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APLIKACJE
MOBILNE
Żeby wykorzystać możliwości
smartfona, trzeba wyposażyć
go w odpowiednie aplikacje.
Spośród setek tysięcy
dostępnych KOMPUTER
ŚWIAT WYBRAŁ NAJNOWSZE
I NAJCIEKAWSZE
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DLA DZIECI

USZATEK
NA TABLECIE
Poszukując ciekawej aplikacji
edukacyjnej dla naszej pociechy,
nie trzeba daleko sięgać. Wystarczy sięgnąć do dobranocek dobrze znanych nam z dzieciństwa.
Z bohaterem jednej z najpopularniejszych z nich można spotkać
się także w serii gier przygodowych dla najmłodszych. W najnowszej, trzeciej już części Miś
Uszatek odwiedza swojego wujka, malarza Ignacego, któremu
ma pomóc w ukończeniu obrazu.
W trakcie górskiej wędrówki fotografuje przyrodę oraz zmaga się
z przygotowanymi przez twór-

MIŚ USZATEK: PRZYGODA W GÓRACH
AN iPh WP
Cena: od 3 zł

ców minigrami. To prawdziwa
mobilna perełka polskiego studia
Forever Entertainment. Przygodową rozgrywkę z ciekawą fabułą
okraszono licznymi elementami edukacyjnymi rozwijającymi
wszystkie zmysły dziecka, prostymi łamigłówkami, przyjemną dla
ucha ścieżką dźwiękową oraz bajkową grafiką. Nie ma tu ani śladu przemocy, a gra dostępna jest
w polskiej wersji językowej.
Jeśli spodoba nam się ta pozycja,
możemy sięgnąć także po dwie
pierwsze, nie mniej urocze części
serii. Czwarta część przygód Misia Uszatka, nosząca tytuł „Teddy Floppy Ear: Kayaking”, niestety
nie doczekała się jeszcze spol
szczenia.

KOLOROWA
ZABAWA

TUWIM UCZY
I BAWI
Nic tak nie rozwija dziecięcej inteligencji, wraż
liwości i kreatywności jak klasyczne wiersze.
Tym bardziej, jeśli klasykę Juliana Tuwima
umiejętnie zestawi się ze współczesną techno
logią. Rzepka ma rewelacyjną oprawę graficz
ną i nastrojową ścieżkę dźwiękową, a w roli
lektora występuje Piotr Fronczewski. Aplikacja
nie tylko bawi, ale także pomaga w nauce czy
tania, ćwiczy pamięć i zdolności manualne.

„RZEPKA” – JULIAN TUWIM
AN iPh
Cena: od 7 zł
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Z tej aplikacji ucieszą się zarówno
maluchy, jak i ich rodzice. To kla
syczna kolorowanka dla dzieci,
tyle że licząca aż 500 obrazków
podzielonych na wiele kategorii.
Do kompletu mamy bardzo pro
sty interfejs, 256 kolorów cyfro
wych kredek, próbnik do pobiera
nia koloru z obrazka oraz obrót
obrazu o 90 stopni. Prosto i przej
rzyście, czyli dokładnie tak, jak
powinno to wyglądać w aplikacji
dla maluchów. Pełna wersja
z 500 obrazkami jest płatna, ale
zanim wydamy pieniądze, może
my sprawdzić, czy spodoba się

naszym dzieciom, in
stalując wersję testo
wą ograniczoną do
kolorowanek o niskim
stopniu trudności.

500 KOLOROWANEK
AN iPh
Cena: od 4 zł

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

www.komputerswiat.pl

BAJKOWE
VOD
Wielu rodziców z utęsknie
niem wyczekuje na polską
wersję aplikacji YouTube Kids.
Tymczasem ma ona bardzo
ciekawą alternatywę w posta
ci aplikacji Onetu. Działa ona
dokładnie tak, jak jej „doros
ła” wersja, z wyjątkiem tego,
że dostępne materiały podzie
lono nie tylko na kategorie te
matyczne, ale także wiekowe
– od 2 do 4 lat oraz od 5
do 7 lat. Z łatwością znajdzie
my tu więc zarówno coś dla
maluchów, jak i dla starszych
dzieci, a oferta programowa

ZNAJDŹ
ZWIERZAKI
Edukacyjna aplikacja dla dzieci już od 2 roku ży
cia. Akuku, gdzie jestem? rozwija zdolności ma
nualne, uczy spostrzegawczości, liczenia, cyfr
i rozpoznawania odgłosów. Całość polega na
odnajdywaniu zwierząt na planszach prezento
wanych w aplikacji. Zlokalizowano je w wielu re
gionach świata, a do odkrycia jest ich aż 45.

zawiera zarówno klasyczne
bajki, jak i ciekawe filmy peł
nometrażowe. To ciekawa
propozycja dla wszystkich
tych, którym zależy, aby ich
pociechy oglądały pogodne
bajki pozbawione agresji.

VOD BAJKI

AKUKU, GDZIE JESTEM?

AN
Cena: darmowy

SKLEJ SOBIE
DINOZAURA
Dzięki tej aplikacji możemy samodzielnie za
projektować trójwymiarowy model dinozaura.
Do wyboru jest 10 gatunków tych stworzeń
oraz sporo dodatków, za pomocą których na
sze dziecko z łatwością stworzy coś niepowta
rzalnego. Efekt własnoręcznej pracy można
wydrukować i skleić.

FOLDIFY DINOSAURS
iPh
Cena: około 16 zł

AN
Cena: darmowy

ZAWSZE
CZYSTE ZĄBKI
Mycie zębów potrafi być nie lada wyzwaniem
dla rodzica starającego się nakłonić do tego ma
lucha. Wpojenie takich nawyków można sobie
jednak ułatwić aplikacją Czyste Ząbki. Znajdzie
my tu prezentację, jak prawidłowo dbać o stan
uzębienia, oraz zegar odliczający czas do końca
mycia. Wszystko odbywa się przez zabawę –
szczotkowanie umila
dzieciom wpadająca
w ucho piosenka,
a za gwiazdki otrzy
mywane za każde
udane mycie zębów
można dokupić ak
cesoria dla Pastusia
– głównego bohate
ra aplikacji.

CZYSTE ZĄBKI Z AQUAFRESH
AN iPh
Cena: darmowy

FABRYKA
ROBOTÓW
Wyobraźnia dziecięcych konstruktorów nie zna
żadnych granic, więc warto dać im do ręki solid
ne narzędzie, które nie ugnie się pod naporem
ich fantazji. Taką propozycją jest Robot Factory.
Aplikacja stawia przed dzieckiem kreatywne
zadanie skonstruowania robota z mnóstwa
przeróżnych elementów i przetestowania go.

ROBOT FACTORY

iPh
Cena: około 12 zł
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PODRĘCZNY ROZKŁAD JAZDY
W SMARTFONIE
Jeśli chcemy przygotować się nieco na nadchodzący wielkimi krokami sezon urlopowy, to warto rzucić
okiem na aplikację PKP Intercity.
Za jej pomocą można między innymi kupić bilety na połączenia
bezpośrednie pociągów i to w kilku kategoriach, sprawdzić punktualność przyjazdów i odjazdów
na wybranej stacji oraz śledzić trasę pociągu w czasie rzeczywistym.
Całość jest przejrzysta, estetyczna
i funkcjonalna. Ma niestety także
jedną, dość denerwującą wadę –
bez założenia konta nie sprawdzimy nawet ceny biletu.

IC MOBILE NAVIGATOR
AN iPh WP
Cena: darmowy

DZIENNIK TANKOWAŃ

ROWEREM
PRZEZ MIASTO
Rowery miejskie stają się coraz bardziej popu
larne w zakorkowanych aglomeracjach. Jeśli
z nich korzystacie, to BikeSpot powinien was
zaciekawić. Pozwala za pomocą smartfona
sprawdzić, gdzie można wypożyczyć rower i ile
jest aktualnie wol
nych. BikeSpot jest
stale rozwijany. W tej
chwili obejmuje sta
cje rowerowe w War
szawie, Krakowie,
Poznaniu, Wrocła
wiu, Lublinie, Trój
mieście, Opolu, Bia
łymstoku, Konstan
cinie i w Grodzisku
Mazowieckim.

BIKESPOT

AN
Cena: darmowy
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Okres wakacyjny sprzyja po
dróżom, które bardzo często
odbywamy własnymi samo
chodami. Wszystkim kierow
com może przydać się Fuelio.
To dziennik tankowań, który
wprawdzie nie sprawi, że na
sze auto zacznie palić mniej,
ale za to pozwoli nam zapano
wać nad wydatkami na paliwo.
Z pomocą tej aplikacji może
my śledzić, ile razy zatankowa
liśmy, gdzie, ile wydaliśmy za
każdym razem i ile kilometrów
przejechaliśmy między kolej
nymi wizytami na stacji. Co

FUELIO

AN
Cena: darmowy

prawda dane trzeba wprowa
dzać ręcznie – poza lokaliza
cją, którą aplikacja pobiera na
podstawie danych z GPS – ale
za to otrzymamy w ten sposób

zestaw danych, które przy
odrobinie zdrowego rozsądku
pozwolą nam obniżyć koszty
eksploatacji naszego samo
chodu.
www.komputerswiat.pl

POPRAW ZDJĘCIA I POCHWAL SIĘ
SWOIMI FOTKAMI
Któż nie chciałby na fotogra
fiach wyglądać jeszcze lepiej niż
do tej pory? Chyba nie ma ta
kich osób, a że obecnie więk
szość z nas zdjęcia wykonuje
smartfonami, to aplikacje do
edycji zdjęć cieszą się niesłab
nącą popularnością. Jedną
z nich jest EyeEm. Podobnie jak
inne aplikacje tego typu, wypo
sażono ją w sporą ilość rozma
itych filtrów oraz narzędzi do
ulepszania fotek. Dodatkowo
mamy tu także dostęp do wirtu
alnej społeczności, w której nie
tylko możemy zainspirować się

pracami innych, pochwalić się
swoimi dziełami, ale także sprze
dać niektóre z nich. Najciekaw
sze są jednak konkursy, a te or
ganizują tu nawet spore agencje
reklamowe i magazyny. Wygrać

w nich można nawet całkiem lu
kratywne kontrakty. Nawet jeśli
nie wszystkim się to udaje, to
i tak jest to jedno z ciekawszych
miejsc w sieci na zademonstro
wanie swoich umiejętności.

EYEEM

AN iPh
Cena: darmowy

ZIARNO
OD PLEW

GALLERY DOCTOR – PHOTO MANAGER
AN
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

Jeśli macie bałagan w swoich kontaktach, to
ta aplikacja pomoże wam nad nim zapano
wać. Dzięki niej będziecie mogli odszukać
i usunąć wszystkie zduplikowane pozycje,
poprawić format nu
merów telefonów na
właściwy oraz scalić
kontakty rozsiane
w kilku pozycjach.
Przy okazji dobra
wiadomość dla tych,
którzy korzystają
z więcej niż jednego
konta. Contacts Opti
mizer pozwala także
na przenoszenie kon
taktów między nimi.

CONTACTS OPTIMIZER

AN iPh
Cena: darmowy

Gallery Doctor – Phone Cleaner to aplikacja, która pomoże zapanować nad zdjęciami
w naszym smartfonie. Program skanuje
pamięć naszego urządzenia i wyszukuje zdjęcia, które najprawdopodobniej są nam zbędne – nieostre, złej jakości oraz z podobnym
kadrem. Program pokazuje także, ile miejsca
można zaoszczędzić na ich skasowaniu.

PORZĄDEK
W KONTAKTACH

ZAMÓW
WIZYTĘ
Na rynku od dłuższego czasu funkcjonują już
aplikacje, dzięki którym można zamówić taksów
kę. Dlaczego więc w ten sam sposób nie można
umawiać się do fryzjera czy kosmetyczki? Z apli
kacją Booksy jest to możliwe. Dzięki niej znaj
dziemy interesującą nas
usługę w dogodnej loka
lizacji, sprawdzimy oce
nę innych użytkowników
i umówimy się na wizytę.
Bez problemu też zmie
nimy jej termin albo zre
zygnujemy. Aplikacja
przypomni nam też z roz
sądnym wyprzedzeniem,
gdzie i na kiedy byliśmy
umówieni.

BOOKSY

AN iPh WP
Cena: darmowy

ZNAJDŹ SWÓJ
SMARTFON
Jeśli obawiamy się o swój smartfon, to powin
niśmy zwrócić uwagę na aplikację Phound! od
Kaspersky Lab. Pozwala ona zabezpieczyć go
w przypadku kradzieży. Oczywiście nie unie
możliwi ona złodziejowi korzystanie z urządze
nia, za to potrafi to skutecznie utrudnić. Za jej
pomocą można na przykład zlokalizować swo
je urządzenie, włą
czyć w nim alarm,
wymazać dane z pa
mięci, a nawet zrobić
zdjęcie „nowemu
właścicielowi”.
Wszystko to oczywi
ście pod warunkiem,
że nie zostanie ona
wcześniej usunięta.

PHOUND!

AN
Cena: darmowy
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ZDJĘCIA W CHMURZE
BEZ LIMITU
Najnowsza aplikacja Google do
zarządzania zdjęciami narobiła
sporo zamieszania na tegorocznej konferencji internetowego
giganta. Nie bez powodu. Jest
funkcjonalna i zawiera wiele
przydatnych funkcji – potrafi między innymi automatycznie
segregować fotografie, wyposażono ją w ciekawe filtry i narzędzia do edycji, a wbudowany
asystent potrafi nawet sam
zmontować wideo. Program
umożliwia także wyszukiwanie
wizualne fotografii oraz ich łatwe udostępnianie. Dodatkowo

ZDJĘCIA GOOGLE

AN
Cena: darmowy

może ona przechowywać
w chmurze nieograniczoną liczbę zdjęć i filmów.
Pod warunkiem że zgodzimy się na ich kompresję – fotki do 16 Mpix,
a filmy do Full HD. Jeśli
chcemy jednak przechowywać w nowej usłudze
Google zdjęcia i wideo
w większej rozdzielczości, musimy pogodzić się
z limitem 15 GB. Więcej na temat nowej usługi przeczymy na stronach
74–77. Z artykułu dowiemy się, jak korzystać ze
Zdjęć Google nie tylko
na smartfonie, ale również na komputerze.

DOBRZE
ZAKRĘCONA GRA

ZE SMARTFONEM
PO AUTO
Aplikacja ta okaże się pomocna przy zakupie
używanego samochodu, ponieważ na podsta
wie kodu AZTEC, zeskanowanego z dowodu re
jestracyjnego, wyświetla dokładne informacje
o pojeździe. Pro
gram ma także de
koder numeru VIN,
który pozwoli
stwierdzić ewentu
alne niezgodności
w wyposażeniu,
a połączenie z mię
dzynarodowymi ba
zami skradzionych
pojazdów umożliwi
sprawdzenie legal
ności auta.
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czymy grę i musimy za
cząć dany poziom od po
czątku lub odblokować
kolejny za pomocą dia
mentów. Jeśli nie chce
my za nie płacić, może
my zgodzić się na obej
rzenie reklamy. Pierw
szą grę niezależnego
polskiego dewelopera,
Rafała Płatka, docenił
nie tylko Komputer
Świat – trafiła ona do
drugiego etapu Win
dows Unity Developer
Offer Program.

SWIRLY

AUTOSKANER

AN iPh WP
Cena: darmowy*

Ciekawych i dobrze wy
glądających gier nigdy
zbyt wiele. Swirly to jed
na z nich – zręcznościów
ka z przyjemną dla oka
grafiką i sympatycznymi
komunikatami po pol
sku. Rozgrywka polega
na upuszczaniu koloro
wych kulek w taki spo
sób, aby trafić nimi we
fragment obiektu o takiej
samej barwie, obracają
cego się u dołu ekranu.
Jeśli trafimy – gramy da
lej, jeśli chybimy – koń

* zakupy w aplikacji

AN iPh WP
Cena: darmowy*

* zakupy w aplikacji

www.komputerswiat.pl

KULTOWA BIJATYKA
W MOBILNYM WYDANIU
Mortal Kombat X jest jedną
z najgorętszych bijatyk i naj
ważniejszym tegorocznym tytu
łem tej kategorii. Nie mogło jej
więc zabraknąć w zestawieniu
Komputer Świata, zwłaszcza że
niedawno odblokowano możli
wość jej instalacji w naszym
kraju. Wcześniej w wielu rejo
nach świata nie można było za
grać. Powodów tej blokady mo
żemy się tylko domyślać, ale
niewykluczone, że chodziło
o wyjątkową brutalność akcji.
Mobilna edycja Mortala różni
się od gry wydanej w tym sa

mym czasie na pecety i konso
le. Nie znaczy to oczywiście, że
jest od niej gorsza. Rozgrywkę
dostosowano do urządzeń mo
bilnych, ale zarówno grywal

W CENTRUM
WYDARZEŃ
ność, jak i wrażenia audiowizu
alne stoją tu na najwyższym
poziomie. Komputer Świat po
leca, ale tylko pełnoletnim gra
czom.

MORTAL KOMBAT X

PERISCOPE

AN iPh
* zakupy
Cena: darmowy* w aplikacji

KTO
DZWONI?
Na pewno dobrze znany jest nam taki scena
riusz: Dzwoni telefon. Numeru ani nie znamy,
ani nie mamy go zapisanego w naszych kontak
tach. Z ciekawości odbieramy i... pół godziny
zajmuje nam bardziej lub mniej urocza pani
z infolinii. Przy takich okazjach przydaje się apli
kacja Nieznany Numer. Dzięki niej można
sprawdzić, czy to przy
padkiem nie numer
banku czy telefonicz
nego akwizytora. To
za darmo. A w płatnej
wersji Pro potrafi ona
także wyświetlić te in
formacje w momen
cie, kiedy taki numer
do nas zadzwoni.

NIEZNANY NUMER

AN
Cena: darmowy*

AN iPh
Cena: darmowy

BOKIEM
PO TORZE
Jak nietrudno się domyślić po tytule, gra skiero
wana jest dla pasjonatów driftingu. Sterowanie,
jak we wszystkich samochodówkach, nie jest
zbyt skomplikowane. Dość trudne jest za to od
powiednie zgranie wszystkich elementów odpo
wiadających za efektowne slajdy. Gra ma niezłą
grafiką i przy tym nie jest zbyt wymagająca.

REAL DRIFT CAR RACING
* Wersja płatna Nieznany
Numer Pro (6,99 zł)

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

Jeśli jesteście ciągle głodni informacji albo ma
cie żyłkę reporterską, nie możecie przejść obo
jętnie obok nowej aplikacji Twittera. Nazywa
się Periscope i polega na nadawaniu i obser
wowaniu transmisji
wideo z konkretnych
wydarzeń. Tym sposo
bem można śledzić
to, co się dzieje na
świecie, dosłownie na
żywo oraz samemu
nadawać taką rela
cję. Do wyboru mamy
transmisję dostępną
publicznie albo pry
watną – tylko dla zna
jomych.

AN
Cena: darmowy*

*W
 ersja płatna (3,96 zł)
zawiera dodatkowo
9 tras i 8 samochodów

POWRÓT
WĘŻA
To obowiązkowa pozycja dla tych wszystkich,
którzy mieli kiedyś telefon Nokii. Na większości
starych modeli zainstalowany był Wąż. Ten kul
towy tytuł pojawił się niedawno w całkiem no
wej odsłonie. W Snake Rewind sterujemy krą
żącym po ekranie gadem i staramy się nie tra
fić w ścianę ani nie po
żreć swojego ogona.
Przy okazji zbieramy
z planszy rozmaite
fanty. Im więcej ich
zbierzemy, tym wąż
staje się dłuższy, a gra
trudniejsza. Całość
opakowano w nowo
czesną grafikę i cieka
wą ścieżkę audio.

SNAKE REWIND

AN iPh WP
Cena: darmowy*

* zakupy w aplikacji

2/2016
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KLASYKA
FOTOGRAFII
Jeśli lubicie robić zdjęcia, to tego
narzędzia przegapić po prostu nie
możecie. To najpopularniejsza aplikacja do tworzenia czarno-białych
fotografii. Do niedawna dostępna
była wyłącznie na platformę iOS,
ale w końcu trafiła także na Androida. Z jej poziomu można nie
tylko wykonywać zdjęcia, ale także edytować je oraz wrzucać na
Instagram. Warto się nią zainteresować, bo efekty jej pracy potrafią powalić na kolana, mimo faktu,
że obsługę i interfejs maksymalnie uproszczono, a liczbę ustawień
ograniczono do minimum.

LENKA

AN iPh
Cena: darmowy

BEZPIECZNE WAKACJE
ZA GRANICĄ

ROWEREM
PO WARSZAWIE
To wymarzona aplikacja dla poruszających się
rowerem po Warszawie, ponieważ nie tylko po
kazuje na mapie naszą aktualną pozycję, ale
także ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe,
pasy jezdni przezna
czone dla rowerów,
a nawet odcinki będą
ce dopiero w budowie.
Dodatkowo mamy tu
punkty POI, takie jak
wypożyczalnie rowe
rów miejskich, stojaki
oraz miejsca przyjaz
ne rowerzystom (tzw.
Bike Spoty) oraz możli
wość zapisywania
własnych tras.

WARSZAWSKA ŚCIEŻKA ROWEROWA
AN
Cena: darmowy
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Ta aplikacja to obowiązkowa po
zycja dla każdego polskiego tu
rysty wyjeżdżającego za granicę.
Została ona przygotowana przez
Ministerstwo Spraw Zagranicz
nych i zawiera wszystko to, co
może przydać się podczas mniej
lub bardziej egzotycznych woja
ży. Opisy poszczególnych krajów
zawierają istotne, z punktu wi
dzenia turysty, informacje o lo
kalnych obyczajach, kulturze
i prawodawstwie. Podpowiada
ona także, jak zadbać o własne
bezpieczeństwo i co zrobić w ra
zie nieprzewidzianych kłopotów.

Zaopatrzono ją również w dane
teleadresowe polskich placówek
dyplomatycznych oraz przycisk
S.O.S. z telefonem do najbliższej

z nich. W razie nagłych przypad
ków iPolak umożliwia także od
bieranie powiadomień push wy
syłanych przez MSZ.

IPOLAK

AN iPh WP
Cena: darmowy

www.komputerswiat.pl

PRECYZYJNA
ZRĘCZNOŚCIÓWKA

BARDZO LEKKI
FACEBOOK
Wreszcie z polskiego Google Play można
pobrać lekką wersję aplikacji Facebook. Odchudzony program oferuje dostęp do strumienia aktualności, zmiany statusów, zdjęć
i powiadomień. Przy tym ma lekki interfejs
i zintegrowano
z nią komunikator
Messenger. Całość
waży tylko kilkaset
kilobajtów i potrafi
zastąpić dwie aplikacje, oszczędzając zarówno moc,
jak i pamięć smartfonu. Świetna pozycja dla słabszych
urządzeń.

Risky Rescue to niebanalna
gra zręcznościowa, w której do
dyspozycji mamy śmigłowiec
do ratowania ludzi. Sprawne
wykonanie zadań premiowane
jest przypływem gotówki, za
którą można kupować coraz
lepsze maszyny. Samo stero
wanie helikopterem nie należy
do najprostszych zadań, choć
trzeba jedynie dotykać ekranu
z lewej lub z prawej strony.
Sprawne wykonanie misji wy
maga dużej precyzji, zwłaszcza
że maszyna zawsze porusza
się po skosie.

RISKY RESCUE

FACEBOOK LITE

AN iPh WP
Cena: darmowy

POWRÓT DO LAT
OSIEMDZIESIĄTYCH
Pozycja dla osób lubiących gry retro i konsole z lat
osiemdziesiątych. Mechanika nie należy do trud
nych i sprowadza się do zwalczania nacierających
przeciwników stukaniem w prawą i lewą część
ekranu. Nie jest to specjalnie wyszukane, ale
właśnie na tym opierały się produkcje na stare kon
sole. Kung Fury opakowano w efektowną oprawę
audiowizualną z epoki, na którą jest stylizowana.

KUNG FURY: STREET RAGE
AN iPh
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

AN
Cena: darmowy

ŁADNA
POGODA
Aplikacji pogodowych na smartfony i tablety jest
bez liku. Niewiele z nich może się jednak po
chwalić tak atrakcyjnym wyglądem jak ta polska
aplikacja. Pogoda Wemple ma minimalistyczny
interfejs wykorzystujący material design i świet
nie wpisuje się w stylistykę najnowszej wersji
Androida. W aplika
cji widoczna jest ak
tualna temperatura,
zachmurzenie, pręd
kość wiatru i ciśnie
nie. Możemy też
sprawdzić prognozę
pogody na najbliższe
dwa tygodnie w do
wolnym miejscu na
świecie.

POGODA WEMPLE
AN
Cena: darmowy

WYGODNA
KLAWIATURA
Jedna z najpopularniejszych klawiatur na An
droida, która doczekała się poważnej aktualiza
cji – można z niej teraz korzystać całkowicie za
darmo, a płatne są jedynie dodatkowe motywy
i dodatki. W aplikacji zastosowano nowy algo
rytm przewidujący słowa. Ma być on jeszcze
bardziej precyzyjny niż do tej pory. Poza tym
możemy korzystać z setek nowych emotikon.

SWIFTKEY+EMOJI
AN iPh
Cena: darmowy

2/2016

9

NA

TOPIE
programy
na smartfony

MOBILNA
GRAFIKA
Zaawansowana edycja grafiki na
smartfonie albo tablecie? Czemu
nie. Jeśli interesuje nas ten temat,
możemy skorzystać z mobilnej edy
cji Photoshopa. Nazywa się Mix i ma
bardzo bogate, choć typowe możli
wości. Za to, jak na Adobe przystało,
wszystko wykonano bardzo staran
nie. Mamy tu narzędzia do kadrowa
nia, zmiany nasycenia, kontrastu
i ekspozycji oraz przemyślaną pale
tę filtrów. Dodatkowo aplikacja jest
kompatybilna z Photoshopem CC,
więc edycję grafiki rozpoczętą na
przykład na tablecie można śmiało
dokończyć na komputerze.

ADOBE PHOTOSHOP MIX
AN iPh
Cena: darmowy

KOLOROWE
KULKI
Agar.io to mobilna odsłona hitu internetowego.
W grze sterujemy kolorową kropką – polujemy
na mniejsze kropki, które sprawiają, że rośnie
my i unikamy zjedzenia przez większe osobniki
na planszy. Za każdą kulką stoją żywi gracze
z sieci. Zabawa świetna, choć sterowanie nie
tak wygodne jak w wersji przeglądarkowej.

AGAR.IO

AN iPh
Cena: darmowy*
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LICZMY KALORIE
Na takie aplikacje zawsze jest
popyt, zwłaszcza teraz, kiedy
trwa moda na fit i każdy chce
zgubić zbędne kilogramy. Choć
ta aplikacja może się przydać
także wtedy, kiedy chcemy nie
co przytyć albo po prostu dba
my o formę. Wystarczy ją zain
stalować, podać trochę infor
macji o sobie, celach, jakie so
bie stawiamy, i czasie, kiedy
chcemy je osiągnąć. Potem już
zostaje nam tylko wypełniać
dziennik kaloryczności posił
ków i aktywności. To drugie jest
łatwiejsze, bo aplikację można

MY DIET CALORIE COUNTER
* zakupy w aplikacji

AN iPh
Cena: darmowy

zsynchronizować z RunKeepe
rem. Wszystkie te dane przed
stawione zostaną w formie ta

belek, wykresów i podsumowa
nia, ile kilogramów mamy jesz
cze przed sobą.

www.komputerswiat.pl

JESZCZE BARDZIEJ
WŚCIEKŁE
Po licznych wyda
niach pierwszej czę
ści wściekłych pta
ków i ich różnych
wcieleń Rovio zdecy
dowało się wreszcie
na tytuł oznaczony
cyfrą 2. Mamy tu do
czynienia z klasyczną
rozgrywką, czyli
strzelaniem do świń
z procy pociskami
z różnych ptaków.
Opakowano ją jed
nak w jeszcze bardziej kolorową
i bardziej bajkową grafikę niż wcześ

ANGRY BIRDS 2

AN iPh
Cena: darmowy*

* zakupy
w aplikacji

SYMPATYCZNA
SPOŁECZNOŚCIÓWKA

niej. Także ścieżka dźwiękowa pre
zentuje się jeszcze weselej i skocz
niej. Za to w samej grze pojawiły się
nowości, na przykład w postaci poje
dynczych etapów składających się
z kilku konstrukcji, które trzeba nisz
czyć po kolei.

RADIO
NA ŻYCZENIE
Aplikacja ta to połączenie serwisu streamingo
wego i internetowego radia. Umożliwia słucha
nie wirtualnych rozgłośni i pozwala na wyszuki
wanie utworów. Jej obsługa jest banalna i ogra
nicza się do dwóch przycisków (do wybierania
gatunku muzycznego i przełączania do kolejne
go utworu) oraz wyszukiwarki. Wybór jest ogra
niczony co prawda tyl
ko do tego, co aktual
nie serwują nam po
szczególne stacje, ale
ulubionych artystów
można oznaczyć
gwiazdką, a 6 Se
conds da nam znać,
kiedy pojawi się on
w jednej z rozgłośni.

MUSIC RADIO – 6 SECONDS
AN iPh
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

Serwis społecznościowy firmowany przez Ja
miego Olivera – brytyjskiego kucharza, autora
programów i książek kulinarnych – skupia się
na czerpaniu przyjemności z każdej chwili na
szego życia – z jedzenia, nastawienia, ruchu
i miłości. Wszystko to można dokumentować
za pomocą zdjęć.
Brzmi to może nieco
naiwnie, ale wygląda
na to, że jednak jest
zapotrzebowanie na
tego typu emocje, bo
siatka społecznościo
wa Jamiego cały czas
się powiększa. Face
bookowi nie zagrozi,
ale warto tam zajrzeć.

YOU-APP WITH JAMIE OLIVER
AN iPh
Cena: darmowy

NOWA
ODSŁONA
Flickr niedawno przeszedł kurację odmładzają
cą. Otrzymał nowy wygląd i sporo funkcji uła
twiających korzystanie z niego. Przy okazji od
świeżono także aplikację mobilną. Tu również
jest sporo nowości, między innymi opcja Auto
-Uploadr do synchronizacji zdjęć z chmurą. Do
Flickra dodano też nowe filtry, wsparcie dla In
stagramu oraz narzędzia do edycji zdjęć, z moż
liwością powrotu do ich oryginalnego wyglądu.

FLICKR

AN iPh
Cena: darmowy

NIE TYLKO
DO SELFIE
Jeśli szukamy aplikacji do selfie, naszą uwagę
na dłużej może przykuć program B612. Potrafi
on wykonać autoportret i okrasić go ciekawymi
efektami graficznymi, których bogatą kolekcję
zawarto w programie. Co ważniejsze, wszystkie
dostępne są za dar
mo i nie trzeba ni
czego dokupować,
aby cieszyć się peł
ną funkcjonalnością
aplikacji. Na tym nie
kończą się jednak jej
możliwości. Aplika
cja obsługuje głów
ną kamerę telefonu
i pozwala nagrywać
krótkie klipy wideo.

B612

AN iPh WP
Cena: darmowy
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ZAMIAST
FLIPBOARD
Aplikacja upday to coś dla tych, którzy
lubią być zawsze na bieżąco. Serwuje
ona najświeższe i najważniejsze informacje z różnych dziedzin, z Polski i ze
świata oraz treści dokładnie dopasowane do naszych zainteresowań.
Wiadomości w sekcji „To trzeba wiedzieć”
wybierane są przez profesjonalny zespół
redakcyjny, natomiast informacje pojawiające się w sekcji „To chcę wiedzieć”
można dokładnie dopasować do swoich preferencji. Wystarczy spędzić krótką
chwilę z aplikacją i wybrać tematykę,
jaka nas interesuje. Dodatkowo cały czas
specjalny, inteligentny algorytm będzie
się przyglądał temu, co przeglądamy, i na
bieżąco dopasowywał treści do naszych
zainteresowań – im dłużej będziemy korzystać z aplikacji upday, tym lepsze informacje otrzymamy. Już przy pierwszym
uruchomieniu aplikacja jest wstępnie
skonfigurowana – można z niej korzystać
od razu. Wszystkie informacje prezentowane są w atrakcyjnej i czytelnej formie.
W odróżnieniu od innych czytników wia-

UPDAY

AN (tylko urządzenia Samsunga)
Cena: darmowy

domości zajmują całą stronę, a pomiędzy kolejnymi pozycjami można
przeskakiwać, korzystając z gestów.
Dopiero naciśnięcie informacji
przeniesie nas do pełnej treści, co
zwiększa wygodę korzystania z aplikacji i czytelność wiadomości nawet
na niewielkich ekranach. Aplikacja
jest jeszcze w fazie beta i można
z niej korzystać tylko na urządzeniach Samsunga.

CIEKAWA
SAMOCHODÓWKA
W Dubai Drift 2 pojeździmy sobie sa
mochodem i to w dodatku bokiem.
Gra zgodnie z tytułem jest o driftin
gu. Auto, którym regularnie będzie
my podróżować, podziwiając widoki
przez boczną szybę, możemy
usprawniać w garażu. Sama gra nie
jest zbyt łatwa. Oferuje za to kilka

DUBAI DRIFT 2

AN iPh
Cena: darmowy
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trybów rozgrywki do wyboru, wśród
których jest także możliwość gry on
line z żywymi konkurentami. Stero
wanie autem nie jest zbytnio skom
plikowane, ale jak to w takich grach
bywa – wymaga odpowiedniej koor
dynacji i czasami przydałby się trzeci
kciuk. Dla miłośników takich gier to
jednak nie problem, ale przyjem
ność sama w sobie. Całość okraszo
no całkiem niezłą grafiką i dynamicz
ną muzyką.

* umożliwia zakupy w aplikacji

www.komputerswiat.pl

ARCHEOLOGICZNE
BIEGANIE
Tej pani nie trzeba chyba niko
mu przedstawiać. Tym razem
najbardziej znana archeolog na
świecie ma za zadanie nieco
pobiegać. Choć nie tylko. Relic
Run to typowy runner, gdzie
sterujemy postacią mknącą
przed siebie, po trasie najeżonej
przeszkodami. Studio Square
Enix wzbogaciło przyjemną
i nieskomplikowaną, choć wcią
gającą rozgrywkę o dodatkowe
elementy, takie jak bieganie po
ścianach, strzelanie do prze
ciwników, a nawet ujeżdżanie
dinozaurów. Słowem – dla każ

ZRÓB ZDJĘCIE
I KUP
Ta aplikacja może się przydać na przykład w sy
tuacji, kiedy nasz znajomy kupił właśnie coś faj
nego, a my nie bardzo wiemy, jak zapytać, gdzie
i ile zapłacił. Pounce pozwala na identyfikację
różnych produktów na podstawie zrobionych im
zdjęć. Wystarczy je sfoto
grafować, a aplikacja au
tomatycznie rozpozna,
co to jest. Co więcej, po
każe także podobne pro
dukty oraz wskaże, gdzie
w sieci można je kupić –
póki co wskazuje raczej
niedostępne w Polsce
sieci handlowe, ale
w końcu dla chcącego
nic trudnego.

dego coś miłego i to w napraw
dę niezłej oprawie audio-wizu
alnej, czerpiącej garściami ze
znanego wszystkim Tomb Rai
dera.

LARA CROFT: RELIC RUN

POUNCE

AN iPh WP
Cena: darmowy*

URZĘDY
POD RĘKĄ
Aplikacja eUrząd wprawdzie nie załatwi za nas
żadnych spraw i nie postoi w kolejce do właści
wego okienka, ale za to ułatwi wyszukiwanie ko
lejnych urzędów, do których musimy się udać.
Program pozwala skorzystać z wyszukiwarki
urzędów lub z mapy o zadanym promieniu, na
której oznaczono placówki. Aplikacja w zależno
ści od danych przypi
sanych do konkretnej
z nich oferuje także
możliwość wykonania
połączenia telefonicz
nego z wybranym urzę
dem czy otwarcie jego
strony internetowej.
Wszystko to działa
w trybie offline.

EURZĄD

AN
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

AN iPh
Cena: darmowy

B EZPIECZEŃSTWO
NA DWÓCH KÓŁKACH
Ta aplikacja może, całkiem
niezgodnie z jej nazwą, przy
dać się nie tylko motocykli
stom, ale także rowerzystom
i osobom na co dzień korzy
stającym ze skuterów. Może
się nie tylko przydać, ale w sy
tuacjach podbramkowych na
wet uratować życie. Jej działa
nie nie jest skomplikowane
i polega na ciągłym monitoro
waniu ruchu. Na przykład jeśli
w trakcie jazdy motocyklem
nasza pozycja nie zmieni się
w ciągu 4 minut, to aplikacja automatycznie wyśle
alarmowego SMS-a pod wskazany wcześniej nu

MOTOSAVE OCHRONA MOTOCYKLISTY
AN
Cena: darmowy*

mer wraz z naszą pozycją w Mapach Google. Jeśli
nikt nie będzie się z nami próbował skontaktować,
a my nie zatrzymamy aplikacji, to ponowi ona wia
domość po kolejnych 9 minutach. O tym, jak przy
datne to może być w razie różnych zdarzeń drogo
wych, chyba nie trzeba nikogo przekonywać.
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DLA
ŚPIOCHÓW
Jesienna aura nie sprzyja wczesnemu wstawaniu. Jeśli więc zwykły budzik, który bez trudu wyłączymy po
omacku, nie wystarcza, aby wyrwać
nas z porannego snu, koniecznie wypróbujmy aplikację Shake-it Alarm. To
dość nietypowy, ale bardzo skuteczny budzik. Do wyłączenia alarmu potrzeba tu więcej zaangażowania, bo
zmierzyć się trzeba z jednym z kilku
zadań. Trzeba na przykład wytrząsać
wirtualne kostki lodu z koszyczka,
rzucać śnieżkami w pingwina albo
nawet krzyczeć do telefonu. Z pewnością każda z tych czynności obudzi
nas na tyle, że nie uda się zaspać.

SHAKE-IT ALARM

AN
Cena: darmowy

GRA
W SKOJARZENIA
What’s Your First Thought to gra jako żywo przy
pominająca kochaną przez jednych, a zniena
widzoną przez innych Familiadę. Tym razem
jednak nie staramy się zgadnąć, jak odpowia
dali ankietowani,
ale naszym zada
niem jest udzielić
najmniej popular
nej z pięciu naj
częściej podawa
nych odpowiedzi.
Nie jest to takie
proste, jak mogłoby
się wydawać. Naj
lepiej przekonać
się o tym same
mu i zagrać.

WYFT

AN
Cena: darmowy
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INSTAGRAM
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Jeśli mamy dość nie tyle sa
mego Instagrama, ile prze
wijania pojawiających się
tam zdjęć, warto skorzystać
z Tiles. Aplikacja umożliwia
wyświetlanie fotek z tego
serwisu bezpośrednio na
ekranie blokady smartfonq.
Program oferuje oczywiście
możliwość ustawienia, czy
będą to wszystkie najnow
sze zdjęcia osób, które ob
serwujemy, czy tylko części
z nich. Prezentuje się to
dość ciekawie.

TILES INSTAGRAM
LOCK SCREEN
AN
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

www.komputerswiat.pl

POWRÓT
PAC MANA
Przygody znanej chyba wszystkim żarłocznej kul
ki obrosły w legendę. W ich nowej odsłonie jest
trochę zmian, ale ich wydawcy, Bandai Namco,
udało się zachować umiar i nie straciły one nic ze
swojego klimatu. Rozgrywkę tym razem osadzo

no w trójwymiarowym, niemal nieograniczonym labi
ryncie. Kolejna nowość to sterowanie gestami, a wi
sienką na tym torcie są glitche, czyli zakłócenia zna
ne ze starych gier, tutaj objawiające się chmurą ko
lorowych pikseli i znaków. Gra jest znakomita.

PAC-MAN 256

AN iPh
Cena: darmowy

REKLAMA

TANKUJ
TANIEJ
Ta aplikacja powinna przypaść
do gustu tym, którzy nie przepa
dają za wysokimi cenami paliw,
czyli w zasadzie wszystkim.

Pistacje ma jedną misję – wska
zać stacje, w których można za
tankować najtaniej. Zgrupowa
no je w dwóch zakładkach –
Stacje po drodze oraz Najbliż
sze stacje. Pierwsza z nich po
kazuje miejsca na trasie, którą
się poruszamy, a druga stacje,
które są najbliżej miejsca, które
wybierzemy. Informacje zbiera
ne od innych użytkowników apli
kacji zawierają także typ paliwa
oraz cenę za litr.

PISTACJE

AN
Cena: darmowy

12/2015
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MOBILNY
FALLOUT
Mobilne wcielenie
serii Fallout to coś,
co może być niemałym zaskoczeniem
dla fanów postapokaliptycznego klimatu gry pecetowej.
Rozgrywka smartfonowego wydania
skupia się wprawdzie na konstruowaniu schronu przeciwatomowego, ale
nasza rola polega między innymi na wybieraniu jak najlepszych fachowców, którzy
dołączą do naszej zamknię-

FALLOUT SHELTER
AN iPh
Cena: darmowy

tej społeczności oraz na przydzielaniu im takich zadań,
w których sprawdzą się najlepiej. Na deser pozostawiono
nam wyprawy do świata zewnętrznego w poszukiwaniu
surowców, zmaganie się z nieprzewidzianymi kryzysami oraz
odpieranie ataków naszych
wrogów.

PROSTY
MONITORING
Czy smartfon może się sprawdzić w roli domo
wego monitoringu lub elektronicznej niani?
Oczywiście – wystarczy odpowiednia aplika
cja, na przykład Perch. Program nie tylko za
mieni telefon w spe
cjalistyczną kamerę,
ale również udo
stępni takie funkcje,
jak wykrywanie ru
chu w określonym
obszarze obrazu czy
powiadomienie
SMS-em o zdarze
niu. Perch jest ciąg
le w fazie beta i ma
prawo nie zawsze
działać idealnie.

PERCH – SIMPLE HOME MONITORING
AN
Cena: darmowy
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SZYBKA
JAZDA
Jeśli lubimy dynamiczne wyścigi, to
tego tytułu nie możemy przegapić.
Najnowsza, mobilna odsłona serii
Need for Speed zaskakuje efektow
ną grafiką i ciekawą ścieżką audio.
W samej rozgrywce nie wprowadzo
no znaczących zmian. I bardzo do
brze, bo tradycyjnie dla serii mamy
tu do czynienia z dynamiczną akcją,
szybkimi samochodami i policją
utrudniającą zdobywanie środków
na ulepszenia lub kupno nowych
aut. Warto zagrać, zwłaszcza że ta
część serii, nie licząc wszędobyl
skich mikropłatności, dostępna jest
za darmo.

NEED FOR SPEED: NO LIMITS
AN iPh
Cena: darmowy
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SPOŁECZNA
NAWIGACJA

BEZPIECZNE
APLIKACJE
Jeśli czasami pożyczamy swój smartfon czy
tablet innym osobom, warto zabezpieczyć
niektóre ze swoich aplikacji. Zrobić to moż
na za pomocą darmowej aplikacji App Lock.
Dostęp do wybra
nych programów
blokować możemy
kodem PIN lub wzo
rem na ekranie.
W urządzeniach wy
posażonych w czyt
nik linii papilarnych
można skorzystać
będzie także z odcis
ku palca. Obsługa
blokady jest napraw
dę prosta.

Nawigacji na smartfony jest mnóstwo.
Większość z nich działa w oparciu o pro
fesjonalnie przygotowane mapy z nanie
sionymi na nie ważnymi informacjami, na
przykład o natężeniu ruchu, radarach czy
robotach drogowych. Nieco inaczej działa
Waze. Postawiono tu na społeczność,
która sama dba o te informacje oraz
ulepsza i uaktualnia mapy. Poza klasycz
nymi funkcjami nawigacji znalazła się tu
też możliwość raportowania o wszelkich
sytuacjach, z jakimi spotkamy się na
ulicach czy nawet o cenach paliw. Można
skorzystać także z wbudowanego komu
nikatora i zapytać innego Wazera o wa
runki na drodze.

WAZE SOCIAL GPS MAPS & TRAFFIC

APP LOCK

AN iPh WP
Cena: darmowy

WYGODNE
PODRÓŻOWANIE
Ta aplikacja przyda się wszystkim kierow
com, którzy korzystają ze swojego smartfo
na podczas jazdy. Aplikacja ta pozwala na
wygodną obsługę telefonu bez zbytniego
rozpraszania się. Wyświetla duże, czytelne
ikony, a wszystkie
niezbędne w po
dróży aplikacje
kontroluje się ge
stami. Ich listę,
w trosce o bezpie
czeństwo, ograni
czono do nawigacji,
wybranej aplikacji
muzycznej oraz
modułu do wykony
wania połączeń.

DRIVEMODE

AN
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

AN iPh
Cena: darmowy

SYMULATOR
AUTOBUSU
Gra przypadnie do gustu tym wszystkim, którzy
zawsze chcieli poczuć się jak kierowca autobu
su. Naszym celem jest bezpieczne dowiezienie
pasażerów na kolejne przystanki. Gra nie jest
łatwa – manewrowanie kolosem w miejskim
ruchu wymaga sporej zręczności, zwłaszcza
że uważać trzeba także na inne pojazdy oraz
przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

PUBLIC TRANSPORT SIMULATOR
AN iPh WP
Cena: darmowy

GRA
BEZ KOŃCA
Loop to bardzo prosta, ale wciągająca i relak
sująca gra. Polega ona na łączeniu ze sobą
elementów wyświetlanych na ekranie w ca
łość. Każdy z elementów trzeba tak obrócić,
aby połączyć ją z inną i w ten sam sposób
stworzyć przewidziany
kształt. Na kolejnych
poziomach wzory stają
się coraz bardziej
skomplikowane. Co
więcej, Loop ma nie
skończoną ilość pozio
mów, a ukończeniem
każdego z nich można
się pochwalić wprost
z gry, na przykład na
Facebooku.

LOOP

AN iPh WP
Cena: darmowy
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NA WOJNIE NIE KAŻDY
JEST ŻOŁNIERZEM
Mobilna odsłona jednej z naj
głośniejszych gier ubiegłego
roku to coś, czego wytrawni
gracze nie mogą przegapić.
This War of Mine pokazuje
konflikt zbrojny z perspekty
wy cywila usiłującego przeżyć

THIS WAR OF MINE
AN iPh
Cena: 59,99 zł

w oblężonym mieście. Na
szym zadaniem jest zdobywa
nie pożywienia, leków i mate
riałów, które mogą przydać
się w tej dramatycznej sytu
acji, oraz jak najefektywniej
sze wykorzystywanie cech
postaci, którymi przyjdzie
nam sterować. Wszystko to
w klimatycznej oprawie au
diowizualnej.

Z ANDROIDA NA
WINDOWS PHONE
Jeśli planujemy przesiadkę z Androida na
Windows lub jednocześnie korzystamy z urzą
dzeń pracujących pod kontrolą obu tych sys
temów, warto zwrócić uwagę na aplikację
AppComparison. Po
trafi ona sprawdzić,
które z naszych ulu
bionych aplikacji na
Androida są dostęp
ne także na Windows
Phone. Program po
maga także wybrać
ich najlepsze zamien
niki oraz prezentuje
najpopularniejsze
aplikacje w sklepie
Microsoftu.

APPCOMPARISON
AN
Cena: darmowy
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JAK ZNALEŹĆ
POLSKIE PRODUKTY
Pola to aplikacja dla tych, któ
rzy mają ochotę wspomóc na
szych rodzimych producentów.
Pomaga ona wyłowić polskie
produkty podczas zakupów.
Wszystko, czego potrzebuje, to
kod kreskowy. Na jego podsta
wie udzieli nam informacji nie
tylko o kraju pochodzenia da
nego produktu, ale także oce
ni go w skali od 0 do 100
punktów. Na najwyższą notę
mają szansę te marki, które
nie tylko są zarejestrowane
w Polsce, ale także tu produ
kują i prowadzą badania

oraz nie są częścią zagranicz
nych koncernów.

POLA. ZABIERZ JĄ NA ZAKUPY
AN iPh WP
Cena: darmowy

www.komputerswiat.pl

EDYCJA ZDJĘĆ
I NIE TYLKO
Fotor to aplikacja, która może
przypaść do gustu fotografom
amatorom, którzy chcieliby za
istnieć w tej branży. Za jej pomo
cą można wykonać zdjęcia
i poddać je późniejszej obróbce.
Możliwości jest ogrom – po
cząwszy od ręcznej i automa
tycznej korekty zdjęć, poprzez
całą masę gotowych filtrów, ra
mek, dodatkowych elementów
nakładanych na fotki aż po kola
że. Tu jednak możliwości aplika
cji się nie kończą. Fotor to także
społeczność, dzięki której moż
na wziąć udział konkursach foto

WYSZUKIWARKA
LOTÓW
Skyscanner to świetna wyszukiwarka połączeń
lotniczych. W programie wystarczy tylko wpro
wadzić, skąd i dokąd chcemy lecieć, oraz wy
brać takie opcje, jak klasa i liczba pasażerów.
Reszta wykonywana jest automatycznie, do
kładnie tak jak w in
nych aplikacjach ko
munikacyjnych. Jeśli
pozwolimy aplikacji zlo
kalizować nasze po
łożenie, wskaże ona
nam także najbliższe
lotniska, po integracji
zaś z naszym Face
bookiem będziemy po
wiadamiani o interesu
jących połączeniach.

graficznych, a nawet sprzeda
wać swoje dzieła.

SKYSCANNER

FOTOR PHOTO EDITOR
AN iPh
Cena: darmowy*

AN iPh WP
Cena: Darmowy

* zakupy
w aplikacji

LEKKIE
WYŚCIGI
Asphalt Nitro powinna przypaść do gustu
wszystkim amatorom mobilnego ścigania.
Ta zajmująca tylko 25 MB pamięci gra oferuje
równie dużo frajdy co opasły Asphalt 8: Air
borne. Rozgrywka niemal się od niej nie różni –
są ciekawe trasy, dodatkowe zadania do wyko
nania i wiele maszyn do wypróbowania. Ma
mniej szczegółową grafikę, ale za to jest też
mniej wymagająca.

ASPHALT NITRO

AN
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

ZE SMOGIEM
NA BIEŻĄCO
Małopolski smog to spory problem dla miesz
kańców Krakowa i całego województwa. Do
sprawdzenia aktualnej sytuacji warto wykorzy
stać aplikację SmokSmog. Pozwala ona śle
dzić poziom zanie
czyszczenia dla wy
branych stacji ba
dawczych rozmiesz
czonych w Małopol
sce, na Śląsku i na
Dolnym Śląsku. W za
leżności od wybranej
lokalizacji pokazuje
między innymi aktu
alne stężenie pyłu za
wieszonego, dwutlen
ków siarki i azotu.

SMOKSMOG

AN iPh WP
Cena: darmowy

WCIĄGAJĄCA
ZRĘCZNOŚCIÓWKA
Gry zręcznościowe to coś, co lubią chyba wszy
scy. Jedną z najciekawszych propozycji tego ga
tunku, które ukazały się niedawno, jest Twist.
Cała zabawa polega na przeskakiwaniu kulką
po losowo generowa
nych klockach. Wbrew
pozorom jest to dość
trudne – wymaga za
równo zręcznych pal
ców, jak i przewidywa
nia kolejnych kroków,
tak aby złapać odpo
wiedni rytm. Dzięki tej
nieskomplikowanej
mechanice zabawa
jest przednia i bardzo
wciągająca.

TWIST

AN iPh WP
Cena: darmowy*

* zakupy
w aplikacji
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ZMIERZ SIĘ
Z IMPERIUM
W tym zestawieniu
nie mogło zabraknąć pierwszej gry
mobilnej osadzonej
w świecie najnowszych Gwiezdnych
wojen. Jej akcja
rozgrywa się po wydarzeniach z Powrotu Jedi, a przed
tym, co zobaczymy w Przebudzeniu
Mocy. Zadaniem naszej postaci
jest wykonywanie krótkich misji
polegających zazwyczaj na wyeliminowaniu przeciwników i zdo-

STAR WARS: UPRISING
AN iPh
Cena: darmowy*

* zakupy
w aplikacji

bycie określonych artefaktów.
Przeciwko pozostałościom Imperium można wyprawić się również
w trybie kooperacji z innymi graczami z całego świata, używając
nie tylko blastera, ale też specjalnych możliwości rozwijanych wraz
z postępami w grze.

PROSTE NARZĘDZIE DO TWORZENIA
ANIMOWANYCH GIF-ÓW

GWIEZDNE WOJNY
W PIKSELACH
Ten tytuł to gratka dla miłośników nieskompli
kowanej grafiki rodem z Flappy Bird oraz klima
tu znanego z Gwiezdnych wojen. W tej prostej
zręcznościówce za pomocą miecza świetlnego
zmierzyć się można
z hordami Szturmow
ców Imperium. Stero
wanie co prawda nie
jest skomplikowane
– ogranicza się do
wyboru kierunku,
w którym chcemy
atakować, za to licz
ba przeciwników nie
pozwoli się nam nu
dzić nawet przez uła
mek sekundy.

GIF ME! CAMERA

GALACTIC PIXEL WARS
AN iPh
Cena: darmowy*
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Ruchome obrazki w postaci ani
mowanych GIF-ów są dziś pra
wie obowiązkowym elementem
życia w sieci. Jeśli mamy ochotę
na ich własnoręczne wykonywa
nie, możemy posłużyć się aplika
cją Gif Me! Camera. Przy ich
tworzeniu można wykorzystać
oba aparaty cyfrowe naszego
urządzenia, a także filmy i zdję
cia znajdujące się w jego pamię
ci. Wszystko to można upiększyć
dostępnymi filtrami i odpowied
nio podpisać. W wersji premium
(Pro) wykorzystać można rów
nież naklejki.

* zakupy
w aplikacji

AN iPh
* zakupy
Cena: darmowy* w aplikacji

www.komputerswiat.pl

MOBILNE
VOD

ZAPROJEKTUJ
FOTOEFEKTY
Liczba aplikacji mobilnych do poprawiania zdjęć
może przyprawić o ból głowy niejednego miłoś
nika fotografii. Co zrobić, jeśli jednak żadna
z nich nie oferuje
efektów, o jakie nam
chodzi? Można sięg
nąć po PhotoMake
ra, który oprócz typo
wych funkcji pozwala
na modyfikację swo
ich skryptów. Wyma
ga to nieco wiedzy
z dziedziny progra
mowania, ale za to
umożliwia stworze
nie własnych, unikal
nych efektów.

6 stycznia Netflix oficjalnie za
gościł w naszym kraju. Z tego
największego na świecie serwi
su VOD można korzystać także
za pomocą aplikacji mobilnej.
Oferuje ona dostęp do ogrom
nej biblioteki filmów i seriali,
a także funkcje takie jak możli
wość kontynuacji oglądania na
innym urządzeniu. Szkoda tyl
ko, że póki co oferta Netfliksa
w Polsce nie jest tak bogata
jak na przykład w Stanach
Zjednoczonych. Więcej o Net
fliksie na stronie 78.

NETFLIX

AN iPh
Cena: darmowy*

PHOTOMAKER

AN
Cena: darmowy

* zakupy w aplikacji,
pierwszy miesiąc VOD za darmo

POTWORY
I TORT
Monsters Ate My Birthday Cake to w zasadzie
gra logiczna, ale z elementami RPG – na przy
kład wraz z postępami w grze dołączają do nas
potworki dysponujące unikalnymi umiejętno
ściami, co ułatwia przemierzanie kolejnych la
biryntów. Gra nie należy do najprostszych, ale
bardzo wciąga.

MONSTERS ATE MY BIRTHDAY CAKE
AN iPh
Cena: 24,22 zł

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

NAJNOWSZY
OM NOM
Serię Cut the Rope znają chyba wszyscy mobil
ni gracze. W najnowszej części główny bohater
otrzymuje moce magiczne, które pozwalają mu
między innymi spojrzeć na łamigłówki z lotu
ptaka, zanurkować,
a nawet zmienić się
w mysz, która jest
w stanie wcisnąć
się w szczeliny. Poza
tym wszystko, na
szczęście, zostało
po staremu – świet
na rozrywka w zna
komitej oprawie
graficznej i ciekawe
zadania do rozwią
zania.

CUT THE ROPE: MAGIC
AN iPh
Cena: darmowy*

ZIMOWY
PLAC ZABAW
LumiKids Snow to gra dla najmłodszych. Jej zi
mowa sceneria niemal na każdym kroku kryje
jakieś ciekawe i rozwijające zadanie – a to trze
ba nieco poćwiczyć pamięć, odnajdując foki,
a to prawidłowo umieścić na planszy elementy,
pomagając pingwinowi bezpiecznie zjechać ze
skały. W sam raz na długie zimowe wieczory.

LUMIKIDS SNOW
* zakupy
w aplikacji

AN iPh
Cena: darmowy
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KTO PYTA,
NIE BŁĄDZI
Mobilna odsłona serwisu
Zapytaj.onet.pl – najpopularniejszej polskiej witryny
internetowej z pytaniami
i odpowiedziami publikowanymi przez samych internautów. Dzięki aplikacji
teraz także ze smartfona
czy tabletu można łatwo
uzyskać dostęp do ogromnej liczby pytań i odpowiedzi, zgromadzonej przez
niemal 10 lat działalności
serwisu. Program pozwala również nam aktywnie
uczestniczyć w serwisie

ZAPYTAJ ONET

AN
Cena: darmowy

– możemy między innymi publikować własne pytania na nurtujące nas
tematy oraz brać udział
w ankietach i sondach.
Olbrzymia liczba użytkowników zapytaj.onet.pl
gwarantuje, że nawet najtrudniejsze czy najbardziej
zaskakujące pytania nie pozostaną bez odpowiedzi.
Obsługa aplikacji jest prosta i intuicyjna, a podział na
kategorie jasny i klarowny.
Po założeniu konta (które
nie jest konieczne do korzystania z serwisu) możemy
personalizować ustawienia,
wybierając kategorie zagadnień, które nas interesują.

QWOP
NA DOPINGU

POZNAJ KOGOŚ
NIEDALEKO
Happn to aplikacja, która ma nieco zbliżyć
do siebie ludzi przebywających niemal cały
czas wyłącznie w towarzystwie swojego
własnego smartfo
na. Za jej pomocą
można poznać ko
goś, kto znajduje
się niedaleko nas.
W przeciwieństwie
jednak do typo
wych aplikacji rand
kowych, żeby po
rozmawiać z taką
osobą, trzeba ją fi
zycznie spotkać
i oboje muszą się
sobie spodobać.

HAPPN

AN iPh WP
Cena: darmowy
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Ta gra jest równie denerwująca jak wciągają
ca. Nie da się uniknąć podobieństwa do
QWOP, czyli symulatora biegania. W iTrousers
naszym zadaniem jest chodzenie i podobnie
jak w QWOP chodzi o pokonanie jak najwięk
szej odległości. Różnica jest taka, że w iTrou
sers sterujemy inteligentnymi spodniami.

ITROUSERS

AN iPh
Cena: darmowy

Oprócz poruszania ich nogawkami w odpowiednim tempie
można je także programować. Jest tu także dodatkowa
trudność – przeszkody pojawiające się na naszej drodze.

www.komputerswiat.pl

NOWA ODSŁONA
JAKDOJADE.PL
Nieodzowny dla wielu osób poruszających się komunikacją miejską
serwis jakdojade.pl doczekał się kolejnej wersji aplikacji. W kwestiach
podstawowych nic się jednak nie zmieniło – program wciąż błyska
wicznie wyszukuje najlepsze połączenia i wyświetla aktualny rozkład
jazdy. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest material design za
stosowany w interfejsie. Jednak to
niejedyna nowość. W aplikacji znaj
dziemy teraz wyszukiwarkę przy
stanków, a także możliwość zazna
czania postępu pokonywania trasy.
Bez trudu też skorzystamy z wyszu
kiwania głosowego. W wersji pre
mium dodatkowo znajdziemy takie
funkcje, jak pełna nawigacja po
dróży, odjazdy z najbliższego przy
stanku czy widżet na pulpit.

JAKDOJADE.PL

AN iPh WP
Cena: darmowy*

GRA, KTÓRA
ZACHWYCA
Stars Path to gra, która potrafi zauroczyć już
po uruchomieniu. Dopracowana oprawa gra
ficzna i uspokajająca ścieżka dźwiękowa do
skonale współgra z bajkowym klimatem. Roz
grywka polega na przeprowadzaniu główne
go bohatera – szamana, czyli przebranej za
liska świnki, przez ścieżkę układaną na peł
nym gwiazd niebie. Sterowanie ogranicza się
do tapnięć w lewą lub prawą część ekranu.

STARS PATH

AN iPh
Cena: darmowy

REKLAMA

XXXX XXXX

AN iPh WP ???
Cena: ?armowy

37 NAUKOWCÓW

* zakupy
w aplikacji

DBA O TO, CO ZNAJDUJE
SIĘ W NASZYCH LIQUIDACH

KOMPAN
W TRASIE
Aplikacja dla kierowców, która potrafi zamie
nić smartfon w prawdziwe centrum dowodze
nia, nie wpływając przy tym na bezpieczeń
stwo jazdy. Czytelny ekran i duże belki groma
dzące ważne informacje podczas jazdy, takie
jak aktualna prędkość, nasza lokalizacja czy
informacje pogodowe, szybki dostęp do wia
domości czy panelu wykonywania połączeń
oraz szerokie możliwości personalizacji czy

WIĘC TY JUŻ NIE MUSISZ

AUTOMATE – CAR DASHBOARD
AN
Cena: darmowy*

* zakupy
w aplikacji

nią ją praktycznym towarzyszem
podróży. Niestety, część tych funk
cji dostępna jest tylko w płatnej
wersji premium.

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

vype.pl
Made in Italy

E-papierosy Vype zawierają nikotynę. Przeznaczone
dla osób pełnoletnich. Szczegóły na dołączonej ulotce.

2/2016
4/2016
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RAKIETOWE
WYŚCIGI NA NARTACH
To gra nie tylko dla wielbicieli
białego szaleństwa, ale przede
wszystkim szybkiej jazdy i dynamicznej akcji. Rocket Ski
Racing, jak sama nazwa wskazuje, to wyścigi narciarzy wyposażonych w silniki rakietowe
(a w zasadzie zwykłe rakiety).
W trakcie naprawdę dynamicznej gry zmagamy się głównie
z czasem. Do pokonania mamy
24 trasy na sześciu różnych torach. Musimy uważać nie tylko,
aby nie wypaść z lodowego toru, ale również na liczne przeszkody. Do wyboru mamy dwa

ROCKET SKI RACING
AN iPh
Cena: darmowy

tryby rozgrywki – wyścig z dziewięcioma wirtualnymi graczami
oraz tryb indywidualny, w którym zaliczać trzeba bramki rozmieszczone na trasie. W jednym
i w drugim trybie gra dostarcza
nam naprawdę dużej dawki rozrywki. Do sterowania, oprócz
standardowych sposobów, czyli przechylania urządzenia oraz
dotykania ekranu, użyć można
także dodatkowego kontrolera.
Gra nie jest zbyt wymagająca
zarówno jeśli chodzi o wersję
systemu, jak i o moc urządzenia. Z powodzeniem uruchomimy ją ze sporą płynnością
nawet na całkiem przeciętnym
i nie najnowszym smartfonie
czy tablecie.

FANPEJDŻE
POD RĘKĄ
Przeglądanie ulubionych fanpage’y na Face
booku może zająć czasami długie godziny,
a i tak zazwyczaj coś przegapimy. Aby tego
uniknąć, warto skorzystać z aplikacji FunFeed,
która wbrew swojej nazwie pozwala śledzić
nie tylko zabawne
treści, ale wszystko
to, co nas interesuje.
Jedyne, co trzeba
zrobić, to wybrać
spośród polubionych
wcześniej fanpage’y
te, które interesują
nas najbardziej,
a posty pokazywać
się nam będą auto
matycznie.

FUNFEED

AN iPh WP
Cena: darmowy
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EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH
Nauka poprzez zabawę to sprawdzony
pomysł na przyswajanie przez dzieci
cennej wiedzy. W ten sposób można
także przekazać im informacje na te
mat tak ważnej sprawy jak nawodnie
nie organizmu, zwłaszcza że badania
dowodzą, że polskie dzieci piją nie tylko
za mało, ale także sięgają po niewłaści
we napoje. Utrwaleniu tej wiedzy służy
aplikacja Woda jest super, stworzona
w ramach programu „Mamo, tato, wolę
wodę!”. Składa się ona z minigier,
z których dzieci mogą dowiedzieć się
między innymi, jak woda krąży w środo
wisku, poznać jej właściwości i zrozu
mieć, dlaczego jest dla nas tak ważna.

WODA JEST SUPER
AN iPh WP
Cena: darmowy

www.komputerswiat.pl

Z GÓRKI
NA… LAMY
Kolejna gra w klimacie nar
ciarskim. Choć na pozór wy
gląda jak typowa gra typu
endless runner, która nie ma
końca, a jej cel to zajechanie
jak najdalej, to tym razem ma
my jednak do czynienia z nie
tuzinkową oprawą graficzną
i audiowizualną. Naszym za
daniem podczas szaleńczego
zjazdu na nartach jest złapa
nie jak największej liczby lam,
które uciekły z zagrody.
Po drodze dodatkowo zbiera
my żetony, przeskakujemy róż
ne przeszkody i rozpadliny, wy

DO ZARZĄDZANIA
POJAZDAMI
Drivvo to aplikacja, która pozwala zapanować
nad wydatkami związanymi z dowolnym pojaz
dem – samochodem, motocyklem, autobusem
czy ciężarówką. Można w niej zbierać dane
o tankowaniach, przeglądach, naprawach, a tak
że generować raporty
i przypomnienia o wy
darzeniach związa
nych z użytkowanym
pojazdem. Wersja pre
mium oferuje dodat
kowo między innymi
kopię danych w chmu
rze, synchronizację
między urządzeniami
oraz eksport do for
matu Excela.

konujemy akro
bacje i ślizgamy
się po linach roz
piętych między
rozmieszczonymi
na trasie wie
życzkami.

ALTO’S ADVENTURE

DRIVVO – ZARZĄDZANIE POJAZDAMI

AN iPh
Cena: darmowy

FOTOGRAFUJ
JEDZENIE
Fotografia kulinarna to ostatnio jeden z najpo
pularniejszych trendów w sieci. Skoro już lubimy
się chwalić tym, co jemy, albo tym, co udało
nam się stworzyć w kuchni, to warto użyć do te
go odpowiedniej aplikacji, na przykład Foodie.
Program wyposażono
niemal we wszystko,
co potrzebne jest, aby
jedzenie na zdjęciu
wyglądało jak najle
piej – do wyboru ma
my ponad 20 goto
wych filtrów. Jedyne,
czego ewidentnie bra
kuje, to możliwość ka
drowania gotowych
fotek.

FOODIE – FOOD PHOTOGRAPHY
AN iPh
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

AN
Cena: darmowy*

WYGODNE DIETY
DLA KAŻDEGO
Ciekawa, polska aplikacja dietetyczna. Oferu
je gotowe diety, dopasowane zarówno do nas
(wieku, wzrostu, wagi i trybu życia), jak i do ce
lu, który sobie stawiamy. Coś dla siebie znaj
dą tu zarówno mamy, osoby uprawiające
sport, jak i te, które
intensywnie pracują
umysłowo. Aplikacja
przypomina o kolej
nych posiłkach, po
kazuje przepisy oraz
listę zakupów. Wy
magający mogą za
mówić dietę przygo
towaną przez fa
chowca specjalnie
dla nich.

KCALMAR – DIETA I PRZEPISY
AN iPh
Cena: darmowy

* płatna wersja premium

DIABLO
W STYLU MING
Mobilna wersja znanej i lubianej wśród pece
towych graczy gry MMO z elementami RPG,
takimi jak klasy postaci czy stopniowy rozwój
ich umiejętności. Akcja jest nie tylko bardzo
dynamiczna, ale też niezwykle widowiskowa,
utrzymana w klimacie dalekowschodnich
sztuk walki. W grze trzeba się wykazać na
prawdę nie lada zręcznością.

AGE OF WUSHU DYNASTY
AN iPh
Cena: darmowy
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INFORMACJE
NA DZIEŃ DOBRY
Aplikacja informacyjna przygotowywana przez redakcję Newsweeka. Przeznaczona jest dla osób, które nie
mają zbyt wiele czasu, ale mimo to nie chcą przegapić ważnych wydarzeń. wPunkt prezentuje informacje
inaczej niż pozostałe aplikacje tego typu. Nie informuje o tym, co już się wydarzyło, ale koncentruje się
na tym, co dopiero nastąpi. Codziennie rano pojawia
się w niej od 6 do 10 artykułów prezentujących wydarzenia nadchodzącego dnia. Są to unikalne treści,
dostępne wyłącznie w tej aplikacji. Przygotowywane
specjalnie przez redakcję przyjmują postać krótkich,
esencjonalnych tekstów – są bardzo przystępne dla

czytelnika. Prezentują takie dziedziny, jak styl życia,
polityka, świat, nauka, opinie, kultura, biznes, historia, sport oraz technologia. Informacje wzbogacane
są infografikami, zdjęciami, materiałami wideo i komentarzami redakcji. Wszystkie artykuły dostępne są
do pięciu dni wstecz, nawet bez dostępu do internetu
– aplikacja pobiera je i aktualizuje się w tle. Przeczytanie wszystkich dostępnych danego dnia treści pozwala zajrzeć do kartki z kalendarza, która prezentuje
ciekawe informacje historyczne o ważnych i ciekawych
wydarzeniach z przeszłości.
Aplikacja jest przyjazna dla użytkownika – zaprojektowano ją w zgodzie z najnowszymi trendami i dla
wygody wyposażono w minimalną liczbę opcji. W jej
głównym panelu znajdziemy wyłącznie to, co niezbędne – wydania archiwalne oraz ustawienia powiadomień i rozmiaru tekstu.

WPUNKT

AN iPh
Cena: darmowy
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ZOSTAŃ
PRODUCENTEM
Prowadzenie wytwórni muzycznej to bardzo
ciekawe, ale i wymagające zajęcie. Takie właś
nie zadanie stawia przed nami gra Music Inc.
Zaczynamy dokładnie tak, jak w prawdziwym
życiu – z symbolicznym budżetem i na dość

„garażowym”
poziomie. Gra
stawia przed
nami takie wy
zwania, jak wy
bór odpowied
niego artysty,
metod promocji
i wydawania
singli, zwięk
szania sprzeda
ży płyt czy spo
wodowanie
wzrostu popularności artysty. Ciekawą od
skocznią od tej strategicznej otoczki są mini
gry towarzyszące nagrywaniu kolejnych płyt.

MUSIC INC.

AN iPh
Cena: darmowy

www.komputerswiat.pl

KOLOROWE
SZYBOWANIE
Kolorowa, psychodeliczna grafi
ka oraz proste założenia to zna
ki rozpoznawcze Glyde – gry
zręcznościowej, w której steru
jemy szybowcem. Naszym ce
lem jest trafienie we wszystkie
białe sfery unoszące się w trój
wymiarowym labiryncie rozma
itych, bajecznie kolorowych
kształtów. Skorzystać możemy
tu albo z żyroskopu wbudowa
nego w nasz smartfon, albo pi
lotować za pomocą dotykania
poszczególnych części ekranu.
Cała trudność tego tytułu pole
ga na tym, że maszyna nie za

ODPRĘŻAJĄCE
DŹWIĘKI
Ta aplikacja to prawdziwe remedium na nękają
ce niektórych z nas problemy z zasypianiem,
koncentracją czy odpowiednim relaksem. Za
warto w niej bogatą paletę odprężających od
głosów, które moż
na ze sobą mieszać
w dowolnych konfi
guracjach, lub, dzię
ki wbudowanemu ti
merowi, wykorzy
stać jako pomoc
w zaśnięciu. Biblio
teka obejmuje nie
tylko naturalne od
głosy jak padający
deszcz, ale także ta
kie jak gwar miasta.

wsze reaguje tak,
jak byśmy chcieli,
i chyba rozgryzie
nie tego mechani
zmu jest w tym
wszystkim najcie
kawsze.

GLYDE

CALMWAVE

AN
Cena: darmowy

AN
Cena: darmowy

SAMOCHODOWA
KOLOROWANKA
Splash Cars to nietypowa gra samochodowa.
Nie polega na ściganiu się, mierzeniu z czasem
czy nawet efektownej jeździe bokiem. Trzeba za
to pokolorować jak największą powierzchnię
planszy. W zadaniu tym przeszkadzają nam po
licyjne radiowozy oraz ciężarówki przywracają
ce początkową szarość. Zmagać się trzeba też
z kończącym się paliwem oraz uszkodzeniami.

SPLASH CARS

AN iPh
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

MOBILNY
SEJF
Dla bezpieczeństwa do każdej z usług siecio
wych, z jakich korzystamy, warto mieć inne ha
sło i regularnie je zmieniać. Jeśli mamy jednak
problemy z zapamiętaniem ich wszystkich,
sięgnijmy po OneSafe – aplikację w bezpieczny
sposób gromadzącą
wszystkie nasze ha
sła. Przechowywane
dane można zabez
pieczyć na kilka róż
nych sposobów, a ich
wykorzystanie jest
bardzo proste. One
Safe hasła kopiuje
do schowka, skąd
wkleić je można tam,
gdzie chcemy.

ONESAFE

AN iPh WP
Cena: Android 18,72 zł, iOS 4,99 €, Windows darmowa

USTAWIAMY
WIEŻĘ
Stack to gra, która ostatnio bije rekordy popu
larności. Nic dziwnego, bo choć jest bardzo
prosta, to potrafi przykuć naszą uwagę na dłu
gi czas. Nasze zadanie polega na zbudowaniu
jak najwyższej wieży. Nie trzeba jednak dbać
o to, aby się nie
przewróciła, ale wy
kazać się refleksem
i precyzją przy usta
wianiu na sobie ko
lejnych klocków.
Część, która wysta
je poza obrys wieży,
jest odcinana aż do
momentu, kiedy
skończy się nam
miejsce na ekranie.

STACK

AN iPh
Cena: darmowy
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INFORMACJE
W ZASIĘGU RĘKI
Najnowsza wersja aplikacji
informacyjnej Onetu, w której wprowadzono wiele znaczących zmian. Program otrzymał
nie tylko nową nazwę i logo,
ale także bardziej przejrzysty
i nowoczesny układ treści. Wykorzystano w niej również przyjazne dla oka kolory. Wszystko
to przekłada się na przyjemniejsze czytanie i przeglądanie artykułów. W aplikacji znalazły się
też nowe kategorie. W zakładce
Dziś w Onecie można teraz znaleźć najważniejsze informacje
z działów: Wiadomości, Sport,

ONET

AN iPh
Cena: darmowy

Biznes, Regionalne oraz Lifestyle. W dziale Sport pojawiła się
nowa sekcja – Nie przegap,
która ułatwia śledzenie relacji na żywo oraz umożliwia przypominanie o nich, tak aby nie
przegapić niczego interesującego. Kolejna nowość to zakładka
Na później, w której można zebrać interesujące nas artykuły,
na które akurat nie mamy
czasu. Nowa wersja aplikacji
wyposażona została także w zupełnie nowy odtwarzacz wideo,
oferujący możliwość oglądania
transmisji i programów na żywo na urządzeniach mobilnych.
Onet umożliwia także włączenie
powiadomień o pilnych wiadomościach z kraju i ze świata.

 OBILNA
M
ENCYKLOPEDIA
JĘZYKOWA
Linguee jest mobilną wersją jednego z najczę
ściej odwiedzanych w sieci słowników. To nowo
czesna aplikacja słownikowa. W tej chwili oferuje
ona 10 słowników. Oprócz typowego tłumacze
nia aplikacja ta oferuje też wyszukiwarkę tłuma
czeń, przykładowe zdania wraz z ich poprawnym
zastosowaniem oraz
przykłady wymowy
nagrane przez rodzi
mych użytkowników
danego języka. Oferu
je także możliwość
tłumaczenia słówek,
znalezionych w innych
aplikacjach.

LINGUEE

AN iPh
Cena: darmowy

MATEMATYKA
I SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
Gra logiczna, która pozwala roz
wijać zdolności matematyczne
i spostrzegawczość. Pomysłem
nawiązuje do znanego wszystkim
Tetrisa, ale w niej zamiast spada
jących klocków trzeba dopasowy
wać liczby, które są swoimi wielo
krotnościami. Na podjęcie decyzji
mamy tylko kilka sekund, a każda
zła decyzja owocuje szybszym za
pełnianiem się planszy. Divido
wydano w dwóch stylizacjach
i wersjach – Retro oraz Modern,
z samouczkiem, rankingiem
gracza oraz opcją zdobywania
osiągnięć w Google Play Games.

DIVIDO

AN iPh WP
Cena: darmowy*
* zakupy w aplikacji (wersja Modern)
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RUSZ
W MIASTO

WYPOŻYCZ
MIEJSKI ROWER
Aplikacja pozwala na lokalizację najbliższych
stacji rowerów miejskich nextbike nie tylko
w naszym kraju, ale i na świecie. Z jej poziomu
można też łatwo taki środek transportu wypoży
czyć. Program oferuje również możliwość reje
stracji nowego konta
i uzyskania o nim in
formacji, zmianę ko
du PIN oraz skorzy
stania z voucherów.
Warto jednak pod
kreślić, że aplikacja
nie wypina rowerów
z elektrozamków
w systemach Veturi
lo, Biker, Rower Trój
miejski i KMK Bike.

Ta aplikacja wręcz zachęca, aby wyjść na
miasto i zobaczyć coś ciekawego, posłuchać
muzyki albo pójść do kina lub teatru. Ten no
woczesny informator nie tylko pokazuje aktu
alne wydarzenia kulturalne, ale pozwala też
kupić na nie bilety i to bezpośrednio z pozio
mu aplikacji. Gromadzi także najciekawsze
imprezy w tematyczne bloki, takie jak Idź do
teatru czy Klubowe uderzenie. Po założeniu
w niej swojego konta nasze możliwości jesz
cze rosną. Możemy otrzymywać newsletter
z najciekawszymi wydarzeniami w naszej
okolicy, dodawać je do ulubionych, a nawet
sprawdzić, ile i jakie bilety kupiliśmy. Aplika
cja póki co przyda się w Warszawie, Krako
wie, Poznaniu i na Śląsku.

GOING.

NEXTBIKE

AN iPh WP
Cena: darmowy

AN iPh WP
Cena: darmowy

CUT THE ROPE
OD TYŁU
Ciekawa gra dla miłośników rozwiązywania łami
główek. Do pokonania mamy aż 90 poziomów
osadzonych w pięciu różnych światach. W roli
głównej występuje głodny kameleon, który za
wszelką cenę chce się dostać do popcornu. Na
drodze stają mu jednak
liczne przeszkody oraz
ograniczona długość je
go języka, z którą trzeba
się liczyć przy rozwiązy
waniu kolejnych zadań.
Sam kameleon zresztą
pokazuje, kiedy zbliża
my się do końca możli
wości jego cennego or
ganu – ten zaczyna ro
bić się fioletowy.

PULL MY TONGUE

AN iPh
Cena: darmowy*

ZWIEDZANIE
ZE SMARTFONEM
Aplikacja pokazuje ciekawe miejsca w okolicy,
w której się znajdujemy, ale nie robi tego na zwy
kłej mapie. Wykorzystuje do tego rozszerzoną
rzeczywistość i na wyświetlonym widoku z apa
ratu zaznacza interesujące nas miejsca. A jest
z czego wybierać. Apli
kacja oferuje lokaliza
cje od czysto użytecz
nych, takich jak kulina
ria czy bankomaty, aż
po parki, kina, muzea
i teatry. Większość lo
kalizacji dysponuje
także oceną wyrażoną
w gwiazdkach przez
innych użytkowników
aplikacji.

WORLD AROUND ME
* zakupy
w aplikacji

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

AN iPh
Cena: darmowy

RELAKSUJĄCE
KOLOROWANKI
Kolorowanki dla dorosłych stają się coraz po
pularniejsze. Jeśli lubimy taką formę relaksu,
to możemy z niej skorzystać również w formie
cyfrowej. Możliwe, że odprężą trochę mniej
niż fizyczna zabawa z kredkami, ale przyjem
ność tworzenia kolo
rowych obrazków po
zostaje na podobnym
poziomie. W darmo
wej wersji skorzystać
można z 26 obraz
ków. Pełna biblioteka
ponad 700 kolorowa
nek to wydatek 29,99
złotego miesięcznie
lub 149 złotych rocz
nie.

RECOLOR – COLORING BOOK
AN iPh
Cena: darmowy*

* zakupy
w aplikacji
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WIRTUALNY
MAKIJAŻ
Chyba każdy z nas na wykonywanych przez siebie zdjęciach
chce prezentować się jak najlepiej. Jeśli jednak okoliczności nie
pozwoliły na porządne przygotowanie się do takiej sesji, można
posłużyć się aplikacją do wirtualnego makijażu. MakeupPlus
już przy wykonaniu zdjęcia pozwala skorzystać z kilku funkcji
upiększających, takich jak wstępne wygładzanie skóry, wyszczuplenie twarzy czy powiększenie
oczu. Jeśli ten pierwszy efekt nas
nie satysfakcjonuje, to gotową
fotkę możemy poddać dodatko-

MAKEUPPLUS – MAKEUP EDITOR
AN iPh
Cena: darmowy

wej obróbce, wybierając z całkiem sporej
liczby gotowych zestawów upiększających, dopasowanych
do karnacji czy nastroju, lub skorzystać
z selektywnej korekty, stosując wirtualne
kosmetyki – podkłady, szminki, róże lub
cienie do oczu. Dobre
efekty swojego działania aplikacja zawdzięcza nie tylko dobrze
dobranym filtrom, ale
także bardzo sprawnie działającemu
mechanizmowi rozpoznawania twarzy.

POETYCKA
PRZYGODÓWKA

ŁADNE SELFIE
OD RĘKI
Jeśli nawet tylko czasami robimy selfie, warto
wypróbować AirBrush – aplikację specjalizują
cą się w obróbce tego typu zdjęć. Program ten
wyposażono w komplet narzędzi do poprawia
nia selfie – począw
szy od narzędzi służą
cych do wygładzania
wyglądu skóry i usu
wania skaz, poprzez
funkcję wybielającą
zęby aż po mecha
nizm poprawiający
oczy. Jakby tego było
mało, aplikacja oferu
je także mnóstwo go
towych, ciekawych fil
trów fotograficznych.

AIRBRUSH – BEST SELFIE EDITOR
AN iPh
Cena: darmowy
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Désiré to nietuzinkowa przygo
dówka typu wskaż i kliknij. Wy
różnia się kolorystyką, która
w tym wypadku ograniczona
jest do czerni i bieli. Nie bez
powodu – jej główny bohater
jest daltonistą. Czekają na nie
go cztery ciekawe rozdziały,
mnóstwo ciekawych postaci
i zagadek. Czy nagrodą za po
myślne rozwiązanie wszystkich
przeciwności, które nas czeka
ją, będzie feeria barw? Warto
sprawdzić, choć gra nie jest
po polsku.

DÉSIRÉ

AN iPh WP
Cena: 17,50 zł (Win),
17,86 zł (And), 3,99 USD (iOS)

www.komputerswiat.pl

WSZYSTKIE ZDJĘCIA Z WYDARZENIA
W JEDNYM MIEJSCU DLA WSZYSTKICH
Moments – wreszcie jest ta
długo oczekiwana aplikacja
przez użytkowników Faceboo
ka. To dobra wiadomość dla
tych, którzy rozsądnie, ale i wy
godnie lubią dzielić się swoimi
zdjęciami w serwisach spo
łecznościowych. Aplikacja sa
ma, na podstawie daty wyko
nania i osób, które się na nich
znajdują, tworzy odrębne albu
my. Znajomi mogą dodać swo
je fotki z tego wydarzenia.
W ten sposób zainteresowani
znajomi widzą wszystkie zdję
cia z danego wydarzenia.

MOMENTS

Filmy z wakacji zazwyczaj montuje się i ogląda
już po zakończonym urlopie. Po co jednak cze
kać tyle czasu, kiedy można sięgnąć po moc ob
liczeniową swojego smartfona czy tabletu i zro
bić to od razu? Aplikacja Quik w trybie automa
tycznym potrafi zmon
tować ciekawy mate
riał, dobierając odpo
wiednie fragmenty wi
deo i mieszając je ze
zrobionymi w tym cza
sie zdjęciami oraz uzu
pełniając o ścieżkę au
dio. Pojedynczy pro
jekt może składać się
nawet z 50 różnych
elementów.

QUIK – FREE VIDEO EDITOR
AN iPh
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

Kalkulator to aplikacja preinstalowana niemal
na każdym urządzeniu mobilnym. Żadna z nich
nie działa jednak jak wirtualna kartka papieru,
na której można zapisać, poprawiać i wymazać
równanie. To właśnie oferuje MyScript Calcula
tor – działania matematyczne po prostu pisze
my na ekranie, a aplikacja sama je oblicza. Ra
dzi sobie z ułamkami, procentami, potęgami,
funkcjami trygonome
trycznymi i logarytma
mi. Jeśli można mieć
do niej jakiekolwiek
zastrzeżenia, to tylko
takie, że nie potrafi
całkować i nie poka
zuje na ekranie kolej
nych kroków obliczeń.

MYSCRIPT CALCULATOR

AN iPh
Cena: darmowy

DO MOBILNEGO
WIDEO

NARYSUJ
RÓWNANIE

AN iPh
Cena: darmowy

 INIMALISTYCZNA
M
PROGNOZA POGODY
Aplikacji pogodowych na smartfony i tablety jest
dosłownie zatrzęsienie, ale w wakacje raczej nikt
z nas nie ma ochoty zagłębiać się w skompliko
wane dane czy wykresy – jeśli wolimy tylko rzu
cić okiem i już wiedzieć, czy zabrać ze sobą oku
lary przeciwsłoneczne
czy może parasol, to
Forecaster jest dla nas.
Dane pogodowe pre
zentowane są tu w for
mie czytelnego, koloro
wego paska, gdzie każ
da barwa odpowiada
innej aurze. Po dotknię
ciu paska uzyskamy
bardziej szczegółowe
informacje.

FORECASTER – FREE
AN
Cena: darmowy*

PODRĘCZNE
LABORATORIUM
Aplikacja ta potrafi niemal każdy smartfon za
mienić w podręczne laboratorium. Wykorzystuje
do tego jego czujniki i może zmierzyć natężenie
światła i dźwięku oraz przeciążenia. Pozwala tak
że na podłączenie do
telefonu zewnętrznych
narzędzi pomiarowych.
Tak zebrane dane moż
na łatwo zorganizować
w projekty i doświad
czenia – na przykład
zmierzyć głośność na
trasie z domu do pracy
czy zarejestrować
wstrząsy, na jakie na
sze nogi są narażone
podczas joggingu.

SCIENCE JOURNAL
* zakupy
w aplikacji

AN
Cena: darmowy
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QUIZ
W CHMURACH
Reach for the Skies to dość
niecodzienne połączenie zręcznościówki i quizu. Produkcja
polskiego studia SteamBytes podejmuje trudne wyzwanie nauki
przez zabawę. W grze siadamy
za sterami latających maszyn
– balonów, sterowców i samolotów. Warto przetestować
wszystkie, bo każdym z trzech
typów steruje się nieco inaczej
(na przykład balonem kieruje
się, stale pukając w ekran). Podczas lotu trzeba unikać przeszkód, zdobywać monety oraz
odpowiadać poprawnie na pyta-

nia z wybranego zakresu wiedzy.
Za dobrą odpowiedź otrzymujemy paliwo, które jest niezbędne,
aby kontynuować rozgrywkę
i przechodzić kolejne etapy.
Niestety, na początku wybierać
można tylko między trzema poziomami tematycznymi. Kolejne
trzeba dokupić.

REACH FOR THE SKIES
AN iPh WP
Cena: darmowy*

ASYSTENT
ZAKUPÓW
Polska aplikacja Billy to połączenie mobilnej
listy zakupów, porównywarki cen i aplikacji
społecznościowej. Podzielono ją na listę wydat
ków, która ma pomagać w kontrolowaniu, ile
i gdzie wydajemy na poszczególne produkty,
oraz listę zakupów
z porównywarką cen
w okolicznych skle
pach. Niestety, ko
rzystanie z niej
utrudnia niewielka
społeczność skupio
na wokół aplikacji,
a to właśnie od użyt
kowników mają po
chodzić wykorzysty
wane w niej dane.

BILLY – ASYSTENT ZAKUPÓW
AN iPh
Cena: darmowy
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WIĘCEJ
NIŻ BUDZIK
Innowacyjny budzik, który wykorzystuje zdo
bycze współczesnej technologii. Działa nie
co inaczej niż programy preinstalowane
w smartfonach i większość podobnych, do
stępnych w sklepach z aplikacjami mobilny
mi. Wykorzystuje łączność bezprzewodową,
Bluetooth, DLNA i UPnP HiFi, aby połączyć
się z domowymi urządzeniami audio. Działa
to trochę jak dobrze znane wszystkim radio
z budzikiem, tyle tylko, że aplikacja potrafi
odtwarzać dowolne pliki dźwiękowe (na
przykład z muzyką), które zgrupować moż
na w listach odtwarzania. Co więcej, dla
każdego z urządzeń ustawić można inny
alarm i porę jego uruchomienia.

SLEEPCAST MUSIC ALARM CLOCK
SLEEP TIMER
AN iPh (wkrótce)
Cena: darmowy

www.komputerswiat.pl

NAJWYŻSZA PÓŁKA
GATUNKU
HIT to klasyczny przedstawiciel
gatunku hack’n’slash. Zada
niem gracza jest jak zawsze
najskuteczniejsze przedziera
nie się przez hordy uzbrojonych,
nierzadko po zęby przeciwni
ków – wycinanie ich w pień,
pracowicie dorabiając się ulep
szeń, aby w końcu zmierzyć się
z potężnym bossem. Nie ina
czej jest i tutaj, tyle że gra jest
po prostu przepiękna. Oparto ją
bowiem na mającym ogromne
możliwości silniku Unreal En
gine 4. Grafika i animacje po
staci wręcz powalają na kolana,

KULTOWY
ODTWARZACZ
foobar2000 to jeden z najbardziej znanych
komputerowych odtwarzaczy audio, zanim po
wszechnie pojawiły się serwisy strumieniujące
muzykę. W dalszym ciągu jest on jednak używa
ny przez entuzjastów
dobrego brzmienia,
a niedawno trafił
również na urządze
nia mobilne. Oferuje
całkiem sporo roz
maitych funkcji oraz,
co ważne dla więk
szości jego użytkow
ników, wspiera rza
dziej spotykane for
maty audio, jak bez
stratny FLAC.

a dodatkowo gra
jest bardzo dobrze
zbalansowana i po
trafi wciągnąć na
długie godziny. I to
także w trybie wielo
osobowym.

FOOBAR2000

HIT

AN iPh WP
Cena: darmowy

AN iPh
* zakupy
Cena: darmowy* w aplikacji

KONKURENCJA
DLA SNAPCHATA
BeMe to aplikacja społecznościowa, która
służy do dzielenia się swoimi nagraniami wi
deo. Jednak w porównaniu z innymi tego typu
programami BeMe stawia na prostotę i praw
dziwość przekazu.
Nie ma tu miejsca na
obróbkę, montaż ani
nawet na wcześniej
szy podgląd wideo,
a same filmy mają
ukazywać dokładnie
to, co widzi jego au
tor. Najnowsza wer
sja aplikacji BeMe
wreszcie jest intuicyj
na i dostępna także
na Androida.

BEME

AN iPh
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

WIRTUALNY
OGRÓDEK

POSTAW SOBIE
WYZWANIE

Ta aplikacja to w zasadzie gra. Nie jest jednak
skierowana do miłośników mocnych wrażeń, ale
wręcz przeciwnie – do tych, którzy mają ochotę
na odprężenie i uspokojenie umysłu. Viridi pole
ga na uprawianiu
i doglądania wirtual
nego ogródka. Zaba
wę rozpoczyna się
od wyboru doniczki
i pierwszej posadzo
nej rośliny. Trzeba ją
pielęgnować, podle
wać i doglądać.
Grafice oglądanej
w trzech wymiarach
towarzyszy kojąca
ścieżka dźwiękowa.

VIRIDI

AN iPh WP
Cena: darmowy*

Twórcy tej aplikacji twierdzą, że do poprawy
kondycji wystarczy zaledwie 30 dni. Aplika
cja zawiera cztery różne plany treningowe –
zarówno ogólnorozwojowy, jak i przeznaczo
ne dla wybranych
partii ciała. Zawie
ra całą paletę róż
norodnych ćwi
czeń o zróżnico
wanych pozio
mach trudności.
Co ważne, każde
z nich okraszone
jest animacją ilu
strującą jego po
prawne wykony
wanie.

30-DNIOWE WYZWANIE FITNESS
* zakupy
w aplikacji

AN
Cena: darmowy*

* zakupy
w aplikacji
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ARTYSTYCZNE
FOTOGRAFIE
Aplikacja, która narobiła sporego
zamieszania swoimi możliwościami przetwarzania zwykłych zdjęć
w małe dzieła sztuki. Wykorzystuje ona bardzo zaawansowane filtry
graficzne, czerpiące z charakterystycznych technik takich artystów,
jak Vincent van Gogh, Pablo Picasso czy Isaak Lewitan, a także
popularnych motywów kultury masowej. Inaczej niż
w innych tego typu programach, aplikowanie ich przebiega na serwerach Prisma.
Dzięki ogromnej mocy obliczeniowej oraz zastoso-

waniu sieci neuronowych
i sztucznej inteligencji uzyskany efekt jest piorunujący.
Równocześnie jednak powoduje gorące dyskusje na temat zapisów licencyjnych
aplikacji, mówiących między
innymi o gromadzeniu danych
przez twórców aplikacji.

PRISMA

AN iPh
Cena: darmowy

EFEKTOWNE
WIDEO

DALEKOWSCHODNIE
SMAKI
Japońska kuchnia to wiele niespodzianek i nie
zwykłe smaki. Przybliża ją aplikacja Oyshee. To
bogato ilustrowana książka kucharska, w któ
rej każdy z przepisów dokładnie opisano. Dla
ułatwienia sfotogra
fowano także klu
czowe etapy przygo
towywania każdej
z potraw. Przepisy
kulinarne podzielo
no na praktyczne
kategorie. Przeglą
dać je można za
równo według ty
pów dań, ich głów
nych składników, jak
i rodzajów posiłków.

JAPANESE RECIPES & FOOD:OYSHEE
AN iPh
Cena: darmowy

34

Aplikacja ta pojawiła się na
fali ogromnego zainteresowa
nia Prismą. Podobnie jak ona
oferuje zaawansowane efek
ty graficzne, ale zamiast na
zdjęcia nakłada je na filmy.
Niestety, Artisto ma kilka
wad. Wideo może być nagry
wane wyłącznie w aplikacji
i jedynie w orientacji piono
wej, może mieć tylko kilkana
ście sekund i nie można go
edytować. Cały proces wyko
nywany jest za to w urządze
niu i trwa czasami o wiele
krócej niż w Prismie.

ARTISTO

AN iPh
Cena: darmowy

www.komputerswiat.pl

FILMOWA
STRZELANKA
Gra dla miłośników komiksów
DC, oparta na filmie Legion sa
mobójców. Ta pierwszoosobo
wa strzelanka przenosi nas na
mroczne ulice i w zakamarki
miasta, gdzie pozwala wcielić
się w Harley Quinn, Deadshota
lub El Diablo. Choć zawsze grać
będziemy zespołowo, to stero
wać będziemy tylko jedną
z trzech postaci, wykorzystując
jej charakterystyczne umiejęt
ności. Rozgrywka nie jest
skomplikowana i polega do
kładnie na tym, na czym inne
tego typu tytuły – trzeba pora

POZNAJ
POLSKĘ
Nowoczesna wizytówka Polski i zarazem prze
wodnik po jej najpiękniejszych częściach i nie
znanych zakątkach. Skierowana głównie do
osób odwiedzających nasz kraj, które chcą się
dowiedzieć o nim czegoś więcej. Informacje
o Polsce zawarto
w sześciu katego
riach – począwszy od
historii, poprzez naj
piękniejsze miejsca,
informacje o naszej
kulturze i sztuce aż
po tradycje kulinar
ne. Aplikacja dostęp
na jest po angielsku.
Wersja polska
w przygotowaniu.

dzić sobie
z jak najwięk
szą liczbą
przeciwników
i przetrwać jak
najdłużej.

SUICIDE SQUAD: SPECIAL OPS

MEET POLAND

AN iPh
Cena: darmowy

AN iPh
Cena: darmowy

ZNAJDŹ
DOBRY HOSTEL
Aplikacja, która przydać się może nie tylko pod
czas wakacyjnych wyjazdów. Zwłaszcza jeśli nie
mamy ochoty przepłacać za hotele. To wyszuki
warka miejsc noclegowych. Działa ona bardzo
podobnie jak na przy
kład Airbnb, ale sku
pia się wyłącznie na
hostelach. Obsługa
programu ogranicza
się do wybrania miej
sca podróży, liczby
osób oraz dat. Aplika
cja wskaże (także na
mapie) listę miejsc,
w których można prze
nocować, oraz pozwoli
na ich rezerwację.

HOSTELWORLD

AN iPh
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

PROSTE
WIDEOROZMOWY
Prowadzenie rozmów wideo chyba nigdy jeszcze
nie było tak łatwe. Google Duo oferuje wyłącz
nie funkcje niezbędne do prowadzenia konwer
sacji na odległość, ale jednocześnie jest bardzo
praktyczne. Minimali
styczny interfejs apli
kacji zaprojektowano
tak, aby nie rozpra
szał użytkowników.
Z ciekawych funkcji
warto wymienić możli
wość podejrzenia
nadchodzącej rozmo
wy jeszcze przed jej
odebraniem oraz cał
kowite szyfrowanie
połączeń.

GOOGLE DUO

AN iPh
Cena: darmowy

PIKSELOWE
WYŚCIGI
Klasyczne wyścigi samochodowe opakowane
w nietypową, ale coraz modniejszą grafikę
w stylu pixel art. W odróżnieniu od podobnych
gier oferuje ona ogromne możliwości persona
lizacji i tuningu dostępnych pojazdów oraz nie
typową mechanikę i sterowanie – w zależności
od poziomu gry obsługiwać trzeba nawet
sprzęgło.

PIXEL CAR RACER

AN iPh
Cena: darmowy*

* zakupy w aplikacji
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POTĘŻNE NARZĘDZIE W NOWEJ ODSŁONIE GRAFICZNEJ
Mobilna wersja znanego chyba wszystkim edytora graficznego przeszła ostatnio dużo zmian.
Pierwsze, co rzuca się w oczy po uruchomieniu
tego potężnego narzędzia, to odświeżony wygląd. Nowy interfejs nie tylko świetnie się prezentuje, ale także znakomicie działa. Nowa
wersja wreszcie oferuje to, co inne tego typu
aplikacje, czerpiące ze stylistyki nowych Androidów. Jest czysto i przejrzyście. Użytkownikom
mobilnego Photoshopa z pewnością przyda się
także nowość w postaci funkcji importu i eksportu grafik do biblioteki Creative Cloud. Inne
zmiany są już drobniejsze, równie przydatne –
można korzystać teraz z funkcji Ponów, której
nie było w poprzednich wersjach, oraz wprowadzono aż 17 nowych języków.

ADOBE PHOTOSHOP EXPRESS
AN iPh
Cena: darmowy*

* zakupy w aplikacji

EDUKACYJNE
ŁAMIGŁÓWKI
Klasyczny przykład gry, która, bawiąc, uczy.
Brain It On! stawia przed nami kilkadziesiąt za
dań opartych na zasadach fizyki. Trzeba tu bę
dzie na przykład przewrócić szklankę lub posor
tować kolorowe piłki, posiłkując się jedynie linia
mi i prostymi kształtami rysowanymi na ekra
nie. Niektóre z zagadek są banalnie proste. Nad
innymi trzeba się będzie solidnie nagłówkować.

BRAIN IT ON!

AN iPh
Cena: darmowy*
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* zakupy
w aplikacji

WYGODNY
LAUNCHER
Bardzo ciekawy launcher
dla Androida przygotowa
ny przez Microsoft i świet
na alternatywa dla stan
dardowej aplikacji
w smartfonach z syste
mem Google. Jest este
tyczny i lekki. Pod wzglę
dem szybkości działania
to absolutna czołówka tej
kategorii aplikacji. Wypo
sażono go w kilka ekra
nów, z których każdy pełni
nieco inną funkcję. Są tu
Widżety, Ostatnie, Aplika
cje, Osoby, Przypomnienia

oraz Dokumenty. Dodat
kowo launcher ten uczy
się w trakcie korzystania
z niego. Im częściej korzy
stamy z danej aplikacji,
tym częściej Arrow podsu
wa ją nam w pierwszej ko
lejności. Oczywiście nie
zapomniano także o kla
sycznej, alfabetycznej
liście oraz połączeniu
z usługami Microsoftu.
Wisienką na tym torcie
jest bogata baza tapet
pobieranych przez Wi-Fi
z wyszukiwarki Bing.

ARROW LAUNCHER
AN
Cena: darmowy

www.komputerswiat.pl

SPORTY EKSTREMALNE W KIESZENI

Prawie wszystko da się załatwić z poziomu
smartfona... a od niedawna przez mobilną ap
kę na pewno można zamówić sprzątanie. Wy
starczy między innymi podać kod pocztowy,
czas trwania usłu
gi, liczbę pomiesz
czeń oraz ozna
czyć dodatkowe
czynności, na
przykład mycie
okien czy praso
wanie. Zamówie
nie gotowe! Twór
cy zapewniają, że
każda usługa
ubezpieczona jest
na milion złotych.

Miłośnicy sportów ekstremal
nych z pewnością mają wiele
sprawdzonych sposobów na wy
mienianie się ciekawymi trikami,
zdobywanie nowych umięjętno
ści czy dzielenie się informacjami
o miejscach wartych odwiedze
nia. Nowym pomysłem celują
cym w tę dynamiczną społecz
ność jest aplikacja Riders, która
oferuje ponad dwa tysiące po
radników i filmów instruktażo
wych. Wszystkie pochodzą od
innych jej użytkowników, więc
z pewnością baza ta będzie się
rozrastać. Oczywiście, jeśli czuje

RIDERS – SKATE, BMX, SURF
AN iPh WP
Cena: darmowy

ZAMÓW SOBIE
SPRZĄTANIE

my się na siłach, możemy podzie
lić się swoją wiedzą i umiejętno
ściami z innymi. Riders nie po
zwoli także, żeby umknęły nam

TRZY
W JEDNYM
Opera VPN umożliwia korzystanie z ulubionych
stron i aplikacji z dowolnego miejsca poprzez
serwery Proxy znajdujące się w innych krajach.
Na razie lista obejmuje pięć państw, ale Opera
deklaruje, że już
wkrótce doda kolej
ne. Aplikację tę do
datkowo wyposa
żono w moduł
sprawdzający bez
pieczeństwo sieci
Wi-Fi oraz funkcję
Strażnik do bloka
dy monitorujących
nas reklam w sieci.
Program jest całko
wicie darmowy.

DARMOWY VPN OPERA BEZ LIMITÓW
AN iPh
Cena: darmowy

SYSTEM: AN Android iPh iPhone i iPad WP Windows Phone

ważne i ciekawe wydarzenia oraz
umożliwi znalezienie w okolicy
osób o podobnych zainteresowa
niach.

SPOŁECZNOŚĆ
LIPDUB
Jak się okazuje, udawanie, że się śpiewa do od
twarzanej z playbacku piosenki, ma ogromną
liczbę zwolenników. Tak dużą, że specjalnie dla
nich powstała aplikacja społecznościowo-mu
zyczna. Musical.ly po
zwala na nagranie
własnego teledysku do
wybranego utworu i po
dzielenie się nim z in
nymi. Proces ten wy
gląda tu podobnie jak
w programach do mon
tażu wideo – można
między innymi sklejać
ze sobą nagrane wcze
śniej ścieżki czy doda
wać efekty wizualne.

MUSICAL.LY

AN iPh
Cena: darmowy*

POZAMIATANE.PL
AN iPh
Cena: darmowy

TOCZ SIĘ,
KULKO
Proste zręcznościówki potrafią przykuć do ekra
nu smartfona na naprawdę długie godziny. Nie
inaczej jest i z tą grą, w której naszym zadaniem
jest umożliwienie toczącej się kulce pokonanie
jak największego dy
stansu. Na drodze
do sukcesu stanie
już sama trasa, po
której będzie się to
odbywać. Jest gene
rowana losowo. Po
drodze można także
zbierać diamenty
oraz skakać w tunele
czasoprzestrzenne,
odkrywając nowe wy
miary gry.

KULKA: GWIEZDNE JAJA
* zakupy w aplikacji

AN iPh
Cena: darmowy

11/2016
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