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Redakcja

Spis treści
Zakończona kilka dni temu konferencja WWDC
była naprawdę wyjątkowa - i to nie tylko ze względu na swoją formę online, ale też zaprezentowane
nowości: od nowych systemów operacyjnych przynoszących funkcje, na które wielu wciąż czekało,
po - może przede wszystkim - ogłoszenie przejścia na własne procesory Apple Silicon. Podniesienie głównego numeru wersji macOS z 10 na 11
jest w tym wszystkim zmianą niewielką, ale jakże
symboliczną. W numerze znajdziecie więc podsumowanie tych nowości w kolejności zmienionej,
bo ułożonej w hierarchii ważności i doniosłości tych
zmian.
Nie samym WWDC człowiek jednak żyje, znajdziecie też teksty o aplikacjach dla iPhone'a i iPada Marek Gawryłowicz pisze o darmowych aplikacjach
muzycznych, a Jacek Swoboda o swoim zestawie
najlepszych aplikacji do codziennego użytku, które zamieniają iPhone'a w swego rodzaju szwajcarski
scyzoryk. Jest też dużo recenzji różnych produktów,
w tym ciekawy tekst o iPhonie SE z perspektywy
użytkownika iPhone'a XR. Grzesiek Świątek przesiadł
się na ten starszy i mniejszy model na czas naprawy swojego nowszego iPhone'a. Ciekawe, jak wyglądałaby przesiadka na urządzenie jeszcze starsze,
np. Phone'a 4 czy 4s?
Jak zwykle Marcel Gawron zabierze Was w podróż, tym razem do Brazylii. Jest też recenzja serialu
dostępnego w usłudze Apple TV+.
W imieniu całej redakcji życzę Wam przyjemnej lektury.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Krystian Kozerawski



1114 wygląda jak data z podręcznika historii, choć w tym roku nie wydarzyło
się nic specjalnie istotnego – Bolesław Krzywousty przestał płacić Czechom
trybut za Śląsk, urodziło się też i zmarło kilku książąt, w tym książę Zbigniew,
brat wspomnianego już władcy Polski, który wcześniej przez niego skazany
został na oślepienie. 1114 nie jest jednak datą, bo to zestawienie dwóch
liczb, 11 i 14. Razem tworzą one jednak bardzo ważną datę w historii Apple.
Mowa bowiem o prezentacji systemów operacyjnych macOS 11 Big Sur, iOS 14
i jego brata iPadOS 14. Szczególnie istotny jest ten pierwszy, bo z nim związane jest ogłoszenie kolejnego wielkiego kroku w historii firmy - przejścia
z procesorów Intel na własne układy zwane Apple Silicon.
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Oto podsumowanie tego, co Apple zaprezentowało podczas keynote otwierającego tegoroczną, prowadzoną w całości online, konferencję WWDC.

Apple Silicon
O tym kroku spekulowało się już od dawna.
Apple przez lata rozwijało z powodzeniem
swoją własną linię układów z serii A. Modele przygotowane specjalnie dla iPadów były
bardziej wydajne od mobilnych procesorów
w architekturze x86, montowanych w wielu laptopach. Apple od kilku lat powtarza,
że iPady Pro są bardziej wydajne i szybsze od
większości notebooków. Potwierdzają to także testy różnych benchmarków. Nikogo nie zaskoczyła ta informacja, wielu na nią czekało.
W końcu układy Apple będą mogły rozwinąć
skrzydła nieograniczone specjalnie niewielką
pamięcią RAM iPada. Ta ostatnia ma bowiem
duże zapotrzebowanie na energię. Więcej
RAM-u i lepsza wydajność iPadów wiązałaby
się z radykalnym skróceniem pracy tych urządzeń na baterii. W przypadku komputerów
Mac, stacjonarnych iMaców, Maców mini czy
Maców Pro pojemność baterii w ogóle nie jest
problemem. Z kolei MacBooki Pro i Air mają
na tyle duże baterie, by pozwolić na montaż
16 czy 32 GB, a przecież układy Apple są o wiele
bardziej wydajne energetycznie od procesorów Intela. Nowe procesory Apple Silicon zapewnią więc wydajność na poziomie wyższym
niż układy Intela w komputerach stacjonarnych przy porównywalnym, a nawet niższym
zapotrzebowaniu na energię niż notebooki.
Apple Silicon nie jest jedynie procesorem,
to układ typu system-on-a-chip, a więc zawierający obok centralnej jednostki obliczeniowej (CPU) także m.in. układ graficzny,
układ wspomagania uczenia maszynowego
i sieci neuronowych czy bezpieczną enklawę.
Własny układ Apple Silicon pozwoli na zwiększenie wydajności pamięci, poprzez jej unifikację. Nowe Maki mają jeszcze lepiej nadawać się do zastosowań profesjonalnych i gier.
6

Przejście na własne procesory oznacza koniec Bootcampu, czyli specjalnego oprogramowania pozwalającego na instalowanie
obok macOS także systemu Windows. W nowych Macach z procesorami Apple Silicon
nie będzie to w ogóle możliwe. Potwierdził
to w wywiadzie z Johnem Gruberem Craig
Federighi. Zapewnia jednak, że wirtualizacja
na nowych Macach będzie działać tak dobrze,
że Bootcamp nie będzie potrzebny.
Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłej dekadzie przed oficjalnym ogłoszeniem przejścia z układów PowerPC na procesory Intela,
system macOS od jakiegoś czasu posiadał
wersję dla układów Apple Silicon. Dzięki temu
wraz z macOS Big Sur, którego wersja dla nowych procesorów Apple została już udostępniona deweloperom, firma przygotowała pod
nową architekturę wszystkie swoje programy,
zarówno te systemowe, jak i te do zastosowań profesjonalnych, jak Xcode, Logic Pro
czy Final Cut Pro X. Microsoft i Adobe także
przygotowały już uniwersalne wersje (działające na obu typach układów) swoich flagowych aplikacji.
Nowe środowisko programistyczne Xcode 12
będzie budować aplikacje typu „universal binary”, a więc takie, które działać będą zarówno na Macach z procesorami Intela, jak i tych
z układami Apple Silicon.
Nowe Maki z procesorami Apple Silicon będą
oferować coś jeszcze, możliwość pobierania
z App Store i uruchamiania aplikacji i gier
dla iOS i iPadOS. Myślę, że wielu użytkowników,
ale i deweloperów się ucieszy. I choć aplikacje natywne dla iOS i iPadOS to nie to samo,
co aplikacje uniwersalne (dla macOS, iOS
i iPadOS), to jednak znacznie otworzy to Maki
na miliony programów.
Warto jednak wspomnieć, że Apple
nie ma jeszcze gotowego Maca z nowym procesorem Apple Silicon. Dostępna jest tylko
specjalna wersja deweloperska Maca mini,
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wyposażona w układ A12Z Bionic, ten sam
co w tegorocznym iPadzie Pro. To właśnie
takie urządzenie udostępniane jest deweloperom, po to by mogli przygotować wersje
swoich programów działające na układach
Apple Silicon. Te wspierające tylko architekturę x86, a więc procesory Intela, będą uruchamiane za pomocą wbudowanego w system
oprogramowania Roseta 2, przekładającego
kod programu z jednej architektury na drugą
- tak jak miało to miejsce 15 lat temu.
Przejście na własne procesory Apple Silicon
ma trwać około dwóch lat. W 2022 roku
w ofercie Apple nie powinno być już Maców
z procesorami Intela. Apple zapewnia jednak,
że kolejne wersje macOS będą wspierać architekturę x86 przez lata.

macOS 11 Big Sur
- w stronę iPadOS
Nowy system operacyjny komputerów
Macintosh to jedna z dwóch (wraz z przejściem na układy Apple Silicon), moim zdaniem, największych nowości keynote otwierającego tegoroczną konferencję WWDC. 20 lat
po udostępnieniu publicznej bety nowego
systemu Mac OS X o kodowej nazwie Kodiak
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(X to cyfra rzymska oznaczająca 10) Apple
zdecydowało się na podniesienie dużego
numeru wersji. To mały szczegół, ale Big Sur
nie jest już systemem macOS 10, to macOS 11.
Podniesienie poprzeczki ma oczywiście związek z wprowadzeniem własnych układów typu
system-on-a-chip, które w ciągu najbliższych
dwóch lat zastąpią procesory Intela w komputerach Mac, a także z położeniem większego nacisku na aplikacje multiplatformowe
(działające na macOS, iPadOS i iOS) czy wręcz
uruchamianie programów z iOS i iPadOS bezpośrednio w macOS. Tak jak iPadOS 14 zbliża
się bardzo do macOS (o czym w dalszej części
niniejszego tekstu), tak sam macOS Big Sur
także wyraźnie zbliża się do iPadOS, przynajmniej jeśli chodzi o unifikację interfejsu. Interesujące jest, gdzie jest punkt, a raczej to,
kiedy się one połączą. Craig Federighi kategorycznie temu zaprzecza.
Pierwszą taką zmianą w stronę iPadOS, która rzuca się w oczy, jest wygląd docka. W macOS Big Sur wygląda on identycznie jak ten
w iPadOS. Nie styka się z krawędzią ekranu,
pływa nad biurkiem. W macOS Big Sur dostępne jest także znane od lat z iOS i iPadOS
centrum sterowania. Kolejną bardzo widoczną zmianą jest kształt ikon aplikacji systemowych, identyczny z tymi w iOS i iPadOS.
Ma to związek z zapowiedzią uniwersalnych
aplikacji działających zarówno w macOS,
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jak i iPadOS i iOS. Skoro ma być to jeden
i ten sam program, to powinien mieć też jedną i tę samą ikonę.
Same ikony systemowe tylko na pierwszy rzut
oka wydają się identyczne. Wystarczy spojrzeć
jednak na ikonę Wiadomości czy App Store,
by zobaczyć wyraźną zmianę. Tak, ikony wydają się znowu wypukłe, jak w dawnych czasach
Scotta Forstala. Wraca skeumorfizm? Nie,
to coś zupełnie nowego.

Neumorfizm
Jak już wspomniałem, przez lata systemy
operacyjne Apple cechował tzw. skeumorfizm, czyli dążenie do odtworzenia naturalnych form i faktur urządzeń i przedmiotów
w interfejsie użytkownika. Apple wraz z odejście Scotta Forstala porzuciło go na rzecz
zdecydowanie bardziej płaskiego i minimalistycznego wzornictwa. Pierwszym systemem
z nowym płaskim designem był iOS 7 udostępniony w 2013 roku. Niektórym przyzwyczajenie się do tego nowego trendu zajęło więcej niż rok. Teraz będzie trzeba przyzwyczaić
się do kolejnej zmiany, która mocno widoczna jest w interfejsie użytkownika macOS 11
Big Sur. Ikony znowu są wypukłe, wielopoziomowe, a poprzez grę świateł mają sprawiać
wrażenie trójwymiarowości.

W pierwszej chwili do głowy przyjść może
myśl, że Apple wraca do starego wzornictwa. Elementy nowego systemu nie imitują
jednak naturalnych powierzchni czy przedmiotów. Sprawiają wrażenie, jakby nadmuchano te płaskie, znane z poprzednich systemów. Ten nowy trend nazywa się nowym
skeumorfizmem, a w skrócie neumorfizmem.
Jego istotną cechą jest właśnie gra świateł na
imitowanych powierzchniach 3D. Jak opisał
to Alan Dye – następca Jonathana Ive'a – w wideo prezentacji macOS Big Sur, chodzi o „głębokość, cieniowanie i przezroczystość”. Tym
właśnie charakteryzuje się macOS 11 Big Sur.
Więcej o neumorfizmie w macOS Big Sur pisze Jan Koloskus na łamach InputMaga.
Czy zmiana interfejsu była konieczna?
Moim zdaniem tak, całkowicie płaski design
jest już z nami od lat, pod pewnymi względami Apple w macOS Big Sur spłaszcza i upraszcza go jeszcze bardziej - wystarczy spojrzeć
choćby na Findera. Firma zdecydowanie potrzebowała jednak czegoś zupełnie nowego,
na miarę nowego systemu. Big Sur to bowiem
macOS 11.
Nie ukrywam jednak, że miną znowu miesiące albo lata, zanim przyzwyczaję się do ikony
wiadomości, sklepu App Store, launchpada
czy dużej ikony baterii, która wygląda jak jaskrawozielona prezerwatywa, a którą zobaczyć można w widoku ustawień baterii właśnie w panelu preferencji systemowych.
Oczywiście to wciąż pierwsza beta, więc wiele się eszcze może zmienić, i mam nadzieję,
że się zmieni.

Era Alana Dye'a
Wspomniałem wyżej o Alanie Dye'u. Zastąpił
on Jonathana Ive'a na stanowisku głównego
projektanta Apple i to jego można zobaczyć
w filmie prezentującym nowy interfejs macOS
Big Sur. Zmiany zgodne z ideą nuemorfizmu
to jego decyzja, którą odcina się od przeszło-
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ści, ery panowania Jonathana Ive'a. Myślę,
że wcześniejsze zapowiedzi o tym, że Apple
będzie pierwszym i główny klientem nowego
studia Jonathana Ive'a były mocno na wyrost,
a przynajmniej miały tak naprawdę złagodzić
decyzję Apple o rozstaniu z tamtym wybitnym
przecież projektantem.

SF Symbols, boczne paski
i więcej przestrzeni
Ikony aplikacji to nie jest jedyna zmiana, która
przybliża interfejs użytkownika macOS Big Sur
do iPadOS. Wystarczy spojrzeć na okno Findera
czy aplikacji Mail. Wyglądają niemal identycznie jak ich odpowiedniki w iPadOS 14 (Pliki
i Mail). Całkowicie przeprojektowano wygląd
okien, rezygnując ze starego, kilkudziesięcioletniego poziomego podziału na pasek tytułowy i właściwą zawartość okna. Tego pierwszego już nie ma. Lewa i prawa (jeśli jest)
kolumna biegną teraz przez całe okno od górnej do dolnej krawędzi - tak jak w iPadOS 14.
Zmieniono także całkowicie ikony narzędzi.

Tak jak w iPadOS czy iOS są to teraz specjalne
symbole z zestawu SF Symbols, który Apple
wprowadziło w ubiegłym roku. Dzięki temu
interfejs użytkownika jest spójny i niemal
jednolity na Macach, iPhone'ach i iPadach.
Warto zwrócić także uwagę na to, jak zachowują się te nowe ikony po najechaniu
na nie wskaźnikiem myszy. Zostają podświetlone tak samo, jak na iPadzie.
Interfejs użytkownika cechują zdecydowanie
większe przestrzenie pomiędzy poszczególnymi elementami (np. opcja w poszczególnych
listach rozwijanych z górnego paska menu).
Nadaje to interfejsowi lekkości i – co oczywiste – pobudza spekulacje dotyczące wprowadzenia w przyszłości ekranów dotykowych
(więcej przestrzeni pomiędzy elementami
ułatwia sterowanie za pomocą palca lub stylusa).

Powiadomienia i widgety
Kolejnymi elementami, które upodabniają macOS Big Sur do iPadOS 14 i iOS 14,
są powiadomienia i widgety. Centrum powiadomień wygląda identycznie jak widok „Dzisiaj” we wspomnianych systemach.
Oczywiście widgety mają być uniwersalne
pod warunkiem, że dana aplikacja działać
będzie na wszystkich systemach i udostępniać będzie swoje widgety. Z kolei powiadomienia, tak jak w iPadOS i iOS, są grupowane
pod względem aplikacji, które je wysłały, tworząc stosy.

Nowe dźwięki
Nowy system otrzymał także zestaw zupełnie
nowych dźwięków informujących o różnych
działaniach, jak usuwanie śmieci, przyjmowanie plików przez AirDrop, pojawienie się nowych powiadomień, wiadomości itp.
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Systemowe aplikacje Catalyst
W macOS Catalina pojawiły się pierwsze aplikacje uniwersalne (dla iPadOS i macOS) stworzone w ramach platformy Catalyst, były to program Dom, Giełda i Apple News. W macOS
Big Sur jest ich więcej. Są to m in. Podcasty,
Dyktafon, Mapy, FindMy i Wiadomości.

Wiadomości
Wspominałem wyżej o nowej ikonie tego
drugiego programu, zgodnej z ideą neumorfizmu. Jednak zmian, i to na lepsze, jest więcej. Poza funkcjami, które zyskały Wiadomości
w iOS 14 i iPadOS 14 (przypinanie rozmów
z konkretnymi rozmówcami, personalizowanie grup, odpowiadanie pod wątkami i przeglądanie ich w osobnych widokach), pojawiła
się nowa przeglądarka zdjęć i wyszukiwarka, pozwalająca na przeszukiwanie wiadomości nie tylko po adresatach i nadawcach,
ale po wiadomościach, zdjęciach itp.

Największą nowością w Safari Big Sur jest jednak wsparcie dla rozszerzeń WebExtensions,
a więc tych samych, z których korzystają
przeglądarki Chrome czy Firefox. W Safari
w Big Sur użytkownik może określić, do których stron i przez jaki czas rozszerzenia będą
mieć dostęp (w podobny sposób, jak przyznając dostęp aplikacjom do położenia użytkownika) – bezpieczeństwo danych użytkownika
przeze wszystkim!
Safari w macOS Big Sur zyskało także konfigurowalną stronę startową, na której znaleźć
można ikony ulubionych stron, raport prywatności czy artykuły z wbudowanej w przeglądarkę listy rzeczy do przeczytania. Można
do niej dodać także listę stron przeglądanych na innych urządzeniach (iCloud Tabs)
czy zmienić obrazek tła.

Safari
Sporo uwagi podczas keynote poświęcono
sprawom prywatności i bezpieczeństwa danych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przeglądania sieci. Safari w macOS Big Sur
wyposażono w jeszcze lepsze narzędzie blokowania śledzenia użytkownika oraz w raport informacji o tym, jakie trackery zostały
zablokowane. Dodatkowo Safari w macOS
Big Sur nie tylko przechowuje bezpieczenie w iCloud hasła użytkownika, ale także
sprawdza, czy nie zostały one przejęte przez
cyberprzestępców.
Zmieniono także wygląd kart. Przy dużej liczbie otwartych stron zakładki kart pokazują
teraz tylko ikonę zamiast kilku pierwszych liter tytułu. Dodatkowo po ustawieniu kursora
na takiej zakładce Safari wyświetli podgląd
znajdującej się tam strony. Dzięki temu o wiele łatwiej można zorientować się, w której
karcie otwarta została dana strona. Na tym
nie koniec zarządzania kartami w Safari
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w macOS Big Sur. Menu kontekstowe pozwala
teraz zamykać np. wszystkie karty na prawo
lub na lewo od wybranej.
Safari tłumaczy teraz także strony na jeden z kilku języków. Do wyboru są angielski, francuski,
niemiecki, chiński uproszczony, hiszpański,
portugalski i rosyjski. Tak jak w przypadku
iOS, funkcja tłumacza nie działa z językiem
polskim.

iOS 14
Nie sprawdziły się pogłoski o zmianie nazwy systemu operacyjnego iOS na iPhoneOS.
Nie wierzyłem w nie z jednego prostego powodu, Apple bardzo rzadko się cofa, a jeśli już, to musi mieć ku temu naprawdę bardzo poważne powody. iOS już kiedyś nazywał
się iPhoneOS. Byłby więc to krok wstecz,
a na to Apple nie może sobie, moim zdaniem,
pozwolić.

11

Nowy system to dalej iOS z rewolucyjnymi
zmianami w interfejsie. Jest to jednak w pewnym stopniu gorzka rewolucja. iOS zyskał bowiem funkcje, które konkurencyjny Android
ma od 10 lat. Owszem, w przypadku Apple
można mieć pewność, że będą one dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, co nie
zmienia faktu, że w świecie technologicznym
pewne znaczące nowości w iOS 14 nowościami jako takimi nie są. Pozwólcie jednak,
że omówię je wszystkie po kolei.

App Library
iOS 14 wyposażony został w ciekawy widok zwany biblioteką aplikacji (App Library),
w którym aplikacje prezentowane są w postaci dużych folderów tematycznych. Są więc
aplikacje sugerowane, aplikacje ostatnio dodane, aplikacje społecznościowe, rozrywka,
gry z Apple Arcade, aplikacje kreatywne itd.
Widok biblioteki aplikacji znajduje się na prawo od ostatniej strony ekranu startowego. Jeśli jest ich więcej, dotarcie do biblioteki może
trochę zająć. Może, ale wcale nie musi. Apple
ma także na to sposób.
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Wystarczy stuknąć w pole
wyszukiwania i lista
wszystkich programów pojawi
się zaraz pod nim.
Ukrywanie kolejnych stron
ekranu startowego
Z biegiem lat liczba zainstalowanych aplikacji
znacznie się zwiększa. Sam na moim iPhonie
mam obecnie sześć stron z ikonami programów. Najważniejsze są oczywiście pierwsze
dwie, gdzie zgromadziłem wszystkie programy, z których korzystam na co dzień, albo te,
po które sięgam przynajmniej raz w tygodniu.
Na kolejnych stronach znalazły się aplikacje, z których korzystam rzadko, niekiedy
kilka razy w roku, a zainstalowałem je tylko
dlatego, że dawały mi np. dostęp do jakiejś
usługi (np. ładowarki samochodu elektrycznego, który akurat testowałem). Apple w iOS
14 rozwiązało ten problem na dwa sposoby.
O drugim przeczytacie poniżej, a pierwszy
to właśnie możliwość ukrycia tych dalszych
kart, do których i tak nie zaglądamy. Dostęp
do umieszczonych tam aplikacji nadal możliwy jest np. przez wspomnianą wyżej bibliotekę aplikacji czy wyszukiwarkę i listę alfabetyczną.

Lista alfabetyczna
To kolejna funkcja, z której ucieszą się użytkownicy. Dotąd nie było możliwości przeglądania listy wszystkich zainstalowanych
aplikacji. Teraz jest ona dostępna w ramach
wyszukiwarki. Wystarczy stuknąć w pole wyszukiwania i lista wszystkich programów pojawi się zaraz pod nim.
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Widgety różnej wielkości
na ekranie startowym
Kiedy zobaczyłem prezentację widgetów
w iOS 14, skojarzenie z Androidem przyszło
od razu. Trudno polemizować z tym, że faktycznie użytkownicy smartfonów z tym systemem mogli się cieszyć widgetami na ekranie startowym już 10 lat temu. Nigdy jednak
nie był to dla mnie powód do przesiadki.
Widgety w iOS 14 przypominają trochę elementy komplikacji z watchOS i tak jak one
mogą przyjmować różne wielkości (jedną
z trzech): minimalną (zajmującą powierzchnię
2 x 2 ikony), kompaktową (o pełnej szerokości, ale wysokości dwóch ikon na siatce) oraz
rozszerzoną (w zależności od potrzeb zajmuje
ona powierzchnię 4 x 3 lub 4 x 4). W iOS 14
widgety mogą znajdować się dalej w widoku
„Dzisiaj”, mieszczącym się na lewo od pierwszej strony ekranu startowego, albo bezpośrednio na nim, pomiędzy ikonami.
Nowością jest także specjalne pole zwane
„Smart stack”, gdzie umieszczać można wiele
widgetów, które da się zmieniać przesunięciem po nim palca. Dzięki temu na ekranie
startowym możemy umieścić jeden widget,
który zawierać w sobie będzie wiele innych.
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Obraz w obrazie czyli
PiP (Picture in Picture)
na iPhonie
Funkcja PiP dostępna jest od dość dawna
w iPadOS. Dotąd jednak nie można było cieszyć się nią na iPhonie. Oczywiście korzystanie
z Picture in Picture na stosunkowo niedużym
ekranie może wydawać się niezbyt przydatne,
ale to już kwestia potrzeb i gustów. Ja widzę
jej zastosowanie w przypadku rozmów wideo.
Apple udostępniło także nowe API, pozwalające na szybkie i łatwe tworzenie widgetów
w iOS 14.

Siri i rozmowy przychodzące w kompaktowej formie
na ekranie startowym
Apple przebudowało wreszcie także widoki
Siri i rozmów przychodzących. Dotąd zajmowały one cały ekran, przysłaniając wszystko,
co znajdowało się właśnie na ekranie. Czasem
było to irytujące, zwłaszcza wtedy, gdy robiłem
coś ważnego i nagle zupełnie nieoczekiwanie
byłem przenoszony na widok przychodzącego
połączenia. W iOS 14 wszystko to się zmieni.
Zarówno Siri, jak i rozmowy przychodzące wyglądają teraz jak powiadomienia, wyświetlane
u góry ekranu. Dodatkowo kontrolka działania
Siri w postaci charakterystycznej wielokolorowej szklanej kuli widoczna jest na dole ekranu. Apple wprowadziło już takie rozwiązanie
w iOS 13, jednak ograniczone ono było tylko
do Siri w Apple CarPlay. Najwyraźniej sprawdziło się na tyle, że trafia teraz do iOS 14.
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Nowości w Siri w iOS 14 nie ograniczają się jednak tylko do interfejsu użytkownika. Siri wyszukuje teraz odpowiedzi na mniej oczywiste
pytania w sieci i serwuje te – miejmy nadzieję
– najbardziej dokładne odpowiedzi.
W iOS 14 dzięki Siri wyślemy teraz za pośrednictwem iMessage wiadomość audio. Wystarczy wypowiedzieć komendę, a Siri wyświetli
odpowiedni widok u góry ekranu i rozpocznie
nagrywanie. Na tym nie koniec. Funkcja dyktowania korzysta z przetwarzania głosu, które
odbywa się w całości na iPhonie, zapewniając
przy tym o wiele większą prywatność i bezpieczeństwo danych użytkownika.
Niestety, wciąż jednak Siri nie rozumie
i nie mówi w języku polskim. Pozostaje więc
angielski lub inny obsługiwany przez nią język.

Aplikacja Translate
Pozostając przy językach i tłumaczeniu, także
przez Siri, to w iOS 14 pojawia się nowa systemowa aplikacja translatora. Tłumaczenia
odbywają się także bezpośrednio na urządzeniu i nie wymagają podłączenia do sieci. To bardzo wygodne. Jedyną wadą jest niewielka liczba języków. Jest ich jedenaście,
w tym angielski, chiński, hiszpański, francuski,
niemiecki, włoski, japoński, koreański, arabski,
portugalski i rosyjski.
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Można oczywiście zżymać się na to,
że nie ma wśród nich polskiego. Pamiętać
jednak należy, że powyższe są jednymi z najbardziej popularnych na świecie. Wiele z tych
nowości dotyczących Siri czy właśnie translatora powstaje w biurach Apple w Izraelu,
a jak widać języka hebrajskiego na liście
też nie ma.

Wiadomości
Sporo nowości pojawiło się w aplikacji
Wiadomości, a tak naprawdę na całej platformie iMessage. Wspominałem o nich przy okazji omawiania aplikacji Wiadomości w macOS
Big Sur. Jedną z ciekawszych i bardziej przydatnych nowych funkcji jest możliwość przypinania konwersacji na górę listy. Widoczne
są one wtedy jako zdjęcia lub emoji osób,
z którymi się kontaktujemy.
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Pojawiła się także możliwość odpowiadania na konkretne wiadomości i przeglądanie konwersacji właśnie po wątkach. Można
też wspomnieć o innym użytkowniku w taki
sposób, że dostanie on o tym powiadomienie. Pod tym względem platforma iMessage
staje się coraz bardziej rozbudowanym komunikatorem. Nie jest to może jeszcze Slack
czy Microsoft Teams, na pewno jednak w zespole osób korzystających tylko z komputerów
Mac z systemem macOS Big Sur, iPhone'ów
z iOS 14 i iPadów z iPadOS 14 systemowe wiadomości znajdą o wiele szersze zastosowanie, niż było to dotąd.

Mapy
Wraz z iOS 14 Apple rozpoczyna szerszą ekspansję na obszar, na którym od lat niepodzielnie panuje Google. Mowa oczywiście
o mapach. Podczas Keynote Apple zapowiedziało wprowadzenie nowych funkcji, np. wyznaczania tras rowerowych, wyszukiwania
najkrótszej trasy do ładowarki samochodów
elektrycznych itp. Nowością są też bogato ilustrowane przewodniki po popularnych miejscowościach czy innych miejscach.

CarPlay
Największą i zapowiadaną od dawna nowością są cyfrowe kluczyki do samochodu wykorzystujące wbudowane w iPhone'a NFC. Wystarczy mieć przy sobie iPhone'a, by otworzyć
samochód i uruchomić go. Oczywiście iPhone
połączy się bezprzewodowo z systemem
infotainment i uruchomi CarPlay. Podobnie
jak w przypadku Apple Pay, cyfrowe kluczyki
przechowywane są w bezpiecznej enklawie
i w sytuacji zgubienia lub kradzieży urządzenia można je łatwo z niego wymazać. Dzięki
nowej funkcji można także udostępniać kluczyki innym użytkownikom, konfigurując przy
tym odpowiednie ograniczenia.
Niestety na razie jest to bajer dla bogaczy.
Nowa funkcja dostępna jest bowiem jedynie
w najnowszych BMW serii 5 (na Keynote pokazano BMW 540i). Apple należy jednak do konsorcjum CarConnectivity. Pozostaje mieć nadzieję, że funkcja ta, podobnie jak CarPlay,
trafi prędzej czy później do samochodów
ze średniej półki cenowej.
Na tym jednak nie koniec zmian. Apple wprowadziło możliwość wyświetlania kolorowych
tapet pod ekranem startowym. API CarPlay
rozszerzone zostało także o wsparcie dla kolejnych kategorii aplikacji, takich jak aplikacje
parkingowe, ładowania samochodów elektrycznych czy zamawiania jedzenia.

App Clips
Poważnym problemem, o którym już wspomniałem
wyżej,
jest
gromadzenie
się na iPhonie aplikacji, które instalujemy tylko po to, by skorzystać z nich raz, czasem dwa
razy w roku. Zwykle zostają one z nami na dłużej, niepotrzebnie zaśmiecając pamięć naszego iPhone'a. Apple znalazło rozwiązanie także
i na to, w postaci tzw. App Clips. Są to niewielkie, bo zajmujące maksymalnie 10 MB
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programy, które nie są instalowane na stałe
na iPhonie z iOS 14, ale pobierane ad hoc
z App Store po zeskanowaniu dostępnego
kodu (App Clip Code), otwarciu linka w Safari
lub w Wiadomościach czy poprzez NFC. Dzięki
takim klipom będzie można skorzystać z jakiejś usługi bez konieczności instalowania
aplikacji. Co ważne, App Clips mają wspierać
zarówno Apple Pay, jak i funkcję Sign in with
Apple. Dzięki temu będzie można za ich pomocą zapłacić za daną usługę (np. ładowanie
samochodu) czy zalogować się na swoje konto w danym serwisie bez potrzeby instalowania na stałe całego dedykowanego mu programu.

dem technicznym klipy, podobnie jak widgety,
będą częścią właściwiej aplikacji, której —
jak już pisałem — jednak nie trzeba będzie
pobierać z App Store.
Wspomnę jeszcze, że lista ostatnio użytych
klipów dostępna będzie w bibliotece aplikacji
w iOS 14 (o której wspominam wyżej).

Prywatność
Apple przykłada coraz większą wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników. We wszystkich nowych systemach aplikacje, które zbierają takie dane, będą musiały
prosić użytkownika o pozwolenie, w podobny
sposób jak proszą o dostęp do zdjęć. Tutaj
także nastąpiła wyraźna zmiana. W iOS 14
użytkownik będzie mógł udostępnić aplikacji
nie całą bibliotekę zdjęć, ale wybrane przez
niego fotografie.

HomeKit
W iOS 14 pojawiło się kilka ważnych usprawnień dla urządzeń domowych działających
w ramach platformy HomeKit. Żarówki zyskały
funkcję adaptującego się do pory dnia oświetlenia. Kamery zaś zyskały możliwość określania pola monitorowania.

iPadOS 14
- w stronę macOS

Apple oczywiście udostępniło deweloperom
osobne API do tworzenia tego typu klipów
i poświęciło im kilka prezentacji podczas zakończonego niedawno WWDC20. Pod wzglę-
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Wiele mówi się o unifikacji macOS i iPadOS.
Apple jak zwykle dementuje tego typu spekulacje i ja osobiście w nie nie wierzę. Trudno jednak nie zauważyć tego, jak bardzo wizualnie zbliżają się do siebie oba systemy.
Są to np. boczne paski w niektórych systemowych aplikacjach, jak Zdjęcia czy Muzyka.
Dzięki nim o wiele łatwiej zarządzać zbiorami multimediów, utworzonymi albumami
i ich zawartością.
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Jednoznaczne skojarzenia z macOS i z wbudowaną wyszukiwarką Spotlight nasuwa także
systemowa wyszukiwarka w iPadOS. Wygląda
i działa ona właściwie identycznie jak wspomniana już Spotlight. Można ją wywołać
nie tylko na ekranie startowym, ale także
w dowolnej aplikacji. Podobnie jak w macOS
wyszukiwarka w iPadOS wyszukuje wszystko
i działa jako launcher aplikacji.

teraz wprowadzać odręcznie za pomocą stylusa Apple Pencil. Rozpoznawanie tekstu działa właśnie z tymi stylusami na iPadach Pro
oraz z Logitech Crayon na iPadach 10,2 cala.
Niestety wśród rozpoznawanych języków
nie ma polskiego, na razie musimy więc zapomnieć o odręcznym pisaniu po polsku z użyciem naszych znaków diakrytycznych.
Poza rozpoznawaniem pisma odręcznego dodano także rozpoznawanie symboli. Narysowanie odręczne koła, gwiazdy czy innych figur geometrycznych lub strzałek nie jest teraz
problemem. Wystarczy po zamknięciu kształtu figury przytrzymać na chwilę Apple Pencil
na ekranie.
Po kilkudniowej pracy na iPadzie z iPadOS 14
wiem, że funkcja Scribble bardziej utrudnia
mi pracę niż pomaga. Przy korzystaniu z Apple
Pencil często przypadkowo stukam nim
w pole tekstowe tylko po to, by je aktywować.
Skutkuje to pojawieniem się nieprzewidzianych znaków interpunkcyjnych. Na szczęście
funkcję Scribble można wyłączyć w ustawieniach iPadOS.

Scribble
Apple już w latach 90. ubiegłego wieku było
liderem w rozpoznawaniu i przetwarzaniu
tekstu pisanego, a to za sprawą funkcji dostępnych w urządzeniach Newton. Teraz rozpoznawanie wraca w wielkim stylu właśnie
w iPadOS 14 w funkcji zwanej Scribble. Cały
system i wszystkie możliwe aplikacje, w których dostępne jest wprowadzanie tekstu,
np. Duolingo czy Safari, obsługują rozpoznawanie i przekształcanie tekstu pisanego
na drukowany. Adres strony w Safari można
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Pomniejsze nowości
i różnice w nowych funkcjach pomiędzy iPadOS 14
i iOS 14
Podobnie jak w iOS 14 widgety w iPadOS 14
zostały także przeprojektowane i mogą posiadać różne wielkości, dzięki czemu mogą wyświetlać znacznie więcej informacji. W przeciwieństwie jednak do iOS 14 nie można mieszać
ich z ikonami aplikacji. Tak jak obecnie –
w iPadOS 13 – znajdują się one albo w osobnym widoku „Dzisiaj” (przy ustawieniu pionowym), albo z lewej strony na pierwszej stronie
ekranu startowego.

Symulowane są też dźwięki otaczające, dzięki czemu oglądanie filmów ma dać użytkownikowi wiele dodatkowych przyjemności. Podejrzewam, że efekt, choć słyszalny, nie zastąpi
jednak Dolby Atmos. Firma jednak twierdzi,
że tak właśnie będzie. Jeśli Apple choć trochę
się do tego zbliży, to już samo to będzie można uznać za niezwykły sukces. Mowa przecież
o stereofonicznych słuchawkach dokanałowych.

Wśród innych nowości wartych odnotowania wspomnieć wypada o pełnoekranowym
odtwarzaczu w aplikacji Muzyka. Wyświetla on teraz także tekst utworu. Wspomnę
też jeszcze na koniec omawiania iPadOS 14,
że system ten wciąż nie doczekał się aplikacji
kalkulatora.

Apple Watch i AirPods
Wśród pomniejszych nowości wspomnieć
wypada o aktualizacji systemu słuchawek
AirPods. Pozwalać on będzie teraz na ich automatyczne przełączenie pomiędzy iPhone'em,
iPadem, komputerem Mac czy zegarkiem
Apple Watch w zależności od potrzeb. Mam
jednak obawy, czy sztuczna inteligencja nadąży za potrzebami użytkowników i czy funkcja ta w przyszłości nie spotka się bardziej
z krytyką niż pochwałą użytkowników.
Z kolei słuchawki AirPods Pro otrzymały funkcję imitującą dźwięk przestrzenny - Spatial
Audio. Dzięki żyroskopom i akcelerometrom dźwięk w słuchawkach utrzymywany
jest w jednej pozycji względem jego źródła,
nie porusza się wraz z głową użytkownika.
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watchOS
Najciekawszą nowością w watchOS, z której ucieszą się użytkownicy nowszych zegarków, jest możliwość używania kilku komplikacji z jednej aplikacji oraz możliwość
tworzenia tarcz zegarów i dzielenia się nimi
np. przez iMessage. Tarcze dostępne będą
także w App Store. Kiedy myślę o możliwości tworzenia tarcz zegarów i dystrybuowaniu
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ich przez sklep czy dzieleniu się nimi, od razu
staje mi przed oczami nieodżałowany zegarek
Pebble. Pierwszy nowoczesny smartwatch,
który tak naprawdę wyznaczył kierunek całej
branży. To w nim można było instalować dowolne tarcze i dzielić się nimi. Po widgetach
na ekranie startowym w iOS 14 to kolejna
funkcja, która u konkurencji dostępna była
już wiele lat temu (w przypadku zegarków
Pebble było to już siedem lat temu).

Jest także nowa aktywność do śledzenia
w aplikacji Ćwiczenia. Tym razem jest to taniec. Dziwne, że Apple dodało go dopiero teraz. Taniec to jedna z przyjemniejszych
i bardziej wydajnych aktywności, jeśli chodzi
o spalanie kalorii. Pozostając przy aktywnościach, to wspomnieć wypada o kosmetycznej
zmianie. Aplikacja Aktywność w iOS 13 w nowym systemie (iOS 14) nazywa się Fitness.
Na koniec nadmienię o funkcji, która przyda
się każdemu, nie tylko w trakcie obecnej pandemii. To aplikacja kontrolująca poprawne
mycie rąk. Ta prozaiczna, wydawałoby się nieistotna czynność ma jednak niebagatelne
znaczenie dla naszego zdrowia. Często mówi
się o niektórych chorobach, np. czerwonce
czy cholerze, jako o chorobach brudnych rąk.
Dzięki nowej funkcji w watchOS użytkownik
będzie pewien, że proces mycia rąk trwał wystarczająco długo.

1114
Zmian i nowości w systemach jest oczywiście znacznie więcej. Podejrzewam, że można by z powodzeniem wydać osobny numer
naszego magazynu poświęcony nowościom
w macOS Big Sur, iOS 14, iPadOS 14 i watchOS.
Bez wątpienia premiery nowych systemów
i nowych Maców z układami Apple Silicon
będą największymi wydarzeniami w historii Apple w mijającej dekadzie. Warto zatem
zapamiętać tę datę... przepraszam – te liczby:
1114.
Kolejną funkcją, na którą czekało wielu użytkowników, jest śledzenie snu. Dzięki niej użytkownik dowie się, jak przebiegał jego sen. Niestety jak dotąd niewiele możemy z tym zrobić,
poza pilnowaniem tego, by przespać codziennie osiem godzin. To, co dzieje się we śnie,
właściwie od nas nie zależy.
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Wyścig po jeszcze wyższe marże


Michał Masłowski

Ostatnia prezentacja Apple podczas czerwcowego WWDC będzie wymieniana przez kolejne lata jako ta, w której Apple zmieniło zasady gry. Spółka
ogłosiła, że w najbliższych dwóch latach wymieni całą linię komputerów
Mac i zastąpi w nich procesory Intela swoimi własnymi produktami, które nazwała Apple Silicon.
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Taka zmiana, nawet dla tak dużej spółki
jak Apple, jest ogromnym wyzwaniem. Takich
rzeczy nie robi się przecież codziennie. Dość
powiedzieć, że ostatnie tak duże przejście
miało miejsce aż 15 lat temu, kiedy to Apple
porzuciło procesory Power PC na rzecz procesorów Intel. Wymaga to nie tylko przeprojektowania sprzętu, ale też dopisania ogromnej
ilości kodu. Trzeba przecież zapewnić dalszą
zgodność istniejącego oprogramowania. Trzeba przeprowadzić deweloperów za rękę przez
całą zmianę. Następnie należy też zadbać
o to, aby kolejne wersje macOS, które Apple
będzie zapewne co roku wypuszczać, przez
długie lata chodziły zarówno na nowych procesorach Apple, jak i bezproblemowo działały
na starych Intelach.

Skoro Apple jednak to robi,
to znaczy, że tych korzyści
jest więcej niż problemów...
Poza tym Apple musi być pewne, że nie
jest to ślepa uliczka w rozwoju technologii
i że przykładowo nie powtórzy się historia
z poprzednim Makiem Pro, którego konstrukcja okazała się zawodna, komputer nie był
w żaden sposób rozbudowywalny, a użytkownicy całe lata musieli czekać na zupełnie
nową propozycję od Apple.
Zakładam, że na dwa, trzy najbliższe lata
wszystko jest zaplanowane i Apple z grubsza
wie, jakie procesory Apple Silicon włoży do kolejnych edycji MacBooków Air, MacBooków Pro
aż po stacjonarne mini, iMaca i na samym
końcu do Maca Pro. Pytanie, czy są w stanie
sięgnąć swoimi przewidywaniami jeszcze dalej? Powinni, bo przecież pewnie będziemy
żyli obciążeni skutkami tej zmiany przez kolejnych co najmniej 15 lat.
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Pytań i wyzwań jest zatem co niemiara, a gdzie
korzyści? Skoro Apple jednak to robi, to znaczy, że tych korzyści jest więcej niż problemów
związanych z taką niebanalną przesiadką.
Zadajmy sobie wobec tego pytanie, dlaczego Apple to robi? Po co bierze sobie na barki
tak duże przedsięwzięcie? Można by przecież
zaryzykować twierdzenie, że skoro wszystko
działa, to po co przy tym majstrować?

Intel zawodzi
Okazuje się, że jednak nie wszystko działa.
Jako podstawową przyczynę tej zmiany podaje się wyboistą współpracę z Intelem. Niejednokrotnie przecież czekaliśmy na odświeżenie różnych modeli Maców, wiedząc, że Intel
jeszcze nie wyprodukował jakiejś konkretnej
linii procesorów.
Po ostatnim Keynote, kiedy już wszystko było
wiadomo, w sieci pojawiła się wypowiedź byłego pracownika Apple, aktualnie pracownika Mercedesa, inżyniera François Piednoëla,
który zdradził, że Apple było bardzo niezadowolone z procesorów Intel Skylake. Apple
wkładało te procesory do swoich komputerów w latach 2015-2017. Wtedy to podobno,
widząc, jak dużo błędów mają te procesory,
zdecydowano o przesiadce.
To pokazuje też, jak dużo czasu potrzeba, żeby
takiej zmiany dokonać. Od tamtej pory minęło
3 do 5 lat, a cały czas jedynym takim dostępnym komputerem jest deweloperski zestaw
oparty na procesorze A12Z. Pierwsze masowo
produkowane komputery z Apple Silicon pojawią się dopiero za kilka miesięcy.
Tym samym Apple w przyszłości uniezależni
się od Intela i przykładowo nie będzie musiało czekać na kolejne wersje Xeonów, żeby móc
odświeżyć Maca Pro. Będzie miało kolejny
element całej układanki, jakim jest kompu-
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ter osobisty, pod swoim własnym dachem,
dokładnie tak jak robi to teraz w przypadku
iPhone’ów i iPadów.

Każdy z nas codziennie
nosi w kieszeni super
zintegrowane urządzenie,
które potrafi wszystko to,
co tradycyjny komputer,
czyli iPhone’a.
Jeszcze większa integracja
Czasy, gdy mogliśmy sami wymienić np. dysk
twardy czy też pamięć w dowolnym komputerze przenośnym Apple, bezpowrotnie minęły.
Skala integracji jest tak duża, że jakakolwiek
samodzielna naprawa sprzętu jest w zasadzie
niemożliwa, a nawet naprawa przez profesjonalny serwis często oznacza wymianę całej
płyty głównej, czyli w zasadzie całego komputera. To są minusy, a jakie są plusy?
Dzięki tak dalece posuniętej integracji Apple
jest w stanie robić, cytując Tima Cooka, coraz lepsze produkty. Komputery są coraz szybsze, coraz cieńsze, coraz lżejsze. Zresztą
nie musimy patrzyć tylko na komputery
w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Każdy
z nas codziennie nosi w kieszeni super zintegrowane urządzenie, które potrafi wszystko to, co tradycyjny komputer, czyli iPhone’a.
Pójdźmy jeszcze dalej, Apple Watch, który nosimy na ręku, dzisiaj jest zapewne szybszy niż
większość komputerów jeszcze kilka lat temu.
Wszystko to jest możliwe dzięki coraz większej
integracji procesora, pamięci i karty graficznej. Nic już nie składa się z różnych elementów, tylko coraz częściej produkuje się jako
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jedną część. Jeżeli Apple będzie producentem wszystkich tych składowych, jak już teraz
dzieje się to w przypadku pozostałych produktów Apple, będzie w stanie robić jeszcze
lepsze komputery.

Wyższe marże
Na samym końcu należy wspomnieć o aspekcie finansowym całego przedsięwzięcia. Robiąc swoje własne procesory, w swojej własnej
technologii, panując od początku do końca
nad procesem produkcyjnym, Apple będzie
zapewne osiągać na gotowym produkcie jeszcze wyższe marże.
Aktualnie Apple ma zapewne z Intelem super
umowę, gwarantującą jak najniższe, hurtowe ceny dostarczanych procesorów, których
zamawia przecież ogromne ilości. Jednakże
nawet jeżeli Intel daje Apple bardzo niskie
ceny, to przecież nie dopłaca do interesu, tylko zarabia na każdym jednym procesorze odpowiednie pieniądze. Intel znany jest zresztą
z tego, że regularnie raportuje bardzo wysokie poziomy marż.
Teraz ten fragment z łańcucha dostaw zniknie, a marżę, do tej pory należną Intelowi,
Tim Cook zaksięguje jako zysk Apple. Pytanie, które zapewne pozostanie bez odpowiedzi, jest takie, o jakich pieniądzach mówimy?
Bo przecież produkcja własnych procesorów
wcale nie oznacza, że można to zrobić taniej
niż światowy gigant, który tylko w tym się specjalizuje. Wydaje się jednak, że gdyby miało
być tak, że Apple nie osiągnęłoby wyższych niż
dotychczasowo marż, to Cook nigdy nie zdecydowałby się na zmianę. Lepsze produkty
lepszymi produktami, ale i tak na końcu liczy
się kasa.
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Powrót do przeszłości
- dwa tygodnie z iPhone'em SE
pierwszej generacji
Grzegorz Świątek



iPhone'a XR, którego używam do dziś, zdecydowałem się kupić w przedsprzedaży. Kupując ten model, byłem świadomy tego, że godzę się na kilka
kompromisów, bo razem z XR zadebiutowały modele XS i XS Max, które pochwalić się mogą znacznie lepszą specyfikacją, szczególnie w przypadku
tylnego aparatu i ekranu. Z drugiej strony XR pozycjonowany był jako budżetowy smartfon, toteż cena adekwatna była do tego, co oferowało to urządzenie. Pech chciał, że niedawno uszkodzeniu uległ przełącznik dzwonek/wyciszenie, z którego często korzystam, więc postanowiłem wysłać swój telefon
do serwisu, a na ten czas uruchomiłem iPhone'a SE pierwszej generacji.
Obawiałem się, że będzie on znacznie odstawać od XR.
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Zacznę jednak od małej wskazówki. Problem z uszkodzonym przełącznikiem da się
częściowo rozwiązać bez wizyty w serwisie
dzięki funkcjom Dostępności. W sekcji Ruch
i motoryka należy wejść w funkcję Dotyk
i aktywować AssistiveTouch, co spowoduje,
że na ekranie pojawi się wirtualny przycisk
i będzie zawsze widoczny. Dzięki opcji Dostosuj menu główne można wybrać funkcje,
które obsługiwać będzie przycisk. Ja zdecydowałem się tylko na funkcję Wycisz, co spowodowało, że po stuknięciu w wirtualny przycisk
włączał i wyłączał się tryb cichy. Tym sposobem zastąpiłem niedziałający przełącznik
wirtualnym przyciskiem, ale po trzech dniach
przyszedł czas na wysyłkę XR do serwisu
i przesiadkę na iPhone'a SE pierwszej generacji.

Niewielki rozmiar powoduje,
że SE bez problemu mieści
się w kieszeni i nawet
nie trzeba go z niej wyjmować
podczas jazdy samochodem.
Jest też znacznie lżejszy.
To co od razu rzuciło się w oczy, to rozmiar
urządzenia, a co za tym idzie ekranu. Przypomniałem sobie, jak niesamowicie wygodne
było korzystanie z 4-calowego smartfona. Bez
żadnego problemu obsługiwać można go jedną ręką. Telefon bardzo pewnie leży w dłoni
nawet wtedy, gdy kciukiem sięgam do jednego z górnych rogów ekranu. W przypadku XR
jest to trudne ze względu na znacznie większy ekran. Niewielki rozmiar powoduje, że SE
bez problemu mieści się w kieszeni i nawet
nie trzeba go z niej wyjmować podczas jazdy
samochodem. Jest też znacznie lżejszy. Kilka
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razy zdarzyło mi się zapomnieć, że w ogóle
mam go w kieszeni.
Jednak prawie dwa lata korzystania z ponad 6-calowego ekranu spowodowało zmianę przyzwyczajeń. Ekran SE wydaje się zbyt
mały. Gdy przegląda się strony internetowe,
na ekranie wyświetla się mniej treści i jest
ona zdecydowanie mniejsza. Dużą trudność
sprawiało mi korzystanie z klawiatury ekranowej. Poszczególne klawisze są tak małe,
że każdy napisany tekst wymagał korekty
ze względu na bardzo dużą liczbę literówek.
Z błędami nie radziła sobie nawet autokorekta.
Sama specyfikacja ekranu iPhone'a SE jest gorsza niż ekranu XR. Według mnie najbardziej
zauważalny jest brak technologii True Tone,
która dostosowuje odcień i intensywność
obrazu wyświetlacza do światła w otoczeniu,
oraz niższa maksymalna jasność, co szczególnie dawało o sobie znać w słoneczny dzień.
Kolejną znaczną różnicą jest sposób uwierzytelniania użytkownika. SE wyposażony
jest w Touch ID, czyli w czytnik linii papilarnych.
Stwierdzam, że korzystanie z niego nie jest ani
lepsze, ani gorsze niż Face ID, czyli rozpoznawanie twarzy. Touch ID działa na tyle sprawnie, że nie ma z nim żadnych problemów.
Wystarczy tylko pamiętać, że należy dotknąć
przycisk Home, a telefon zostanie odblokowany. Przestawienie się na Touch ID zajęło
mi klikanaście minut. Co więcej, dokonywanie płatności za pomocą telefonu z Touch ID
jest szybsze i wygodniejsze niż w przypadku
Face ID. Wystarczy położyć palec na przycisku Home i przyłożyć telefon do terminala.
W smartfonach ze skanerem twarzy należy
na pierw spojrzeć na telefon, żeby uwierzytelnić płatność, i dopiero przyłożyć go do terminala.
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Zaskoczyła mnie również wydajność starszego z opisywanych modeli. Według wyników uzyskiwanych w teście benchmarkowym
Geekbench, SE z procesorem A9 jest ponad 50% słabszy niż XR wyposażony w czip
A12 Bionic. Jednak w codziennym użytkowaniu
praktycznie nie zauważyłem różnicy w działaniu obu telefonów. SE zacinał się tylko
w przypadku przeglądania zdjęć odebranych
w aplikacji Wiadomości. Dodam, że na SE zainstalowany był aktualny system iOS w wersji
13.5.1.

Dwa i pół roku różnicy
między tymi smartfonami
da się odczuć i w tym
przypadku. SE zdecydowanie
gorzej radzi sobie w trudnych
warunkach oświetleniowych.
Dużą różnicę zauważyć można w długości czasu pracy na baterii. Akumulator zainstalowany w SE ma niemal dwa razy mniejszą pojemność niż w przypadku XR. W dodatku kondycja
baterii w moim SE jest na poziomie zaledwie
81%, co przełożyło się na to, że ładować musiałem go aż trzy lub nawet cztery razy w ciągu
dnia. Było to bardzo irytujące. Między godziną
6:00 a 10:00 pojemność baterii spadała nawet
o 40%. Dla porównania iPhone'a XR ładowałem średnio raz na 24 godziny.
Nie inaczej jest w przypadku aparatu. Dwa
i pół roku różnicy między tymi smartfonami
da się odczuć i w tym przypadku. SE zdecydowanie gorzej radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych. Zdjęcia robione na zewnątrz, gdy pogoda jest słoneczna, wyglądają
całkiem dobrze.
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Podsumowując,
mimo
upływu
czasu
iPhone SE pierwszej generacji jest jeszcze
dobrym smartfonem dla mniej wymagających użytkowników. Istotne jest to, że nadal zainstalować można na nim najnowszą
wersję systemu iOS. Zdecydowanie gorszy
jest ekran, ale nie znaczy to, że nie da się go
używać. Trudności sprawia jedynie korzystanie z niego w bardzo słoneczne dni, ale osoby, które nie miały lepszego, nie będą tego
świadome. Plusem jest także wydajność.
Poza jednym wspomnianym wyżej przypadkiem, w codziennym użytkowaniu telefon
się nie zawiesza, a płynność działania bardzo zbliżona jest do XR. Mniej wprawne oko
nie zauważy znacznych różnic między zdjęciami. Minusem jest krótki czas pracy na baterii.
W moim SE przyczyniła się do tego z pewnością słaba kondycja baterii, ale niemal dwa
razy mniejsza pojemność mówi sama na siebie.
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iPhone - scyzoryk współczesnego
gadżeciarza
Jacek Swoboda



Kolejny rok i następne modele iPhone’ów na rynku. Część z nas zapewne już
w dniu premiery zmieni swój „stary”, roczny egzemplarz na nowy, inni rozważą
zakup wcześniejszych modeli, a jeszcze inni po raz pierwszy będą mieli okazję przekonać się na własnej skórze, czy to smartfon dla nich. Marketingowo
Apple na pewno dobrze sprzeda kolejny „rewolucyjny” produkt wyposażony w szybszy procesor, lepsze aparaty i tym podobne elementy, które mają
za zadanie odpowiednio wypozycjonować go na rynku. Ja w tej gonitwie
za nowościami postanowiłem, jak Laska z „Chłopaki nie płaczą”, odpowiedzieć sobie na jedno pytanie, wiecie takie za…pewne ważne: co dla mnie
aktualnie jest najistotniejsze w iPhonie?
27
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Stosunkowo szybko uświadomiłem sobie,
że to tak naprawdę aplikacje, które towarzyszą mi od początku przygody z telefonem
Apple. Niczym w szwajcarskim scyzoryku mam
pod ręką narzędzia na najróżniejsze okazje.
Dzisiaj postanowiłem podzielić się z Wami
ciekawszymi apkami, bez których mój smartfon zdecydowanie straciłby na użyteczności.
Kto wie, może któraś z nich wzbogaci również
Wasze iPhone’y?

1Password
W dzisiejszych czasach, kiedy ilość haseł
do wszelakich stron i aplikacji, jakie musimy
pamiętać, rośnie w zastraszającym tempie, nie
sposób już bezpiecznie funkcjonować w sieci
bez wygodnego menadżera haseł. Moim zdaniem 1Password jest zdecydowanie najlepszy,
jeżeli chodzi o integrację z ekosystem Apple
i prostotę obsługi. Wystarczy zapamiętać
pojedyncze hasło odblokowujące nasz sejf,
a w nim przechowywać automatycznie generowane losowe hasła, którymi nie musimy zaprzątać sobie głowy.

Authy
Aplikacja do uniwersalnej autoryzacji dwuskładnikowej. Możesz dodawać do niej
wszystkie serwisy, w których trzeba korzystać
z jednorazowych kodów uwierzytelniających.
Co jest niewątpliwym atutem Authy, zapewnia ona kopię konfiguracji w chmurze z opcją
synchronizacji na wielu urządzeniach. Pracując na iPadzie, nie musisz specjalnie sięgać po iPhone’a, aby odebrać kod do serwisu, na jakim właśnie się logujesz. Po zmianie
iPhone’a na nowy egzemplarz, nie masz konieczności ponownego zestawiania połączeń
autoryzacyjnych, i co najważniejsze, nawet
gdyby Twój telefon został uszkodzony, zaginął
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lub został skradziony, wciąż możesz szybko
skorzystać z innego, nie tracąc całkowicie jedynego urządzenia autoryzacyjnego.

Board Game Stats
Aplikacja dla wszystkich miłośników gier
planszowych. Integruje się z największym serwisem Board Game Geek, pozwalając prowadzić statystyki z wszystkich rozegranych partii, sprawdzać historyczne punktacje, średnie
czasy rozgrywek i inne aspekty, które każdemu fanatykowi planszówek na pewno przypadną do gustu. Piękny przykład na to, jak niszowa aplikacja może uatrakcyjnić hobby
i dodać do niego zupełnie nowe możliwości,
które wcześniej wymagałyby mozolnych kalkulacji.

InPost
Dla korzystających z Paczkomatów to praktycznie „must have”. Aplikacja na podstawie
numeru telefonu automatycznie poinformuje
o przesyłkach, które zostały do nas nadane,
i przedstawi ich status. Jakby tego było mało,
pozwoli również zdalnie otworzyć skrytkę
w wybranym paczkomacie bez konieczności
wpisywania kodów na urządzeniu. Ta funkcja
jest szczególnie przydatna w czasach pandemii, gdy chcemy unikać korzystania ze współdzielonych klawiatur i ekranów dotykowych.

Overcast
Bez względu na to, czy jesteście podcastowymi fanatykami, czy okazjonalnymi słuchaczami, Overcast przypadnie Wam do gustu.
Dzięki niemu w prosty sposób możecie przeszukiwać międzynarodową bazę podcastów,
automatycznie pobierać je do trybu offline,
tworzyć playlisty, zatrzymać i wznawiać w do-



Obserwacje

wolnym momencie bez utraty postępu, sprytnie przyśpieszać i zwalniać lub otrzymywać
notyfikacje o nowych odcinkach.

Parcel
Jeżeli jesteś zakupoholikiem i wciąż z niecierpliwością czekasz na paczki, które zostały do Ciebie wysłane, to ta aplikacja ułatwi
Ci sprawdzanie po różnych serwisach statusu
przesyłek. Wystarczy, że dodasz do niej kod
przesyłki, a Parcel sam podpowie, jaki przewoźnik obsługuje daną wysyłkę, i następnie
zapewni automatyczny monitoring, informując o każdej zmianie statusu. Idealna aplikacja,
gdy np. często robicie zakupy na AliExpress,
aby mieć kontrolę nad tym, czy Wasze zamówienia nie zatrzymały się gdzieś w transporcie.

Pyszne.pl
Moja ulubiona aplikacja do zamawiania jedzenia. Jeżeli tylko pozostajesz w zasięgu
działania restauracji, możesz bez wychodzenia z domu zamówić danie, na jakie masz
ochotę, wygodnie opłacając zamówienie online. Status realizacji jest aktualizowany na bieżąco, a w większości przypadków nawet sam
proces transportu jest w czasie rzeczywistym
prezentowany na mapie. Dodatkowo w czasie pandemii serwis wprowadził opcję „bezkontaktową”, gdzie kurier zostawia jedzenie
pod wskazanym adresem. Wszystko sprawnie
i bez potrzeby telefonicznego potwierdzania.

TuneIn Pro
Jeżeli lubicie słuchać klasycznych stacji radiowych, ta aplikacja z pewnością przypadnie
Wam do gustu. Znajdziecie w niej zdecydowaną większość polskich rozgłośni, które szyb-
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ko zlokalizujecie, korzystając z wbudowanej
wyszukiwarki i mechanizmów polecających.
Dodatkowo aplikacja oferuje też odsłuch
podcastów oraz nagrywanie odtwarzanych
strumieni muzycznych.

Tweetbot
Prawdopodobnie najlepsza aplikacja do obsługi Twittera na iOS. Niestety przez wprowadzone limity w API dla aplikacji zewnętrznych
ostatnimi czasy straciła trochę na swojej
funkcjonalności (np. ankiety, powiadamianie o nowych wiadomościach). Mimo wszystko możliwość odczytu timeline w kolejności
„od dołu do góry” (od najstarszych do najnowszych) w połączeniu z zapamiętywaniem
miejsca, na którym skończyliśmy przeglądanie, sprawdza się rewelacyjnie i pozwala
przebrnąć nawet przez setki zaległych wiadomości.

Untappd
Nawet jeżeli ikoniczny Tomasz Kopyra z blogu blog.kopyra.com nie kojarzy Ci się jednoznacznie z hasłem o tym, że „życie jest
za krótkie, aby pić kiepskie piwo”, wciąż możesz wypróbować aplikację, która pomaga
w katalogowaniu i opisywaniu wrażeń degustacyjnych najróżniejszych piw świata. Skanując kod paskowy z butelki/puszki/pudełka,
w bardzo szybki sposób możemy przeszukiwać
ogromną bazę danych, sprawdzać oceny wystawione przez innych użytkowników i identyfikować styl, jak również parametry danego
trunku. Pamiętając, że alkohol jest wyłącznie
dla pełnoletnich i należy go spożywać odpowiedzialnie, warto mieć na uwadze, że dzięki tej aplikacji możemy wyszukać w sklepie
coś ciekawszego niż klasyczne „jasne pełne”.
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zmotywować nas do aktywności fizycznej.
Walkr został ze mną na dłużej jako przyjemna
gierka, która często dopinguje mnie do zrobienia dodatkowych kroków. Jeżeli brakuje
Wam motywacji, spróbujcie, jak sprawdzi się
u Was. Dla uatrakcyjnienia możecie do zabawy wciągać również Wasze pociechy, aby rodzinnie rywalizować o miano najlepszego kolonizatora przestworzy.

Waze
Aplikacja do nawigacji, która: sprytnie omija
korki, posiada funkcję powiadamiania o zdarzeniach drogowych zgłaszanych przez innych
użytkowników, informuje o fotoradarach oraz
kontroli drogowej, pozwala wyszukiwać miejsce docelowe według informacji z wyszukiwarki Google, a do tego działa z Apple CarPlay.
Czego chcieć więcej? Waze to zdecydowanie
dobry kompan, zarówno w długie trasy, jak
i do codziennej jazdy po zatłoczonych centrach miast.

Vivino
Skoro opisałem aplikację dla beergeeków, nie
wypada również nie wspomnieć o aplikacji
dla miłośników wina. Vivino potrafi przeszukiwać swoją bazę na podstawie wykonanego zdjęcia etykiety, co jest bardzo wygodne
np. podczas zakupów w sklepie. Szybko zidentyfikujemy szczep, rocznik, ale też ocenę
innych użytkowników. Dodatkowo w aplikacji
można prowadzić swoją „piwniczkę” i raportować degustowane egzemplarze, dodając
swoje opisy sensoryczne.

Walkr
Na łamach Magazynu MyApple 08/2019 opisywałem aplikacje na iPhone’a, które mają
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Poza opisanymi aplikacjami na moim iPhonie
znajduje się jeszcze sporo innych, których używam np. tylko przy cyklicznym rozliczaniu
opłat za media czy wykonywaniu obowiązków
służbowych. To tylko podkreśla, jak bardzo
uniwersalny może stać się iPhone, kiedy tylko
wyposażymy go w odpowiednie apki, budując
swój „scyzoryk narzędziowy” na każdą okazję.
Dajcie znać, bez jakich aplikacji to Wy nie wyobrażacie sobie już iPhone’a, oraz podzielcie
się takimi mniej typowymi tytułami wykorzystywanymi np. w Waszym hobby czy pracy zawodowej. Może uda się nam wymienić jakimiś ciekawymi aplikacjami, o jakich wcześniej
nie mieliśmy pojęcia.
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iRobot Roomba i7 - recenzja
Jacek Zięba



Dbanie o czystość mieszkania jest dla mnie wyjątkowo ważne nie tylko
ze względu na pedantyczną naturę, ale też alergię, z którą zmagam się głównie w okresie wiosennym i letnim. Gdy w naszych czterech kątach pojawił
się pies, szybko zrozumieliśmy z partnerką, że tylko codzienne odkurzanie
pozwoli nam ujarzmić skaczące po kątach „dust bunnies”. Poskutkowało
to pojawieniem się w domu iRobota Roomba i7, a tym samym przeprowadzeniem ponad dwumiesięcznych testów tego urządzenia.
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Przygotowując się do napisania recenzji
Roomby i7, starałem się odpowiedzieć sobie na pytania, które mogą pojawić się przed
zakupem tego typu urządzenia. Nie uważam,
że testy, w których sprawdza się, jak sprzęt
poradzi sobie z ryżem wysypanym na podłogę, dają potencjalnemu użytkownikowi jakiekolwiek odpowiedzi. Dużo ważniejsze są dla
mnie inne aspekty – ile czasu można zaoszczędzić względem „tradycyjnego” odkurzania,
jak dokładnie sprząta robot, jak radzi sobie
z dywanami, czy nadaje się do małego mieszkania oraz czy usuwa psią sierść i alergeny.
Poniżej znajdziecie odpowiedzi na te i wiele
więcej pytań.

Wykonanie
W zestawie z odkurzaczem znajdziemy kilka
niezbędnych akcesoriów, takich jak akumulator, zapasowa szczotka boczna oraz dodatkowy filtr. Wraz z urządzeniem użytkownicy
otrzymują też stację dokującą oraz zasilane
bateriami akcesorium, które pozwala oznaczyć obszar niedostępny dla Roomby. O tym
jednak nieco niżej.
Samo urządzenie jest świetnie wykonane.
Zastosowany plastik nie rysuje się, a wszystkie elementy są ze sobą bardzo dobrze spasowane. Umieszczony z przodu odkurzacza
„zderzak” nie trzeszczy nawet przy uderzeniu
w rogi szafek. Szuflada gromadząca zebrany brud pewnie trzyma się całej konstrukcji,
a wyjęcie jej jest wyjątkowo łatwe – podobnie jak wymienienie filtra, odkręcenie nóżek
czy odpięcie szczotek.
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Projektanci Roomby i7 postawili na wygląd,
który nie rzuca się w oczy. Z jednej strony
urządzenie jest nieco nudne w swoim designie, a z drugiej jego ascetyczna forma pozwala mu dopasować się do każdego wystroju
mieszkania. W górnej części urządzenia znajdziemy kamerkę, rączkę oraz trzy przyciski
– Clean (ogólne czyszczenie), Home (powrót
do bazy) oraz Spot Clean (oczyszczanie terenu w promieniu metra od robota). Całość
przyozdabia szare wykończenie stylizowane na szlif słoneczny, które niestety bardzo
mocno się kurzy. Z boku umieszczono utwardzane osłony wykonane z czarnego tworzywa
oraz wspomnianą już wyżej szufladę z filtrem
i pojemnikiem na brud. Odwracając zaś robota do góry nogami, będziemy mogli zobaczyć
kółeczka (z czego dwa wyposażone w napęd),
dwie szczotki obrotowe, szczotkę zamiatającą
(wystaje nieco poza bryłę odkurzacza, aby dotrzeć do rogów pomieszczeń i ciężko dostępnych miejsc), czujniki wysokości (uniemożliwiające robotowi spadnięcie ze schodów)
oraz metalowe płytki, które pozwalają na ładowanie akumulatora za pośrednictwem stacji dokującej.
Do Roomby i7 można dokupić dużą stację dokującą, która pozwala na odprowadzanie
zgromadzonego w odkurzaczu brudu. Stację
znajdziemy też w zestawie z modelem i7+. Początkowo uważałem to akcesorium za zbędne, ale teraz patrzę na nie dużo bardziej
przychylnie. Standardowa stacja dokująca
jest bowiem bardzo lekka i często przesuwa
się, gdy robot do niej dojeżdża. Wyposażono ją też w dość długi przewód, który ciężko
ukryć. Co więcej, Roomba i7 jest urządzeniem
stosunkowo niewielkim (33,5 cm średnicy),
przez co pojemnik na brud musi być oczyszczany co jedno, góra dwa sprzątania (w przypadku niespełna 40-metrowego mieszkania).
Nie są to oczywiści duże utrudnienia, ale automatyczny zasobnik wydaje mi się być dodatkiem wartym rozważenia przy zakupie.
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Jak już pisałem wyżej, w zestawie z odkurzaczem znajdziemy też wirtualną ścianę Dual
Mode. To małe, plastikowe akcesorium, które można postawić na ziemi, aby aktywować
jeden z dwóch dostępnych trybów. Pierwszy
pozwala zablokować robotowi dostęp do danego pokoju, a drugi wyklucza z obszaru
sprzątanego przestrzeń o promieniu 60 cm.
W moim przypadku wirtualna ściana pozwoliła „ochronić” miski psa – robot wcześniej trącał je, wylewając nieco wody na podłogę.

dbanie o podwinięcie zasłon, jeżeli opadają
na podłogę, albo podniesienie kabli pod szafką telewizyjną. Jeżeli zależy nam na dokładnym posprzątaniu, warto też umieścić wyżej
fotele biurowe, gazetniki i inne przedmioty,
które mogą tarasować dostęp do niektórych
miejsc odkurzanych pokojów.

Odkurzanie
iRobot Roomba i7 może działać w trzech trybach – podwójnego odkurzania powierzchni,
pojedynczego oraz automatycznego. Sam korzystałem z tej ostatniej opcji, w której urządzenie samo rozpoznaje bardziej zabrudzone
miejsca i dba o ich dokładniejsze posprzątanie.
Roomba i7 odkurza bardzo dokładnie. Podłogi,
niezależnie od rodzaju powierzchni, są czyste,
podobnie jak dywany – nawet z trudno dostępnych zakamarków znika kurz. Jak zapewnia producent, zastosowanie filtra AeroForce
sprawia, że odkurzacz pozbywa się 99% alergenów i pyłków. Stosunkowo niewielka wysokość robota (9,5 cm) sprawia, że mieści
się on pod większością szafek w moim mieszkaniu. Problemem pozostaje de facto wyłącznie kanapa.
W trakcie pierwszych sprzątań Roomba i7
uczy się planu naszego domu. Po stworzeniu wirtualnej mapy proces odkurzania staje
się szybszy – w moim przypadku posprzątanie
niespełna 40 metrów kwadratowych zajmuje
robotowi około 40 minut. Zazwyczaj uruchamiam go, gdy wychodzę z domu na dłuższą
chwilę (co pozwala mi przy okazji uniknąć
hałasu – robot bowiem, choć mały, to huczy
tak samo, jak tradycyjny odkurzacz). Powrót
do posprzątanego mieszkania jest wyjątkowo
przyjemny, choć przyznam, że istotne jest za-
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Warto w tym momencie dodać, że użytkownicy Roomby i7 nie muszą martwić się o czas
pracy urządzenia na jednym ładowaniu. Jeżeli robotowi zabraknie energii, to powróci
do stacji ładującej i po jakimś czasie będzie
kontynuował odkurzanie.
Czasami zdarza się, że „zlecam” robotowi posprzątanie tylko części mieszkania. Dojeżdża
on do niej automatycznie ze stacji ładującej.
Wybieram wtedy z aplikacji mobilnej konkretne pomieszczenie albo włączam tryb sprzątania punktowego – głównie w przedpokoju,
jeżeli buty zostawią na kafelkach brud.
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Droga, jaką pokonuje robot w trakcie odkurzania, nie jest oczywista. Nie przemierza
on pomieszczeń niczym wąż w kultowej grze
Snake, a jeździ po całym pokoju, wracając
potem do już odkurzonych miejsc. Bez trudu
znajduje sobie drogę nawet w gąszczu krzeseł, doniczek czy porozrzucanych na ziemi
przedmiotów. Nie oznacza to jednak, że skrupulatnie je omija. Dojeżdża do nich, aby odkurzyć krawędzie, przy okazji lekko uderzając
na przykład w nogi stołów lub szafek.

Aplikacja mobilna
iRobot zadbało o stworzenie dla użytkowników odkurzaczy Roomba bardzo dobrej
aplikacji mobilnej. Pozwala ona na uruchomienie robota, wysłanie go do konkretnego
pomieszczenia czy też stworzenie harmonogramu, który będzie uruchamiał go automatycznie. Aplikacja wysyła też powiadomienia
o zakończeniu sprzątania albo zapełnieniu
pojemnika na brud. Znajdziemy w niej historię odkurzania oraz podręcznik, który w klarowny sposób wytłumaczy nam, jak wymienić
filtr albo oczyścić kółeczka.
Aplikację mobilną iRobot można również połączyć z systemami Smart Home. Odkurzacz
działa z Amazon Alexą, Google Assistant,
IFTTT oraz Yonomi. Dzięki dodaniu urządzenia
do aplikacji Google Home, mogę zarządzać
robotem za pośrednictwem mojego głośnika
Sonos, którego połączyłem z Google Assistant.
Wystarczy, że powiem „Clean the bedroom”
albo „Clean the house”, a Roomba i7 weźmie
się do pracy.

Podsumowanie
Pojawienie się Roomby i7 w moim mieszkaniu ułatwiło mi wiele rzeczy. Obecnie używam
tradycyjnego odkurzacza raz w tygodniu, kiedy konieczne jest posprzątanie wszystkich
zakamarków albo dojście do miejsc, któ-
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re nie są dostępne dla robota (na przykład
powierzchni pod kanapą). Roomba i7 wykonuje niemal codziennie swoją pracę, która
usuwa ogromną ilość kurzu, sierści i alergenów - doceniam to, gdy opróżniam pojemnik na brud i widzę, jak wiele udało się posprzątać. Dzięki robotowi mam więcej czasu
na pracę i przyjemności, w trosce o porządek
i swoją alergię musiałbym zadbać o odkurzanie sam. Z jednej strony to tylko 15-20 minut,
a z drugiej 121 godzin w ciągu roku – to ponad
5 dni spędzonych przy odkurzaczu w ciągu
roku!
Jestem wyjątkowo zadowolonym użytkownikiem Roomby i7. Urządzenie jest świetnie
wykonane, bardzo dokładnie sprząta różne
rodzaje powierzchni i łatwo się go obsługuje za pomocą aplikacji mobilnej. Wśród
drobnych wad, jakie mógłbym wskazać, jest
ryzyko sporadycznego zaplątania się w kable lub zasłony (albo lampki choinkowe,
co spotkało moich Rodziców mających inny
model Roomby), a także duża widoczność
kurzu na obudowie. Wiem też, że w przyszłości na pewno rozważę zakup stacji dokującej
z automatycznym opróżnianiem – nie jest to
oczywiście konieczne, ale zapewnia dodatkową wygodę. Mimo posiadania małego mieszkania, benefity korzystania z Roomby i7 są dla
mnie widoczne niemal każdego dnia. Zakładam, że zadowolenie z urządzenia (a także zaoszczędzony czas) będzie tym większe,
im większy dom do odkurzenia mamy.
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UAG Hard case
do słuchawek AirPods


Jakub Świtek

Słuchawki AirPods to jeden z najlepszych produktów Apple w ciągu ostatnich kilku lat. Towarzyszą mi właściwie niemal na każdym kroku – samochód, tramwaj, spacer czy nawet rozmowy telefoniczne w domu. Są nieodłącznym elementem mojej codzienności. Praktycznie tak samo jak iPhone,
Apple Watch czy Mac. Są jednak sytuacje, gdy warto o AirPody zadbać.
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Szczególnie, że zbliża się lato, okres aktywnego spędzania czasu. Góry, plaże, zarówno
te piaszczyste, jak i kamienne, wycieczki rowerowe – to potencjalne miejsca, w których
słuchawki są narażone na większe niebezpieczeństwo. W związku z tym sięgnąłem po etui
UAG do AirPodów.

O ile samo otwarcie produktu
sygnowanego logo UAG
jest bardzo łatwe, tak już
jego zamknięcie wymaga
małej wprawy.
Obudowa została wykonana z twardego
poliwęglanu, a wnętrze wyścielono miękkim silikonem. W jej górnej części znajduje
się specjalny otwór służący do przypięcia karabińczyka (w zestawie), dzięki czemu całość
można przyczepić na przykład do plecaka.
Natomiast na spodzie etui znajduje się otwór
umożliwiający przewodowe ładowanie słuchawek. W momencie zakończenia ładowania przy pomocy silikonowej zaślepki można
zasłonić dostęp do portu Lightning. Istnieje
również możliwość bezprzewodowego ładowania, a specjalny otwór zapewnia podgląd
wskaźnika ładowania.
W celu wyjęcia słuchawek należy najpierw
odblokować zatrzask poprzez naciśnięcie guzika, który spowoduje automatyczne odchylenie wieczka etui, dzięki czemu możliwe będzie
otwarcie pudełka od AirPodów. Całą operację
można przeprowadzić przy pomocy jednej
dłoni. O ile samo otwarcie produktu sygnowanego logo UAG jest bardzo łatwe, tak już
jego zamknięcie wymaga małej wprawy. Jednak parę takich operacji wystarczy, żeby kolejne próby szły bezproblemowo.
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Jak wszystkie produkty Urban Armor Gear,
również to etui charakteryzuje się zgodnością z wojskowym standardem MIL STD 8105G
określającym stopień odporności na wstrząsy
w razie upadku. Dodatkowo zabezpiecza ono
słuchawki przed kurzem oraz wodą (chodzi
oczywiście o deszcz oraz różnego rodzaju zachlapania).
Jeżeli miałbym się przyczepić do czegoś w tym
produkcie, to moje główne zastrzeżenia odnoszą się do wspomnianej wyżej zaślepki. Mimo licznych prób nie jestem w stanie
w poprawny sposób jej usadowić. Niemal
za każdym razem w którymś miejscu odstaje.
Nie ma znaczenia, czy słuchawki są w środku,
czy próbuję tego dokonać z pustym wnętrzem.
Dla mnie osobiście to nie jest wielki problem,
ponieważ AirPody praktycznie zawsze ładuję bezprzewodowo. Jednak gdy ktoś korzysta
z kabla, może to być bardzo uciążliwe.
UAG Hardcase to bardzo ciekawy produkt
dla osób aktywnych, chcących chronić swoje słuchawki AirPods przed nieoczekiwanymi zdarzeniami. Odporność na kurz, wodę
oraz uderzenia stanowi bardzo dobry argument za kupnem tego akcesorium, które
waży zaledwie 36 gramów. Pozostaje jedynie
kwestia związana z ceną. Oficjalna cena producenta to 169 złotych (39,95 USD). Nie jest
to mało, jednak zakup bezprzewodowego etui
ładującego do słuchawek AirPods, gdyby zostało uszkodzone wskutek wypadku, to wydatek 399 złotych.
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Mini Cooper Se


Krystian Kozerawski

Zadziwiające jest to, jak potoczyła się historia Mini Coopera. Był to przecież
bardzo tani, powszechny samochód dla Brytyjczyków – w dniu swojej premiery kosztował jedynie 500 funtów brytyjskich, co przekłada się na obecne
47500 złotych. Ten budżetowy pojazd szybko stał się przedmiotem kultu.
Nic zatem dziwnego, że od dawna nie jest to już auto budżetowe, a samochód
z segmentu premium. Najnowszy elektryczny Mini Cooper Se, który dostępny jest w Polsce od kwietnia, spina klamrą historię tej marki. Ten niewielki
samochód powstał bowiem jako odpowiedź na kryzys paliwowy związany
z blokadą Kanału Sueskiego.
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Dla mnie tydzień jazdy elektrycznym
Mini Cooperem Se był tak naprawdę podwójną
premierą. Pierwszy raz jeździłem „Miniakiem”
i pierwszy raz samochodem elektrycznym.

To co na zewnątrz
Samochody marki Mini Cooper zawsze wyglądały zjawiskowo. Nie inaczej jest w przypadku testowanego przeze mnie elektrycznego
Mini Coopera Se w kolorze ciemnozielonym.
Samochód jest niewielki niczym stare, klasyczne Mini z lat 70. czy 80. ubiegłego wieku.
Zielony kolor karoserii przełamuje biały dach
i lusterka. Oczywiście, jak w każdym nowym
mini, znaleźć tu można wiele symboliki nawiązującej do brytyjskiej flagi. Są to m. in. tylne
światła, podświetlany wzór na desce po stronie pasażera, flaga brytyjska na kierownicy
i różnych elementach wnętrza. To co zwraca uwagę na zewnętrz, to niewielkie seledynowo-srebrne emblematy „E”, wskazujące,
że jest to samochód elektryczny.

ki - oraz wlot powietrza na masce. Ta pierwsza została zabudowana szarym plastikiem,
co niespecjalnie mi się podoba. Skutecznie od tego szarego plastiku wzrok odciąga
umieszczona na nim zielona tablica rejestracyjna. Te - przynajmniej w Łodzi - robią wciąż
ogromne wrażenie.
Mini to marka premium, co widać nie tylko
na zewnątrz, ale i w środku. Miałem okazję parkować obok Tesli i ta różnica w pewnej wrażliwości stylistów jest moim zdaniem
bardzo widoczna, a różnice są na plus Mini.
Nie jest to zresztą moje zdanie. Właściciel tej
właśnie białej Tesli (którego przy tej okazji
pozdrawiam, a z którym spotkałem się oczywiście przy stacji ładowania) nie mógł wyjść
z zachwytu nad dopracowaniem i jakością
wykonania nawet najdrobniejszych elementów. Tak jest faktycznie, choć po tygodniowej
jeździe przyczepię się do kilku szczegółów,
o czym poniżej.

To co wewnątrz
Wspomniałem, że testowany Mini Cooper Se
jest samochodem małym. Widać to zwłaszcza po bagażniku. Poza niewielkimi zakupami nic tam właściwie się nie zmieści. W środku miejsca wystarcza na pewno dla dwóch
dorosłych. Bez problemu na tylnych fotelach zmieściły się moje dzieci, ale one same
zwracały uwagę, że miejsca na nogi nie jest
za wiele i dłuższa podróż nie byłaby już wygodna. Taka dłuższa podróż w przypadku tego
samochodu jest jednak nie lada wyzwaniem,
a to ze względu na jego zasięg, o czym także
w dalszej części niniejszego tekstu.

Mini Se to oczywiście wersja elektryczna samochodu spalinowego. Posiada więc elementy sylwetki charakterystyczne dla samochodów spalinowych, takie jak choćby przednia
maskownica chłodnicy - także charakterystyczny element dla samochodów tej mar-
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Same fotele są bardzo wygodne, zarówno
te z przodu, jak i tylna kanapa. Są dobrze
wyprofilowane, nawet kilka godzin siedzenia
w nich nie męczy. Komfort poprawia wygodny
i regulowany, szeroki podłokietnik ze schowkiem na smartfona i ładowaniem indukcyjnym. Tutaj jednak niemiło się zdziwiłem.
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Nie zmieści się tam iPhone XS Max ani inny
większy smartfon, a przecież żyjemy w epoce
niemalże rakietek do ping ponga. Nie mogłem
więc schować tam mojego iPhone'a i ładować
go prądem z samochodu. Zajął miejsce wnęk
na kubki z napojami.
Deska rozdzielcza jest także zjawiskowa. Panel z zegarami to niewielkich rozmiarów
wyświetlacz, na którym można podejrzeć
m.in. aktualną prędkość i aktualny pobór
mocy (gdy wdepniemy pedał gazu, wskazówka skacze do 100%, przy stałej szybkości spada do 30%). Poza tym umieszczone na niej
są także informacje o zasięgu przy obecnym
stanie baterii, informacja o ograniczeniach
prędkości itp. Podczas ładowania to na tym
właśnie panelu umieszczonym za kierownicą
wyświetla się informacja o poziomie energii
w bateriach i przewidywanym czasie, jaki pozostał do pełnego naładowania.

leżności od sytuacji pokazuje poziom energii
w bateriach samochodu, ustawienie głośności, klimatyzacji itp. Razem z utrzymanymi
w stylu retro metalowymi przełącznikami różnych funkcji pojazdu, umieszczonymi poniżej,
deska w swojej centralnej części robi wrażenie jakiejś starej wojskowej stacji radarowej
lub piekielnej maszyny jakiegoś szalonego
naukowca z filmów SF z lat 40. czy 50.
Wszystkie przełączniki, manetka trybu jazdy, przełącznik hamulca ręcznego, manetki przy kierownicy i przyciski umieszczone
bezpośrednio na niej, jak i inne elementy,
umieszczone są tak, że bez problemu można
się odnaleźć. Ostatnie siedem dni były moją
pierwszą przygodą z marką Mini, a wsiadając
pierwszy raz do tego samochodu od razu czułem się jak u siebie.
Mimo stosunkowo małego wnętrza środek
robi wrażenie dużego, m.in. dzięki dwóm szyberdachom, z których przedni jest otwierany.
Oba można oczywiście zasłonić, jeśli słońce
jest zbyt ostre.
Poza wspomnianym schowkiem na telefon
nie mam właściwie do czego się przyczepić.
Wszystko jest przemyślane, a design łączy
elementy nowoczesności ze stylem retro.

Kartingowa frajda z jazdy

Najbardziej wzrok przykuwa jednak okrągły
panel z umieszczonym pośrodku ekranem
komputera pokładowego, który jest charakterystyczny dla wszystkich Mini, nie tylko
dla tego elektrycznego. Obwódka tego panelu jest podświetlana na różne kolory i w za-

40

Na ramce tablic rejestracyjnych w testowanym Mini Se widnieje napis „Mini. Kartingowa frajda z jazdy”. To prawda. Ze względu na rozmiary, ale przede wszystkim silnik
o natychmiastowym momencie obrotowym,
samochodem tym faktycznie można jeździć
jak na kartingach, co – nie ukrywam – przydaje się nie tylko w mieście, ale i na zatłoczonej
autostradzie (gdy trzeba wbić się w sznur samochodów jadących lewym pasem).



Test

Wielokrotnie bawiło mnie to, gdy stawałem
na światłach obok wyraźnie przeładowanych
testosteronem właścicieli Golfów, ale i innych, przede wszystkim niemieckich czy amerykańskich marek i po zapaleniu się zielonego światła zostawiałem ich daleko w tyle.
Mogę powiedzieć, że odkryłem przyjemność
z przeciążeń przy starcie, której na co dzień
nie doświadczam, mając samochód z silnikiem benzynowym 1,6 bez turbo. Silnik
elektryczny w Mini Se pod tym względem
bije na głowę większość tych spalinowych.
O tym, że samochód nie smrodzi, wspominać
nie muszę (kwestia tego, z czego w naszym
kraju produkowana jest energia elektryczna,
to temat na zupełnie inną dyskusję).
Coś jednak za coś. Mini, nie tylko ze względu na
swoje gabaryty, ale i pojemność baterii, to samochód wybitnie miejski - i w tym wypadku
sprawdza się znakomicie. Przy mojej codziennej jeździe ładować muszę go co 3 - 4 dni.
Mogłem to zrobić na jednej z kilku darmowych stacji szybkiego ładowania dostępnych w Łodzi. Jeszcze lepiej sprawdzi się ten
samochód w przypadku posiadania garażu
z gniazdkiem elektrycznym lub domku.

go (odpowiedni kabel znajduje się w schowku
w bagażniku). Gorzej, jeśli mieszka się w bloku lub kamienicy. W tym wypadku użytkownik skazany jest na korzystanie ze wspomnianych stacji, choć akurat w Łodzi nie ma z tym
jeszcze problemu – miejsce zawsze się gdzieś
znajdzie.
Zdecydowanie gorzej jest, jeśli pomyśli
się o jakimś dalszym wyjeździe. Myśląc o wyskoczeniu na długi weekend poza miasto
na jeden dzień, np. do Torunia czy Wrocławia,
zdałem sobie sprawę z ryzyka takiej wyprawy.
Oczywiście wynika to z wciąż niedostatecznej
w naszym kraju infrastruktury. Jest to jednak
istotne ograniczenie. Teoretycznie do Torunia
bym dojechał, po drodze jest bowiem przynajmniej jedna płatna stacja szybkiego ładowania Lotosu i ze dwie GreenWay, ale to oznacza
ponadgodzinny postój w jedną i drugą stronę. Co gorsza, nie mam przecież gwarancji,
że nie będzie ona zajęta, a to może wydłużyć
podróż na odcinku 200 km do kilku godzin.
Jeszcze gorzej, gdyby okazało się, że jest zepsuta. Wtedy musiałbym szukać jakiejś dobrej
duszy z gniazdkiem elektrycznym, a to zajęłoby już przynajmniej kilka godzin. Ostatecznie
jedyne dłuższe trasy, jakie zrobiłem tym samochodem, były z Warszawy do Łodzi i z Łodzi
do Warszawy.
Zasięg samochodu na w pełni naładowanej baterii oczywiście waha się w zależności
od stylu jazdy. W moim przypadku to około
155 km. Co ciekawe, elektryczny Mini Cooper Se
przy maksymalnej prędkości po autostradzie przejedzie tylko godzinę. Jego prędkość
maksymalna wynosi bowiem 153 km/h. Dalej
nie pójdzie. Jeśli więc chcecie nim wyprzedzić
ciężarówkę, wbijając się na lewy pas, może
zdarzyć się, że znajdzie się ktoś, kto jedzie
szybciej i kto pomiga Wam „długimi” światłami.

Odwiedzając rodzinę na przedmieściach,
zaparkowałem w garażu i podłączyłem
go na noc do zwykłego gniazdka elektryczne-
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Statystyki z jednej z jazd po mieście:
11,5 kWh/100 KM, rekuperacja: 7 kWh/100 km



Test

Aplikacja
Elektryczny Mini Cooper Se posiada dedykowaną aplikację dla iOS (i pewnie dla Androida),
która pozwala na zablokowanie / odblokowanie samochodu, sprawdzanie statystyk z jazdy i podgląd ładowania.

wybiera się ze względu na charakterystyczną
linię i styl, akceptując wszelkie związane z tym
ograniczenia. Elektryczny Mini Cooper Se
jak mało który samochód jest po prostu swego rodzaju demonstracją swojego właściciela. I wcale nie jest to wadą. Ten samochód
wydaje się być stworzony dla wyrazistego,
nieprzeciętnego singla czy równie wyrazistej,
bezdzietnej pary żyjącej w wielkim mieście.
Wspomniany przeze mnie wyżej napis na ramce tablicy rejestracyjnej mówi moim zdaniem
wszystko. Frajda z jazdy tym samochodem
po mieście jest po prostu nieporównywalna
z niczym innym.
Elektryczny Mini Cooper Se dostępny
jest w trzech pakietach różniących się przede
wszystkim wyposażeniem:
Pakiet S, 139 200,00 PLN
Pakiet M, 154 174,00 PLN
Pakiet L, 164 869,00 PLN

Stylowe auto dla singla
z miasta
Elektryczny Mini Cooper Se to samochód, który trudno nazwać samochodem uniwersalnym,
ale chyba żadne Mini takim nie jest (może
z wyjątkiem Countrymana). Ten samochód
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Darmowe aplikacje muzyczne dla iOS
Marek Gawryłowicz

iPhone'y i iPady od niemal samego początku swego istnienia cieszyły
się sporym zainteresowaniem ze strony muzyków, którzy postrzegali je jako
obiecujące narzędzia, mogące nawet w przyszłości zastąpić komputery wykorzystywane przez wielu artystów na scenie i w studiach nagraniowych.
Mimo iż ostatecznie iUrządzeniom nigdy nie udało się osiągnąć tak dużej
popularności w tej branży, jak początkowo zakładano, to jednak nadal istnieje całkiem spore grono użytkowników wykorzystujących urządzenia z systemem iOS do tworzenia muzyki. W App Store bez problemu można znaleźć
zaś wiele aplikacji pozwalających przekształcić naszego iPhone'a lub iPada
np. w syntezator, automat perkusyjny, wielościeżkowy rejestrator czy kontroler MIDI. Co więcej, wiele z nich dostępnych jest do pobrania całkowicie
za darmo.
43
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Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, zdecydowana większość darmowych aplikacji
muzycznych dla iOS albo bardzo mocno odstaje jakością od swoich płatnych odpowiedników, albo opiera swój model biznesowy
na mikropłatnościach, wymagając dodatkowych opłat za odblokowanie najważniejszych
funkcji. Na szczęście jednak zdarzają się też
chlubne wyjątki od tej reguły, czyli aplikacje
faktycznie oferujące za darmo całkiem konkretne możliwości, których nierzadko nie powstydziłyby się nawet płatne programy. Aplikacje tego typu stanowią świetne rozwiązanie
dla hobbystów, chcących spróbować swoich
sił w tworzeniu muzyki bez wydawania pieniędzy na profesjonalne oprogramowanie.
Z powodzeniem mogą jednak korzystać z nich
także bardziej doświadczeni muzycy, szukający po prostu nowych ciekawych narzędzi
do swojego muzycznego arsenału. W poniższym artykule postaram się przybliżyć Wam
kilka aplikacji tego typu, skupiając się głównie na narzędziach skierowanych do początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników.

GarageBand
Programy typu DAW to rozbudowane, wielofunkcyjne narzędzia symulujące najważniejsze elementy wyposażenia studia nagraniowego. W App Store można znaleźć całkiem
sporo aplikacji tego typu, jednak większość
z nich albo ma dość wysoką cenę (jak na aplikacje mobilne, bo w porównaniu z podobnymi programami dla macOS i Windows są one
zwykle dość tanie), albo wymaga dodatkowych opłat do odblokowania najważniejszych
funkcji. Wyjątkiem od tej reguły jest stary dobry GarageBand od samego Apple. Program
ten, podobnie jak wiele innych darmowych
narzędzi tej firmy związanych z szeroko pojętą kreatywnością, na początku swego istnienia oferował jedynie najbardziej podstawowe
funkcje, przez co przylgnęła do niego łatka
prostej muzycznej zabawki. Na przestrzeni
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paru ostatnich lat otrzymał on jednak kilka
dużych aktualizacji, wprowadzających wiele
bardzo korzystnych zmian i usprawnień. Dziś
jest on już całkiem dojrzałą, choć nadal stosunkowo prostą i przejrzystą aplikacją typu
DAW, oferującą użytkownikom wszystko, czego potrzeba do rozpoczęcia przygody z tworzeniem muzyki za pomocą iUrządzeń.
Na wyposażeniu aplikacji GarageBand znajdziemy m.in. wielościeżkowy rejestrator i edytor audio, sekwencer krokowy, zestaw wirtualnych instrumentów (w tym m.in. wirtualne
automaty perkusyjne, syntezatory i sampler)
i efektów (w tym symulacje wzmacniaczy gitarowych), mikser, bibliotekę sampli, a nawet
wbudowane narzędzia do grania na żywo, wzorowane na popularnym programie Ableton
Live. Możliwości oferowane przez program
w zupełności wystarczą więc do stworzenia za jego pomocą od zera całego utworu.
Co więcej, GarageBand może też działać jako
host dla dostępnych w App Store wtyczek AU,
co w praktyce oznacza, że gdy opanujemy
już podstawy tworzenia muzyki za pomocą
iUrządzeń, możemy zacząć łączyć go z wieloma bardziej zaawansowanymi aplikacjami
muzycznymi dla iOS – np. rozbudowanymi
wirtualnymi syntezatorami, filtrami lub kompresorami. Wszystko to czyni z aplikacji firmy
Apple świetny punkt wyjścia dla wszystkich
osób zainteresowanych muzycznymi możliwościami systemu iOS. Jeśli więc nie jesteście
jeszcze pewni, czego dokładnie potrzebujecie, GarageBand będzie najlepszą propozycją
na początek.
Pobierz GarageBand z App Store
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Figure
Figure to tzw. groovebox, czyli narzędzie pozwalające w szybki i łatwy sposób tworzyć
krótkie muzyczne pętle z wykorzystaniem kilku
wbudowanych instrumentów i efektów. Swego czasu była to jedna z najpopularniejszych
aplikacji tego typu dostępnych w App Store,
mogąca pochwalić się przy okazji wyjątkowo
aktywną i dobrze zorganizowaną społecznością użytkowników. Bardzo pomagała w tym
integracja ze stworzonym przez tę samą firmę muzycznym serwisem społecznościowym
Allihoopa, za pośrednictwem którego użytkownicy Figure mogli wymieniać się pomysłami i wspólnie tworzyć muzykę. Niestety,
serwis ten został zamknięty w styczniu ubiegłego roku, przez co aplikacja straciła swoje
elementy społecznościowe. Mimo to Figure
nadal pozostaje jednak jednym z najciekawszych wirtualnych grooveboksów dostępnych
w App Store, a przy okazji jako jedna z niewielu aplikacji tego typu oferuje pełną funkcjonalność bez żadnych dodatkowych opłat.
Figure pozwala użytkownikom tworzyć pętle
składające się z trzech ścieżek: perkusji, basu
i leadu. Każdą z nich obsługujemy za pomocą
prostego panelu dotykowego, podzielonego
na segmenty reprezentujące różne wysokości
dźwięków lub elementy zestawu perkusyjnego. Sposób działania każdego panelu można
w pewnym stopniu dostosować do potrzeb
i preferencji użytkownika. Podstawową metodą obsługi jest manualne granie rytmów
i melodii poprzez stukanie w odpowiednie
segmenty panelu lub przesuwanie po nich
palcami. Użytkownik może też jednak korzystać z wbudowanego arpeggiatora, dzięki
któremu wystarczy przytrzymać palec na jednym bądź kilku segmentach, by program sam
ułożył rytm perkusyjny, linię basu lub prostą melodię w oparciu o wybrane ustawienia (tonacja, tempo, liczba dźwięków w takcie
etc.). Figure nie jest aplikacją tak rozbudowaną, jak wspomniany wcześniej GarageBand,
więc niestety nie znajdziemy tu jakichś bar-
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dziej zaawansowanych narzędzi do edytowania nagranych za jego pomocą ścieżek.
Jednocześnie to właśnie ta prostota i minimalizm sprawiają, że tworzenie muzycznych
pętli za pomocą Figure jest łatwe, intuicyjne
i, co najważniejsze, zabawne. Jeśli więc szukacie lekkiej aplikacji, która pozwoli Wam szybko i bezstresowo zacząć przygodę z tworzeniem muzyki za pomocą iOS, Figure sprawdzi
się w tej roli doskonale.
Pobierz Figure z App Store

AudioKit Synth One
AudioKit Synth One to wirtualny syntezator
będący efektem pracy międzynarodowej grupy wolontariuszy, wśród których znaleźli się
zarówno hobbyści, jak i profesjonalni programiści i producenci muzyczni. Wspólnie stworzyli oni naprawdę rozbudowany instrument,
mogący śmiało konkurować z wieloma płatnymi aplikacjami tego typu (i to nie tylko tymi
z App Store, ale też wtyczkami dla macOS
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i Windows), a następnie udostępnili go
wszystkim całkowicie za darmo. Jak sami
twierdzą, ich główną motywacją do działania
była chęć pomocy osobom, które mają dostęp do iUrządzeń np. w ramach zajęć prowadzonych w szkołach, lecz nie są w stanie
w pełni wykorzystać możliwości tego sprzętu,
gdyż nie mogą zakupić profesjonalnych aplikacji muzycznych. Synth One stanowi też przy
okazji prezentację możliwości AudioKit – zestawu narzędzi dla programistów przeznaczonego do tworzenia aplikacji muzycznych.
Synth One to naprawdę zaskakująco rozbudowany instrument oferujący m.in. zestaw
oscylatorów (dwa DCO z możliwością płynnego modyfikowania kształtu fali, sub, generator szumów i oscylator FM), filtr (mogący
działać w trzech różnych trybach), dwa LFO,
dwa generatory obwiedni ADSR, wbudowany
sekwencer krokowy, arpeggiator oraz zestaw
efektów. Taki zestaw narzędzi daje użytkownikom naprawdę duże możliwości w zakresie kształtowania brzmienia syntezatora. Jeśli jednak nie czujemy się jeszcze na siłach,
by samodzielnie tworzyć za ich pomocą
nowe brzmienia, lub po prostu nie chce nam
się tego robić, Synth One oferuje też pokaźną
kolekcję gotowych presetów przygotowanych
przez profesjonalnych producentów muzycznych. Mimo wszystko aplikację tę poleciłbym
jednak głównie osobom, które mają już pewne doświadczenie z obsługą syntezatorów
lub szukają właśnie niedrogiego sposobu,
by to doświadczenie zdobyć.
Pobierz Audiokit Synth One z App Store
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Beat-Machine
Wirtualne automaty perkusyjne były przez
pewien czas jednym z najpopularniejszych
rodzajów muzycznych aplikacji dostępnych
w App Store. Do dziś w sklepie tym można znaleźć naprawdę wiele różnych programów tego
typu, z tym że większość z nich jest albo płatna, albo oferuje naprawdę bardzo ograniczone możliwości. Jednym z nielicznych wyjątków jest Beat-Machine – automat perkusyjny
z wbudowanym samplerem, jak sama nazwa
wskazuje wyraźnie inspirowany klasycznymi
„beat-maszynami" z rodziny MPC. Aplikacja
ta na pierwszy rzut oka prezentuje się dość
niepozornie, głównie przez nieco siermiężną
i przestarzałą oprawę graficzną, jednak po
bliższym poznaniu okazuje się, że oferuje zaskakująco wiele możliwości jak na całkowicie
darmowy (a przy tym bardzo „lekki” - aplikacja zajmuje niespełna 30 MB) instrument.
Główny panel aplikacji daje nam dostęp
do szesnastu wirtualnych padów, do których możemy przypisywać wybrane przez nas
dźwięki. Beat-Machine posiada własną wbudowaną kolekcję sampli perkusyjnych, wśród
których znajdziemy zarówno brzmienia elektroniczne, jak i akustyczne, jednak użytkownik
może też korzystać z własnych próbek (jeśli
chcemy poczuć się jak oldskulowi producenci
hip-hopowi, możemy nawet dodać do naszych
sampli imitację szumów i trzasków starych
płyt winylowych) lub tworzyć nowe brzmienia za pomocą prostego syntezatora perkusyjnego. Każdy pad posiada też zestaw kilku
prostych edytowalnych parametrów, za pomocą których możemy zmodyfikować brzmienie przypisanej do niego próbki. Wbudowany
mikser ułatwia zaś ustawienie odpowiedniego balansu głośności między poszczególnymi
dźwiękami. Kiedy już zbudujemy nasz zestaw
brzmień perkusyjnych, możemy zacząć tworzyć i nagrywać rytmy, wystukując je na wir-
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tualnych padach lub układając za pomocą
sekwencera krokowego.

kacja Amp ONE (na chwilę obecną dostępna
niestety wyłącznie dla iPada).

Pobierz Beat-Machine z App Store

Amp ONE stawia przede wszystkim na jakość, a nie ilość. Nie znajdziemy tu więc
ogromnej kolekcji wirtualnych wzmacniaczy,
efektów i innych narzędzi, jakimi mogą pochwalić się niektóre płatne aplikacje. Zamiast
tego otrzymujemy wirtualne wersje ośmiu
klasycznych wzmacniaczy: Marshall JCM800,
Cornford Harlequin, Engl E530, Krank Krankenstein, Krank Revolution, Mesa Dual Rectifier, EVH 5150 III i Fender Blues Junior III. Niestety, nie jestem w stanie określić, jak wiernie
Amp ONE odwzorowuje brzmienia tych urządzeń, gdyż nie mam możliwości porównania
go z oryginałami (choć jeśli wierzyć opiniom
na forach internetowych, robi to całkiem nieźle). Uważam jednak, że brzmienie oferowane
przez tę aplikację jest naprawdę zadowalające i w zupełności wystarczy nie tylko do ćwiczeń czy luźnego „brzdękania”, ale nawet
pierwszych nagrań w domowych warunkach.

Amp ONE
iPhone lub iPad może stanowić także świetne
narzędzie dla gitarzystów. Wystarczy podłączyć do niego gitarę elektryczną za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu audio
i zainstalować odpowiednie oprogramowanie, by uzyskać zaskakująco dobre brzmienie. Współczesne aplikacje muzyczne są już
bowiem w stanie symulować nie tylko proste
efekty, takie jak przester czy pogłos, ale też
wzmacniacze, przedwzmacniacze i kolumny gitarowe. Jak już wcześniej wspomniałem,
funkcje tego typu dostępne są m.in. w programie GarageBand, i dla wielu użytkowników to,
co oferuje pod tym względem program Apple,
będzie w zupełności wystarczające. Jeśli jednak potrzebujemy czegoś nieco bardziej zaawansowanego (lub po prostu nie chcemy
instalować całego DAW tylko dla jednej z jego
funkcji), jednym z najlepszych darmowych
rozwiązań dostępnych w App Store jest apli-
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"W obronie syna"
Martyna Dziedziak

Limitowana seria „W obronie syna” zainspirowana powieścią z 2012 roku autorstwa amerykańskiego pisarza Williama Landaya, to kolejny specjał zaserwowany przez platformę Apple TV+, dla którego warto zdecydować się na jej
subskrypcję. Książkowy pierwowzór o tym samym tytule na filmową retorykę
przełożył Mark Bomback („Wojna o planetę małp”, „Szklana pułapka 4.0”,
„The Wolverine”), dając upust scenariuszowym meandrom tej historii. Z wielką ulgą mogę stwierdzić, że produkcja jest w pełni godna swej gwiazdorskiej
obsady i jej utalentowanego reżysera Mortena Tylduma („Odpowiednik”,
„Jack Ryan”). „W obronie syna” to w stu procentach satysfakcjonująca rozrywka dla wielbicieli emocjonujących kryminałów, które mają w zanadrzu
coś znacznie więcej niż garść pokrętnych mistyfikacji podczas rozwiązywania morderczej intrygi.
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8-odcinkowy miniserial koncentruje się wokół szanowanego asystenta prokuratora okręgowego Andy’ego Barbera (Chris Evans) i jego
żony Laurie (Michelle Dockery). Równowaga
w ich pozornie przepełnionym sielanką życiu na obrzeżach miasta Newton w stanie
Massachusetts zostaje zaburzona, kiedy ich
14-letni syn Jacob (Jaeden Martell) zostaje
głównym podejrzanym w sprawie brutalnego morderstwa kolegi z klasy. Nieoczekiwanie
wzorowa i lubiana rodzina staje się obiektem
lokalnej antypatii oraz celem dziennikarzy,
czyhających na każdym rogu. Czy Jacob, pomimo enigmatycznego usposobienia, okaże
się niewinny? Czy był ofiarą prześladowania,
która postanowiła przeciwstawić się oprawcy?
A może otrzymał w spadku złą pulę genów?

Chłopak umiejętnie
wodzi widza za nos.
Jest inteligentnym,
ale dziwnie obojętnym
i pozbawionym praktycznego
rozsądku młodym mężczyzną.

„W obronie syna”, oprócz sekwencji w klimacie
thrillera i dramatu sądowego, posiada także
mocne fundamenty przejmującej rodzinnej
tragedii. To imponujący rysopis burzliwych
emocji rodziców Jacoba oraz obłędu, który towarzyszy im, kiedy usilnie próbują zwalczyć
myśl, że twarz ich nastoletniego syna, która dopiero niedawno zaczęła nabierać dojrzałych kształtów, może okazać się twarzą
bezwzględnego, wyrachowanego mordercy.
Co więcej, twórcy budują napięcie, bazując
na postrzępionej jak narzędzie zbrodni nar-
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racji. Jej nielinearna kompozycja przemyca
do fabuły przebitki z przesłuchań Andy’ego,
które odbyły się 10 miesięcy po sfinalizowaniu śledztwa. Powód jego zeznań nie jest
oczywisty. To kolejna tajemnica potęgująca
i tak dostatecznie zintensyfikowany dramatyzm opowieści.
Wydawałoby się, że motywy, które wykorzystują
twórcy, są tak archetypiczne, że trudno będzie
odnaleźć tu wątek, plot twist lub emocjonalną
hiperbolę, która nie okaże się po części przestarzałym chwytem. Jeśli chodzi o samą kompozycję opowieści, być może jest w tym ziarenko prawdy, jednak tym, co przede wszystkim
wyróżnia ją pod każdym względem, jest urzekające aktorstwo. Jaeden Martell jako Jacob
jest genialny. Efekt jego gry aktorskiej przypomina niekiedy to, co osiągnął Edward Norton
w „Lęku pierwotnym”. Chłopak umiejętnie wodzi widza za nos. Jest inteligentnym, ale dziwnie obojętnym i pozbawionym praktycznego
rozsądku młodym mężczyzną. Chwilami wydaje się być zwykłym nastolatkiem, który stara się uchodzić za bardziej dorosłego, mówiąc
cyniczne rzeczy i wzbraniając się przed rówieśnikami. Innym razem na jego twarzy maluje
się autentyczny strach, kiedy gubi się we własnych zeznaniach. Scenariusz nie wprowadza
nas jednak w jego psychikę w takim stopniu,
jak w dramatyczną i destrukcyjną eskapadę
jego rodziców. Bez względu na to, czy Jacob
odpowiada za zbrodnię, niepewność, która obezwładnia jego rodziców, jest sama w sobie tragedią. Michelle Dockery w roli Laurie
jest imponująco autentyczna. Obserwujemy,
jak jej zaufanie ulega stopniowej dewastacji
i dostrzegamy w jej spojrzeniu każdy krok tego
procesu. Jej postać permanentnie tkwi pomiędzy poczuciem odpowiedzialności a swoistym letargiem. Tymczasem jej mąż Andy,
w którego wciela się równie wiarygodny i pochłonięty rolą Chris Evans, próbuje rozwiązać
sprawę z własnej inicjatywy, będąc wiernym



Film
swojej ojcowskiej intuicji. Na ekranie błyszczą
również J.K. Simmons, Betty Gabriel i Cherry
Jones, adwokatka Jacoba, która niczym dobra
wróżka pojawia się w życiu rodziny i przynosi
jej ostatni promyczek nadziei.
„W obronie syna” to non stop wstrząsająca,
ściskająca za gardło produkcja, która po każdym odcinku pozostawia widza z garścią niedopowiedzeń i wątpliwości. Mark Bomback
wykonuje tu niepodważalnie solidną warsztatowo robotę, stopniowo obnażając druzgocące sekrety rodziny i rozbudowując psychologię bohaterów do tego stopnia, że łatwo nam
jest się z nimi utożsamić. W każdym z epizodów przeżywamy traumatyczny moment w ich
życiu z rzeczywistą dozą empatii. To jedna
z najlepszych serialowych ewolucji bohaterów, z jaką miałam do czynienia w ostatnim
czasie. Więcej niż zadowalająco wypadają
tu także zdjęcia Jonathana Freemana, które dzięki palecie chłodnych barw i ciekawej
grze światłem przykuwają uwagę i zapadają
w pamięć na dłużej. Co jednak najistotniejsze, ta emocjonująca pozycja z biblioteki
Apple TV+ nie zawodzi wraz z nadejściem finałowego odcinka.
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Utracony potencjał - czyli dlaczego
Brazylia nie jest najlepszym
krajem świata
Marcel Gawron
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Rozmowa Podróżnicza
Skrzypczakiem

z

Wojciechem

MG: Największy kraj Ameryki Południowej i największy na świecie kraj luzofoński
(tj. portugalskojęzyczny). Kraj rajski, ale życie
w nim nie jest już takie oczywiste. Wojtku,
ty spędziłeś tam dwa lata swojego życia. Były
to lata 2014-2016, kiedy to przybyłeś tam w ramach pracy.
WS: Była to wizyta faktycznie inna od większości ludzi z Europy – był to wyjazd wyłącznie zawodowy. Żyjąc tam dwa lata, widziałem
wiele i mam z tym krajem bardzo dobre wspomnienia, a dużo się działo w tamtym czasie,
bo były mistrzostwa w piłce nożnej i letnie
igrzyska w Rio.
MG:: Co jest pierwszą pozytywną rzeczą, jaką
wymienisz z czasu mieszkania w Brazylii?
WS: Pogoda! U nas w Polsce mamy cztery pory
roku, we Włoszech są generalnie dwie, a tam
trwa lato cały rok. Oczywiście kraj jest potężny,
więc ograniczając się tylko do Rio de Janeiro
i Sao Paulo, można tam wyróżnić jedną porę
roku mającą dwa oblicza – jest tam bowiem
lato i mega lato. Od marca do października
da się w miarę wytrzymać, a kiedy zaczyna
się okres naprawdę gorący, to funkcjonowanie jest bardzo ciężkie. Szczerze, bardzo mi
się to podobało, bo kiedy istnieje wieczne
lato, to wiele problemów po prostu znika:
ogrzewanie, ubiór i wiele społecznych aspektów - nikt nie zamarza, nie trzeba się na zimę
przygotowywać i dzięki temu codzienność jest
łatwiejsza niż u nas.

MG: My w tym roku szczególnie tego doświadczyliśmy, kiedy to z każdym dniem bezśnieżnej zimy gminy w tysiącach złotych liczyły
oszczędności związane z brakiem konieczności odśnieżania ulic. A jak ta pogoda się przekłada na nastawienie do życia Brazylijczyków?
WS: Według mnie są oni najbadziej radosnym narodem świata – kraj rozśpiewanych,
roztańczonych ludzi. Niestety wraz z tym życiem z dnia na dzień wiąże się pewna beztroska, nie jest to zatem kraj ludzi zorganizowanych, nie mają oni bowiem jakichś
wielkich planów życiowych w zachodnim stylu, jak na przykład ambicje kariery czy cele
finansowe. Brazylijczycy płyną sobie przez życie, co nie każdemu może się podobać.
MG: Ja, będąc w Brazylii, dwukrotnie odniosłem wrażenie, że powiedzieć o tym kraju Brazylia, to za mało - są to raczej Stany
Zjednoczone Brazylii. I odnoszę się nie tylko
do jej wielkości, ale przede wszystkim do tej
różnorodności. Ogromna ilość mniejszości każdy wie, że sporo osób ma w Brazylii pochodzenie europejskie czy lokalne indiańskie,
ale kiedy się usłyszy o japońskiej diasporze,
to już jakoś ciężko wierzyć, że zaraz poza samą
Japonią najwięcej obywateli Kraju Kwitnącej
Wiśni jest właśnie tam – prawie dwa miliony.
WS: Tak, bo ktoś, kto tej historii nie zna,
nie wie, że wynika to bezpośrednio z polityki
rządu Brazylii w XIX w., kiedy to z potrzeby pozyskania dobrych kultywatorów ziemi na roli
ściągnięto do Ameryki Południowej nie tylko wielu Polaków czy Ukraińców, ale właśnie
Japończyków.
MG: Dla nas najważniejsza jest Kurytyba, czyli największy ośrodek Polonii w Brazylii. Ponad jeden milion Brazylijczyków deklaruje
polskie pochodzenie.
WS: Jest to w ogóle miasto, które ma wyższy
standard życia niż reszta kraju - czuje się tam
człowiek bardzo europejsko, bo jest to miasto
stworzone w pełni przez imigrantów. Ja byłem
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tam podczas Wielkanocy w 2015 roku. Odbywa
się ona tam w takim lesie im. Jana Pawła II.
Spotkałem się z Polonią, która od ponad
dwóch pokoleń nie była nigdy w Polsce. Byłem dla nich wielką atrakcją, bo nie tylko,
tak jak oni, mam polskie pochodzenie, ale –
co ważniejsze – urodziłem się w Polsce. Rozmawiałem z wieloma osobami, ale jedna
rozmowa zapadła mi szczególnie w pamięć
– z Brazylijczykiem, który ma polskie pochodzenie od przeszło pięciu pokoleń, ale nigdy
nie był w Polsce. Umiał jednak mówić po polsku, tyle że w iście XIX wiecznym stylu. Kiedy
powiedziałem, że jestem z Poznania, to on odpowiedział: „A! To ty Prusak jesteś!” - mając
wciąż jeszcze żywą pamięć o zaborach. Kiedy
zaś pytał o rodziców, a dokładniej, gdzie teraz
mieszkają, to powiedział: „Gdzie twoje ojce
mieszkają”. Zajęło mi to kilka sekund, zanim
zrozumiałem, o co dokładnie mnie on zapytał.
MG: Ty mieszałeś w dwóch największych miastach Brazylii, czyli Sao Paulo, które jest nota
bene największą aglomeracją na południowej
półkuli świata, i w Rio de Janeiro, którego raczej przedstawiać nie trzeba.
WS: Tak, wielkie miasta – wielkie molochy.
Dają one wiele możliwości, ale są to też bardzo niebezpieczne miasta, dlatego mimo
iż rozpoczęliśmy od pozytywów, to jednak
bezpieczeństwo jest największym minusem
w Brazylii. Ale co ciekawe, poziom bezpieczeństwa jest ściśle skorelowany z sytuacją
ekonomiczną kraju: kiedy idzie dobrze, to jest
mniej rozbojów, bo ludzie mają więcej pieniędzy na podstawowe potrzeby. A warto powiedzieć, że policja brazylijska prowadzi oficjalne statystyki ludzi, którzy zginęli w wyniku
trafienia przez tzw. „zagubione kule”. Chodzi
o zabójstwa osób, które w wyniku znajdowania się w nieodpowiednim miejscu publicznym – np. w restauracji czy barze – stają się
uczestnikami strzelanin gangów. Są to problemy, które nam Polakom ciężko w ogóle
zrozumieć – nasz poziom bezpieczeństwa
społecznego jest o wiele wyższy. Brazylijczycy,
mimo tej otwartości, boją się życia publicznego - dużo mniej przemieszczają się piechotą
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czy rowerami, a co ciekawe, prawnie nie jest
tam zakazane przyciemnianie wszystkich szyb
w samochodach, łącznie z tą czołową. Wynika
to oczywiście z bezpieczeństwa, aby ograniczyć ilość rozbojów na światłach, bo bandyta
jadący motorem nie wie, czy w nowym SUV-ie
siedzi samotna 20-letnia kobieta, czy może
pięciu uzbrojonych policjantów.
MG: Jak się ma sytuacja z infrastrukturą,
bo przecież jest to tak ogromny kraj.
WS: Jest ona niestety wielką bolączką Brazylii.
Wielokrotnie w ciągu roku dochodzi do awarii przesyłu energii. Słabo zabezpieczone rzeki
powodują powodzie błotne, które przyczyniają się do regularnych katastrof. Ostatnio słyszeliśmy sporo o Brazylii w kwestii pożarów
w Amazonii, ale zarzucanie rządowi, że sobie
z tym nie radzi, jest tak naprawdę dobrym
spojrzeniem na to, jak Brazylia jest słabo rozwinięta w wielu miejscach - ciężko jest uratować tak wielkie połacie lasów, nie mając dobrej klasy infrastruktury.
MG: To, że Brazylia – kraj portugalskojęzyczny – zajmuje połowę kontynentu i ma również połowę jego mieszkańców, jest bezpośrednio związane z historią kolonizacji,
kiedy w 1494 papież Aleksander VI w traktacie
z Tordesillas ustalił podział wpływów odkrywanych ziem między Hiszpanię a Portugalię,
przyznając jeszcze wtedy nieodkrytą Brazylię
Portugalczykom.
I dostali oni ziemie o wielkim potencjale,
nie tylko rolniczym, ale również klimatycznym.
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I tutaj chciałem cię zapytać: „ Gdzie w historii Brazylii pojawił się ten błąd, który spowodował, że tak piękny, różnorodny, wielki kraj
nie jest w stanie stać się jednym z najlepszych i najprężniejszych na świecie?”
WS: Jest to świetne pytanie: „Dlaczego
Brazylia nie jest wsród globalnych graczy
na świecie”. Na pewno strukturalnie jedną z podstaw takiej kolei rzeczy było to,
że portugalskie kolonie były bardzo słabo
zarządzane. W przeciwieństwie do brytyjskich, z których po wielu wiekach wyrosły tak
silne i stabilne kraje jak Australia, Kanada
czy choćby Stany Zjednoczone. Dla przykładu
w Maputo, czyli stolicy Mozambiku, nie wybudowano w czasie okresu panowania Portugalczyków - czyli przez ponad 200 lat - kanalizacji. Ale poza tą spuścizną Portugalczyków,
która na pewno ubogaciła kulturalnie, to podział rasowy spowodowany epoką niewolnictwa stworzył w Brazylii jeszcze większy rasizm niż na przykład w USA. A warto dodać,
że Brazylia była jako jedno z ostatnich państw
na świecie, a wśród Ameryki Łacińskiej ostanie, które zniosło niewolnictwo - w 1888 roku.
I prócz tych dwóch podstawowych obciążeń
historycznych, dochodzi jeszcze mentalność
Brazylijczyków - nie dążą oni do doskonałości, ale raczej do szukania szczęścia „tu i teraz”.
MG: Jednym z najczęstszych błędów, jaki ludzie popełniają, przybywając do Brazylii,
jest właśnie ten język. Spora część osób przyjmuje automatycznie, że skoro jakiś kraj leży
w Ameryce Południowej, to na pewno mówi się
tam po hiszpańsku, a wiadomo, portugalski
jest podobny do hiszpańskiego, ale to trochę
tak jakby powiedzieć, że polski jest podobny to rosyjskiego. Niby jedna rodzina językowa, ale to jednak nie to samo. Warto podać
dane dla kontynentu: w języku hiszpańskim
komunikuje się 194 mln, a w portugalskim…
też 194 mln! Choć wiadomo, są to tylko sami
Brazylijczycy.
WS: Tak, choć zawsze, mówiąc: „język portugalski”, musimy pamiętać, że w Brazylii
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pod wpływem wielu migracji ludzkich i wpływów języków lokalnych, ten europejski portugalski uległ dużym przemianom - niektórzy czasem klasyfikują go jako odrębny język
brazylijski. Przykładem na to, jak dużym uległ
on już zmianom i jak wiele nowego słownictwa
się w nim pojawiło, jest fakt, że brazylijskie telenowele puszcza się w Portugalii z napisami.
MG: Czy ty Wojtku byłbyś w stanie zrezygnować
z takich podstawowych rzeczy, jakie mamy tutaj w Polsce - jak np. bezpieczeństwo.
WS: Tak, byłbym w stanie zaakceptować te negatywne rzeczy, jakimi obciążona jest Brazylia,
po to aby być otoczonym tym wspaniałym jedzeniem, plażami, pięknymi kobietami, i czuć
cały czas to „calor umano”, czyli ludzkie ciepło
i otwartość. Zaś sami Brazylijczycy często wyjeżdżają do Portugalii czy Hiszpanii, aby właśnie nie musieć martwić się cały czas o swoje
bezpieczeństwo, poświęcając ten wspaniały
raj, jakim jest właśnie Brazylia.
Całej rozmowy, przeprowadzonej podczas
festiwalu Włóczykij 2020 w Gryfinie, możecie
posłuchać w odcinku nr #016 w swojej ulubionej aplikacji podcastowej.

Wojciech Skrzypczak - absolwent Columbia
University w Nowym Jorku, który przez dwa
lata mieszkał i pracował w Brazylii
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