. Dzisiaj do głosu doszły spółki, z których
część jeszcze dwadzieścia lat temu albo nie istniała, albo była wręcz garażowymi biznesami. Niektóre z nich nie mają nawet żadnych fabryk i sklepów,
ich towarów nie znajdziecie na sklepowych półkach, bo istnieją tylko w internecie. Mowa tu o tzw. spółkach FAANG.
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Finanse

FAANG to skrót od nazw pięciu najbardziej rozpoznawalnych symboli amerykańskiej potęgi
gospodarczej ostatnich lat, czyli Facebook,
Apple, Amazon, Netflix i Google (przemianowane jakiś czas temu na Alphabet). Jeżeli chodzi o wielkość, to co prawda Netflix to nie jest
ta sama liga co pozostałe cztery wymienione spółki, ale chodzi bardziej o pokazanie
charakteru podmiotów, które aktualnie wyznaczają trendy na amerykańskiej giełdzie.
Należy zwrócić uwagę, że ze spółek FAANG
jedynie Apple i w bardzo ograniczonym zakresie Amazon produkują jakiekolwiek fizyczne produkty. Pozostała trójka, czyli Facebook,
Netflix i Google, to – niezwykle upraszczając
podejście do oceny ich modelu biznesowego
– jedynie strony internetowe. Te „strony internetowe” to jednak dzisiaj niezwykle skomplikowane, nowoczesne i zaawansowane biznesy, które są aktualnie warte miliardy dolarów,
i to one wyznaczają trendy w amerykańskiej,
a co za tym idzie w światowej gospodarce.
To tutaj należy w dzisiejszych czasach szukać dynamicznego wzrostu. Czasy, gdy można
było wygenerować wzrost gospodarczy liczony
w tysiącach procent, budując tartak, stocznię
i kolejną fabrykę fast foodów, bezpowrotnie
minęły. Takie tradycyjne modele biznesowe
dzisiaj pasują do spółek „starej gospodarki”,
mających ustabilizowane biznesy i wypłacających inwestorom przewidywalną dywidendę, której stopa liczy nudne około 5%.

Patrząc na stan aktualny
i perspektywy amerykańskiej
gospodarki, nie wydaje
się, aby jakikolwiek
sektor mógł zagrozić
i zmienić na prowadzeniu
spółki FAANG.
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Inwestorzy jednak poszukują spółek, które w ciągu dwudziestu, trzydziestu lat dadzą
im zarobić kilka lub kilkadziesiąt tysięcy procent. Takie możliwości dzisiaj dają tylko spółki FAANG.
Wydaje się, że w przyszłości do tego grona będzie można zaliczyć, ze względu na charakter
ich działalności, takie podmioty jak np. Twitter czy Snap. Warunek jest jednak jeden,
muszą zacząć zarabiać pieniądze dla swoich
akcjonariuszy. Wymieniona wcześniej piątka
ultranowoczesnych podmiotów jest, w odróżnieniu od Twittera i Snapa, wyraźnie zyskowna.
Co ciekawe, do grona spółek FAANG nie został początkowo zaliczony Microsoft. Gdy kilka lat temu ten skrót został wymyślony przez
amerykańskich analityków finansowych, gigant z Redmond przechodził bardzo trudny okres i w żadnej mierze nie kojarzył
się z nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się biznesem, mającym za chwilę zawojować cały świat. Patrząc jednak na dzisiejszą sytuację tej spółki, nikt nie ma oczywiście
wątpliwości, że stoi ona w pierwszym rzędzie,
razem z pozostałymi spółkami FAANG.
Spójrzmy na czołówkę amerykańskiej giełdy.
Pięć największych spółek, pod względem kapitalizacji, to oczywiście spółki FAANG:
1. Apple, 886 mld USD
2. Alphabet (Google), 727 mld USD
3. Microsoft, 657 mld USD
4. Amazon, 563 mld USD
5. Facebook, 520 mld USD
Tak jak wspomniano wcześniej, do tego zestawienia nieco nie pasuje Netflix, którego giełdowa wartość wynosi „zaledwie” 80 mld USD.
Łączna wartość tych spółek to 3,43 bln USD.
Dla porównania (mimo wszelkich mankamentów porównywania takich wielkości),
PKB Polski w 2016 roku to 469 mld USD,
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a np. PKB Francji to 2,46 bln USD. W Europie jedynie Niemcy mają większe PKB (3,46 bln USD)
od łącznej kapitalizacji wymienionych spółek.

Inwestorzy giełdowi
uwielbiają spółki FAANG
Skąd taka popularność tych spółek wśród inwestorów? Skąd jest cała narracja, mówiąca
o tym, że to teraz te spółki wyznaczają nowe
trendy i to one będą dominować na świecie
przez kolejne dziesięciolecia? Wszystko się
wyjaśnia, gdy spojrzymy na pięcioletnie stopy
zwrotu z inwestycji w akcje tych podmiotów
(z uwzględnieniem wypłacanych dywidend):
1. Apple, +146%
2. Alphabet (Google), +202%
3. Microsoft, +256%
4. Amazon, +366%
5. Facebook, +539%
6. Netflix, +1414%
Porównanie stóp zwrotu jasno tłumaczy,
dlaczego do spółek FAANG zaliczono także,
mimo stosunkowo niewielkiej kapitalizacji,
Netfliksa. Jak widać, jest to spółka, która dała
zarobić inwestorom najwięcej. Jest ona notowana na amerykańskiej giełdzie NASDAQ
od 2005 roku. Od tamtej pory jej kurs wzrósł
aż o szokujące 11761%. Wśród wymienionych
spółek rekordzistą, pod kątem długoterminowej stopy zwrotu, jest jednak Microsoft. Spółka ta jest notowana na NASDAQ-u od 1986
roku. Właściciele jej akcji, z uwzględnieniem
dywidend, zarobili od debiutu aż 113 615%.
Dla porównania akcje Apple od debiutu
w 1984 roku dały zarobić mniej niż połowę
wyniku Microsoftu, czyli „tylko” 40 635%.

nich 5-10 latach bije wszystkie inne sektory gospodarki co najmniej o rząd wielkości.
Raczej należy się spodziewać, że do ich grona będą dołączały kolejne podmioty. Bardzo
głośno mówi się, jako o potencjalnych kandydatach na gwiazdy kolejnych dziesięcioleci,
o spółkach Elona Muska, czyli głównie o Tesli.
Zanim jednak to nastąpi, Tesla musi choć jeden raz pokazać inwestorom zysk. Tesla
od debiutu giełdowego w 2010 roku jeszcze
ani razu nie pokazała zysku na koniec roku,
co wcale nie przeszkodziło temu, żeby inwestorzy, którzy kupili akcje na debiucie, zarobili
do dzisiaj aż 1 834%.

Dane to ropa naftowa
XXI wieku
Coraz częściej mówi się o tym, że Apple będzie pierwszą spółką, której rynkowa wartość
przekroczy 1 bln USD. Należy zwrócić uwagę,
że z grona spółek FAANG biznes Apple najbardziej przypomina sposób działania spółek
z tzw. „starej gospodarki”. Apple ma fizyczne
produkty, które produkuje w tradycyjnych fabrykach. Cała reszta spółek FAANG ma biznes
raczej niezrozumiały dla przeciętnego człowieka, któremu obce są sprawy technologii.
Jak jednak pokazuje teraźniejszość, paliwem
dla wzrostu wartości już dawno przestała być
ropa naftowa, która dawała wzrosty w gospodarce przez cały XX wiek. Teraz motorem
wzrostu są takie sektory gospodarki jak analiza wielkich zbiorów danych (big data), informatyka, sieci społecznościowe, e-commerce,
elektronika użytkowa. To w gronie spółek FAANG należy szukać tych podmiotów,
które dadzą zarobić inwestorom w XXI wieku.
Ilustracja: Znaki towarowe wymienionych firm

Patrząc na stan aktualny i perspektywy
amerykańskiej gospodarki, nie wydaje się,
aby jakikolwiek sektor mógł zagrozić i zmienić na prowadzeniu spółki FAANG. Dynamika
wzrostu ich wyników finansowych w ostat-
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Aplikacje DJ-skie dla iOS
Marek Gawryłowicz

Współcześni DJ-e mogą wybierać spośród wielu różnych narzędzi do miksowania muzyki. Oprócz „tradycyjnego” zestawu składającego się z płyt winylowych, dwóch gramofonów i miksera w grę wchodzą również odtwarzacze
CD i USB, systemy DVS, kontrolery MIDI, laptopy, tablety, a nawet smartfony
(a także różne kombinacje wszystkich wyżej wymienionych). W poniższym
artykule przyjrzymy się bliżej kilku aplikacjom umożliwiającym miksowanie
muzyki za pomocą iPadów lub iPhone’ów.
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Jedną z podstawowych
technik wykorzystywanych
przez DJ-ów
jest przygotowywanie
następnego utworu
na słuchawkach, podczas
gdy aktualnie odtwarzany
dociera do publiki
z głośników. Jako iż smartfony
i tablety firmy Apple mają
najwyżej jedno wyjście
audio, by móc zastosować
wspomnianą sztuczkę,
niezbędne są dodatkowe
akcesoria.
Zanim przejdziemy do opisywania poszczególnych aplikacji, warto zatrzymać się jednak
na chwilę, by wyjaśnić kilka zagadnień tech-
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nicznych związanych z miksowaniem muzyki za pomocą iUrządzeń. Jedną z podstawowych technik wykorzystywanych przez DJ-ów
jest przygotowywanie następnego utworu
na słuchawkach, podczas gdy aktualnie odtwarzany dociera do publiki z głośników.
Jako iż smartfony i tablety firmy Apple mają
najwyżej jedno wyjście audio, by móc zastosować wspomnianą sztuczkę, niezbędne są
dodatkowe akcesoria. Najprostszym i najtańszym (ale za to niezbyt eleganckim) rozwiązaniem jest zakup prostego rozgałęziacza,
kosztującego od kilku do kilkunastu złotych,
umożliwiającego jednoczesne podłączenie
głośników i słuchawek do wyjścia słuchawkowego (tak, użytkownicy nowszych iPhone’ów
muszą w tym wypadku podłączyć przejściówkę do przejściówki). Wszystkie opisane w tym
artykule aplikacje posiadają funkcję Split-Cue (w niektórych występuje ona pod inną
nazwą), która przypisuje kanał Master wirtualnego miksera do jednego kanału wyjścia słuchawkowego, zaś kanał Cue (odsłuch)
do drugiego, co w połączeniu ze wspomnianą wcześniej przejściówką pozwala nam odtwarzać jeden utwór na głośnikach, a drugi
na słuchawkach. Znacznie droższą, ale zarazem oferującą o wiele większe możliwości
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alternatywą jest zakup specjalnego DJ-skiego
kontrolera MIDI. Urządzenia tego typu nie tylko ułatwiają sterowanie poszczególnymi funkcjami aplikacji, ale też posiadają przeważnie
wbudowane interfejsy audio z oddzielnym
wyjściem na słuchawki i głośniki. Ostatnią
opcją jest podłączenie naszego iUrządzenia
do miksera DJ-skiego, czego można dokonać,
korzystając ze wspomnianej wcześniej przejściówki lub specjalnego interfejsu audio.
Większość z przedstawionych poniżej aplikacji umożliwia wykorzystanie wszystkich trzech
sposobów, chociaż każda z nich radzi sobie
z nimi w nieco inny sposób. Osobiście polecam zacząć od najtańszej opcji, czyli rozgałęziacza i funkcji Split-Cue, a dopiero później
zastanowić się nad zakupem droższych akcesoriów.

Na wyposażeniu djay 2
znajdziemy dwa wirtualne
odtwarzacze, prosty
dwukanałowy mikser, kilka
wbudowanych efektów
oraz sampler. Interfejs
użytkownika jest bardzo
prosty i intuicyjny, chociaż
warto zauważyć, że przy
domyślnych ustawieniach
przedkłada on wygląd
nad funkcjonalność.
djay 2
djay 2 od kilku lat utrzymuje się na szczycie
listy najpopularniejszych aplikacji DJ-skich
i jak na razie nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała niedługo ulec zmianie. Aplikacja
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ta oferuje wszystko, co potrzebne, by zacząć
swoją przygodę z miksowaniem muzyki za pomocą iPada lub iPhone’a. Na wyposażeniu
djay 2 znajdziemy dwa wirtualne odtwarzacze,
prosty dwukanałowy mikser, kilka wbudowanych efektów oraz sampler. Interfejs użytkownika jest bardzo prosty i intuicyjny, chociaż
warto zauważyć, że przy domyślnych ustawieniach przedkłada on wygląd nad funkcjonalność (tyczy się to zwłaszcza odtwarzaczy, które domyślnie wyświetlają wirtualne talerze
gramofonów zamiast znacznie bardziej praktycznego równoległego podglądu ścieżek).
Na korzyść djay 2 przemawia też pokaźna lista oficjalnie wspieranych kontrolerów MIDI,
wśród których znajdziemy produkty takich
firm jak Pioneer, Reloop czy Numark.
Wisienką na torcie jest zaś integracja z serwisem Spotify (wymaga posiadania konta Premium), pozwalająca miksować muzykę z jego
przepastnego katalogu. Aplikacja djay 2 dostępna jest w wersjach dla iPada i iPhone’a,
kosztujących odpowiednio 23,99 i 8,99 zł.
W ofercie firmy Algoriddim znajdziemy też
jej mocno okrojoną edycję - djay LE - którą
można potraktować jako darmową wersję demonstracyjną.
Pobierz djay 2
Pobierz djay 2 for iPhone

djay Pro
djay Pro to bardziej zaawansowana wersja
aplikacji djay 2, która jeszcze niedawno dostępna była wyłącznie dla urządzeń z systemem macOS. Obie dzielą ze sobą wiele pomysłów, rozwiązań i funkcji, jednak w wersji Pro
są one wszystkie bardziej rozbudowane i lepiej dopracowane. Najważniejszym usprawnieniem w stosunku do djay 2 jest możliwość
korzystania z czterech wirtualnych odtwarzaczy i czterech kanałów miksera. djay Pro
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oferuje też możliwość miksowania plików wideo, nakładania na nie rozmaitych efektów
oraz generowania wizualizacji (do wysyłania
obrazu poza urządzenie możemy wykorzystać
AirPlay bądź przejściówki HDMI lub Thunderbolt). Wersja dla iPhone’a wspiera dodatkowo
3D Touch, ułatwiając w ten sposób obsługę
aplikacji za pomocą stosunkowo niewielkiego ekranu (niektóre elementy interfejsu działają wtedy tylko po mocniejszym wciśnięciu,
co eliminuje ryzyko przypadkowego aktywowania ich). djay Pro dostępny jest w wersjach
dla iPada i iPhone’a, kosztujących odpowiednio 94,99 i 47,99 zł.
Pobierz djay Pro
Pobierz djay Pro for iPhone
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Cross DJ
Cross DJ to najprostsza i najmniej rozbudowana ze wszystkich opisanych tu aplikacji,
co w zależności od naszego podejścia do tematu można uznać za wadę lub zaletę. Jej podstawowa, darmowa wersja oferuje absolutne
minimum funkcji potrzebnych do miksowania muzyki. Dostęp do bardziej zaawansowanych wymaga odblokowania ich za pomocą
mikropłatności lub zakupu wersji Pro. Sęk
w tym, że nawet po odblokowaniu wszystkich
dostępnych dodatków Cross DJ oferuje dość
przeciętny zestaw funkcji, nie wyróżniający się
niczym szczególnym na tle konkurencji. Mocną stroną aplikacji jest natomiast bez wątpienia interfejs użytkownika. Jego twórcom udało
się zmieścić na jednym ekranie wszystkie najważniejsze elementy potrzebne do miksowania muzyki, a mimo to nie sprawia on wraże-
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nia zatłoczonego. Wprost przeciwnie - główny
ekran Cross DJ jest bardzo przejrzysty, wręcz
minimalistyczny, a przy tym intuicyjny i wygodny. Aplikacja ta jest więc świetną propozycją dla osób, które nie potrzebują bardziej
zaawansowanych funkcji, ale zależy im na jak
najprostszej obsłudze. Cross DJ jest aplikacją
uniwersalną, dostępną do pobrania za darmo
na iPada i iPhone’a. W ofercie firmy MixVibes
znajdziemy też Cross DJ Pro, będący płatną
wersją tej samej aplikacji, w której wszystkie
dodatki są od razu odblokowane. Jej cena wynosi 19,99 zł.
Pobierz Cross DJ
Pobierz Cross DJ Pro

DJ Player Professional
DJ Player Professional to dość specyficzna
aplikacja, skierowana do nieco bardziej doświadczonych użytkowników. Interfejs użytkownika nie jest tu tak prosty i intuicyjny
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jak w konkurencyjnych programach, a liczne
opcje dostosowywania go do własnych preferencji sprawiają, że przy pierwszym uruchomieniu więcej czasu może zlecieć nam
na grzebaniu w ustawieniach i porównywaniu różnych trybów działania poszczególnych
elementów niż na miksowaniu muzyki. Kiedy już jednak oswoimy się z interfejsem i ustawimy wszystko według własnych upodobań,
okazuje się, że DJ Player Professional to jedna z najbardziej rozbudowanych i wszechstronnych aplikacji DJ-skich dostępnych
w App Store. Znajdziemy tu nawet kilka funkcji, które do niedawna dostępne były wyłącznie w profesjonalnych aplikacjach na macOS
i Windows, takich jak obsługę systemów DVS
(co wymaga rzecz jasna specjalnego interfejsu audio i płyt z kodem czasowym) i plików
Stems (łącznie z oddzielną kontrolą głośności i filtrem dla każdej z czterech ścieżek).
Na szczególną uwagę zasługuje też funkcja
mapowania MIDI, dzięki której użytkownik
nie musi ograniczać się do kontrolerów oficjalnie wspieranych przez producenta, a zamiast tego może samodzielnie dostosować
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dowolny kontroler do sterowania interesującymi go funkcjami programu. Oczywiście
wymaga to o wiele więcej zachodu niż gotowe rozwiązania oferowane w innych programach, jednak daje użytkownikowi nieporównywalnie większe możliwości. DJ Player
Professional jest aplikacją uniwersalną, działającą na iPadach i iPhone'ach. Program ten
dostępny jest do pobrania za darmo i oferuje dostęp do wszystkich funkcji bez żadnych
dodatkowych mikropłatności. Gdzie więc tkwi
haczyk? Otóż aplikacja co kilkanaście minut
ścisza na chwilę dźwięk i wyświetla na ekranie krótkie przypomnienie o tym, że korzystamy z darmowej wersji. Przerwa jest na tyle
krótka, że nie przeszkadza w testowaniu
aplikacji czy ćwiczeniu w domowym zaciszu,
jednak wystarczająco długa, by uniemożliwić korzystanie z aplikacji podczas występów
przed publicznością. Jeśli chcemy się jej pozbyć, musimy opłacić subskrypcję, której cena
wynosi 94,99 zł rocznie, co jak na standardy
aplikacji DJ-skich dla iOS jest bardzo wysoką
ceną. Twórcy aplikacji oferują też alternatywę w postaci mocno okrojonego DJ Player EM,
kosztującego 47,99 zł. Wersja ta pozbawiona
jest jednak niemal wszystkich funkcji wyróżniających DJ Player Professional na tle konkurencji.
Pobierz DJ Player Professional
Pobierz DJ Player EM

Traktor DJ był swego
czasu jedną z najlepiej
zapowiadających się aplikacji
DJ-skich dla iOS, jednak
niemal całkowity brak
wsparcia ze strony firmy
Native Instruments zepchnął
go obecnie na dalszy plan.
41

Inne aplikacje
Powyższa czwórka to moi prywatni faworyci,
jednak w App Store znaleźć można też wiele innych ciekawych aplikacji DJ-skich. Jeśli
nie znaleźliście nic dla siebie wśród wymienionych przeze mnie tytułów, polecam
sprawdzić też edjing Mix, edjing Pro, WeDJ,
Traktor DJ i Soda DJ App. Pierwsze trzy zostały
zaprojektowane z myślą o współpracy z konkretnymi kontrolerami (Mixfader i DDJ-WeGo),
jednak nawet bez nich oferują całkiem przystępny zestaw funkcji. Traktor DJ był swego
czasu jedną z najlepiej zapowiadających się
aplikacji DJ-skich dla iOS, jednak niemal całkowity brak wsparcia ze strony firmy Native
Instruments zepchnął go obecnie na dalszy
plan. Nadal pozostaje on jednak ciekawym
narzędziem, dającym spore możliwości kreatywnym DJ-om. Soda DJ App pojawiła się
w App Store dosłownie kilka dni przed publikacją tego numeru magazynu i nie miałem jeszcze okazji zapoznać się z nią bliżej,
jednak prezentuje się naprawdę obiecująco.
Jest to dość zaawansowane narzędzie, którego cechą charakterystyczną jest możliwość
samodzielnego zaprojektowania interfejsu
użytkownika z zestawu gotowych elementów.
Ilustracje: archiwum Redakcji i materiały deweloperów
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Masz smartfona
o małej pojemności?
Oto maleńki gadżet, który rozwiązuje problem małej pamięci w Twoim iPhone lub iPad
- niewielki pendrive’a z dwoma wtykami.
SanDisk iXpand Flash drive na jednym końcu
ma złącze USB 3.0, a na drugim - Lightning,
dzięki któremu możemy go wpiąć do iPhone’a
lub iPada i automatycznie utworzyć kopię zapasową zdjęć, filmów, a nawet kontaktów.
Umożliwia szybkie przeglądanie i ręcznie
kopiowanie plików z telefonu na pendrive
lub odwrotnie. Jest też opcja utworzenia kopii
zdjęć z portali społecznościowych: Facebook,
Instagram i Picasa. SanDisk iXpand Flash pomoże Ci realnie odciążyć pamięć iPhone.
Urządzenie jest zupełnie niekłopotliwe do noszenia go ze sobą. Jest mały (59 mm długości,
12 mm szerokości) oraz bardzo lekki (zaledwie 5,5 grama).
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W wykonaniu obudowy na pierwszy rzut oka
widać jakość: oba złącza są metalowe, a obudowa jest częściowo pokryta twardą, elastyczną gumą, przyjemną w dotyku. Całość
jest elastyczna i zagięta tak, że po wpięciu
do smartfona przez łącze Lightning - druga
końcówka opiera się o tył obudowy. Metalowy
wtyk nie zarysuje obudowy smartfona, posiada plastikowy „zderzak”.
SanDisk iXpand Flash występuje w czterech wersjach: 16, 32, 64 i 128 GB. W cenie
już od 129zł

SPRAWDŹ W SKLEPIE 
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BASEUS UFO
WIRELESS CHARGER
Ta nowa bezprzewodowa ładowarka sprawia, że ładowanie smartfona jest tak łatwe,
jak odłożenie go na stolik. Działa zarówno
jako ładowarka jak i podstawka, utrzymując
telefon poziomo, można więc dalej używać
go podczas ładowania. Dostępna w dwóch
kolorach.

SPRAWDŹ W SKLEPIE 
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APPLE POWER
ADAPTER MAGSAFE 2
Zasilacze o mocy 45, 60 oraz 85W dedykowany MacBook Pro oraz Air (2012-2016). Wyposażony w magnetyczne złącze zasilania,
umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie
wtyczki do komputera. Dzięki temu w sytuacji
przypadkowego zaczepienia za kabel nie dojdzie do pociągnięcia za sobą urządzenia
lub wyrwania wtyczki z gniazda, lecz jego automatycznego rozłączenia. Posiada diodę LED
wskazującą stan naładowania urządzenia żółty kolor wskazuje stan ładowania, zielony
oznacza, że MacBook jest naładowany. Do zasilacza wpięty jest długi przewód zasilający,
który umożliwia wygodne podłączenie urządzenia nawet w dalszej odległości od gniazda
sieciowego. Dzięki kompaktowym wymiarom
idealnie nadaje się do przenoszenia podczas
podróży w plecaku, torbie czy nawet w kieszeni spodni.
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Jaki prezent?

TrackR bravo

- lokalizator Bluetooth z funkcją Crowd Locate
TrackR bravo to lekki lokalizator wielkości
monety, umożliwiający śledzenie najczęściej
gubionych przedmiotów. Dzięki niemu z łatwością odnajdziesz zawieruszone klucze, dostaniesz powiadomienie, gdy wyjdziesz z domu
bez portfela, a nawet zlokalizujesz wyciszony
telefon. Jeśli znajdziesz się daleko od śledzonego przedmiotu, sieć Crowd Locate pokaże
Ci jego położenie na mapie.
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Jaki prezent?

X-Doria Defense Lux
– Aluminiowe etui dla iPhone
Defense Lux łączy w sobie elegancję oraz zaawansowaną konstrukcję z USA. Nowa obudowa X-Doria składa się z dwóch precyzyjnie
spasowanych elementów, które po złożeniu tworzą wysokiej klasy ochronę Twojego
iPhone’a X. Zewnętrzna ramka etui wykonana została w całości z anodyzowanego aluminium wycinanego na nowoczesnych maszynach CNC. Mechaniczny proces obróbki
z pojedynczego bloku aluminium gwarantuje
bardzo dokładne wycięcia wszystkich otworów, a także metalowych przycisków do regulacji głośności oraz usypiania i wybudzania
telefonu.
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Jaki prezent?

UAG Metropolis

– Etui ochronne dla iPhone i iPad
Produkty UAG są projektowane w USA
przez poszukiwaczy przygód dla poszukiwaczy
przygód. Akcesoria UAG przesiąknięte kwintesencją przygody. Pracujemy ciężko, szukamy
nowych, nietypowych inspiracji i cały czas
przesuwamy granice konwencjonalnych pomysłów, aby tworzyć produkty najwyższej jakości.
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Jaki prezent?

Nokia Thermo

- termometr z technologią HotSpot Sensor™
Pierwszy, tak innowacyjny termometr.
Pomiar
temperatury
jeszcze
nigdy
nie był tak szybki i tak łatwy. Bezkontaktowy i prosty w obsłudze termometr zapewnia
dokładne wyniki dzięki 16 czujnikom na podczerwień, a możliwość obsługi WiFi pozwala
na przesyłanie pomiarów do dedykowanej
aplikacji.
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Jaki prezent?

Sphero Mini

- kulka robot sterowana smartfonem, tabletem
Dużo zabawy w małej kulce.
Pomimo niewielkich rozmiarów, Sphero Mini
zapewnia mnóstwo dobrej zabawy. Dostępne gry są silnie uzależniające - użyj kulki
jako kontrolera, aby wystrzelać sobie drogę
ucieczki przez kosmos, ścigaj się przez tunel albo zakręć piłką by zniszczyć przeszkodę. Gdy przyjdzie czas na naukę, Sphero Mini
wprowadzi Cię w tajniki kodowania.
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Jaki prezent?

Sphero
Zygzak McQueen
Zygzak McQueen to zdalnie sterowany samochód wyścigowy obdarzony własną osobowością. Jego animowane oczy oraz zderzak
z ruchomymi ustami nadają mu charakteru
i sprawiają, że jest fantastycznym towarzyszem zabaw. Zaloguj się w aplikacji, wciśnij
gaz i obserwuj, jak siedmiokrotny zdobywca
trofeum Złotego Tłoka błyskawicznie reaguje
na polecenia, pokonuje zakręty i driftuje. Między wyścigami możesz szlifować swoje umiejętności szybkiej wymiany kół w grze Pit Stop
Panic, pisać scenariusze spotów reklamowych dla sponsorów Zygzaka lub zrelaksować
się przy seansie filmu „Auta” – oczywiście
w towarzystwie swojej wyścigówki reagującej
na wszystko, co dzieje się na ekranie.
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Jaki prezent?

Marbotic

– gry edukacyjne dla najmłodszych
Marbotic to fantastyczne zabawki połączone
z aplikacjami edukacyjnymi inspirowanymi
metodą nauczania Montessori. Marbotic – zespół fanów technologii i ekspertów z zakresu
edukacji. Z połączenia tych dwóch pasji powstało fantastyczne połączenie drewnianych
zabawek w pełni współpracujących z ekranem dotykowym tabletu.
Zabawki są dopracowane w najdrobniejszych
szczegółach:
– drewniane klocki są wykonane z wysokiej jakości drewna, idealnie wykończone,
na spodach zabezpieczone gumowymi nóżkami, dzięki czemu są delikatne dla każdego
ekranu
- Aplikacja została dopracowana w najdrobniejszych szczegółach – kolory, animacje,
najdrobniejsze szczegóły, które zainteresują
młodych użytkowników
Idealne połączenie zabawy i nauki, które skradnie serca wszystkich dzieci.
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