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Autentyczne, robione 
ręcznie ZendoSquare  
do wyjątkowych wnętrz

Prawdziwa fotografia to unikat w świecie 
cyfrowych reprodukcji. Jeśli potrafisz  
to docenić.

W setkach takich samych wnętrz, z reprodukcjami 
pochodzącymi z cyfrowych kopiarek nie ma miejsca 
na osobowość. W poszukiwaniu autentyczności, 
oryginalności i prawowitości fotografii 
zawędrowałem do świata ZendoSquare – ręcznie, 
tradycyjnie wywoływanych zdjęć. Zapraszam 
tam niewielu, bo tworzenie ZendoSquare nie jest 
produkcją masową. Na szczęście.

www.zendosquare.com

http://www.zendosquare.com
http://www.zendosquare.com
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SłAwOmIR	dURASIewIcZ

(P)ActA sunt serVAndA
Stało	się,	co	się	stało.	Zagłosowano	jak	zagłosowano,	podpisano	to,	co	pod-
pisano.	Tylko	po	diabła?	Nie	dlatego,	że	lubimy	kraść	i	oszukiwać,	ale	dlatego,	
że	zrównano	wszystkich	do	 jednego	poziomu	 i	wszyscy	 jesteśmy	nielegalni.	
wszyscy	jesteśmy	piratami.	No	może	jeszcze	nie	na	sto	procent,	ale	jesteśmy	
na	dobrej	drodze.	Znaczy	na	złej.	Zaraz	się	okaże,	dlaczego.
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Dlaczego wracam? Ano właśnie dlatego, że jest on jedy-
ny w swoim rodzaju, rozbudzał i rozbudza wyobraźnię 
milionów, a dorównać mu mogłaby jedynie Lara Croft. 
Chyba wszyscy już wiedzą, jakie imię się tu teraz pojawi 
– Indiana Jones.

Kiedyś pisałem oraz mówiłem jeszcze coś – że są takie 
fi lmy, a konkretnie serie (najczęściej trylogie, choć w tym 

jak	tak	sięgnę	pamięcią,	kiedyś	już	o tym	pisałem,	a	nawet	opowiadałem	w jed-
nym	z	pierwszych	odcinków	podcastu.	dlaczego	więc	znów	powracam	do	tego	
tematu?	do	bohatera,	 który	 jest	 najbardziej	 rozpoznawalnym	archeologiem	
w historii	kinematografi	i,	do	faceta,	który	sprawia,	że	niejeden	chłopak	marzył	
by	w	przyszłości	wybrać	taki	zawód	(bo	to	jest	zawód	dla	prawdziwych	twar-
dzieli,	a	nie	jakiś	tam	policjant	czy	strażak!)?

wypadku już są cztery części), które każdy powinien znać, 
czyli obejrzeć choć raz w życiu, tak od dechy do dechy, by 
mieć jakiekolwiek pojęcie i móc powiedzieć „podoba się” 
lub „dno totalne”. Do takich fi lmów bez wątpienia nale-
ży zaliczyć wszystkie części przygód Indiany Jones’a. Bo 
naprawdę mało jest tak znakomitych fi lmów przygodo-
wych, które... albo zacznijmy od początku.

Archeolog,
któRy NIe tylko 
PotRaFI koPać,
ale I DokoPać

jAN	URBANOwIcZ
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Amplituner	Yamaha	RX-V671	jest	tak	
przyjazny	użytkownikom	 iphone’ów,	
że	 powinien	 nazywać	 się	 iYamaha	
RX-V671

Amplitunery kina domowego to urządzenia dla praw-
dziwych hardkorowców. Te zazwyczaj czarne skrzynki, 
w większości instalacji skrywane są gdzieś w szafkach na 
sprzęt Audio-Video. Nic w tym dziwnego. Ogrom przy-
cisków na ścianie przedniej i ilość złączy z tyłu – po-
trafi ąca zawstydzić inżyniera pokładowego z promu 
kosmicznego – to nie są elementy, jakie chcemy ekspo-
nować w naszym mieszkaniu. Aż boję się pomyśleć, co 
się dzieje z tyłu takiego amplitunera, kiedy podepnie-
my wszystkie kabelki. Amplitunerem sterujemy oczywi-
ście za pomocą pilota, który w większości przypadków 
wygląda jak centrum kontroli światem. Nie lubię takich 
sprzętów. Czasem jednak nie da się go zastąpić niczym 
innym. Jeśli chcemy w naszym salonie zapewnić sobie 
z jednej strony doskonałą jakość dźwięku stereo z na-
szego odtwarzacza CD, z drugiej możliwość zachwyca-
nia się przestrzenią w fi lmach z Blu Ray oraz być w cen-
trum wydarzeń grając na konsoli, to nie obędzie się bez 
amplitunera. Jeśli czytacie iMagazine i zastanawiacie się 

nad wyborem takiego sprzętu, to Wasze oczy powinny 
być skierowany tylko na nową linię Yamahy. Amplituner 
Yamaha RX-V671, który trafi ł do nas do testów jest tak 
przyjazny użytkownikom iPhone’ów, że powinien nazy-
wać się iYamaha RX-V671.

Yamaha RX-V671 to najniższy model spośród 
amplitunerów współpracujących z aplikacją dla 
iPhone’a – AV Controller. Jego „niskości” możemy się do-
patrzeć w cenie, za jaką możemy go nabyć (od 1999 zł), 
zupełnie jej za to nie widać w wyposażeniu i możli-
wościach. Jak dla mnie ten najniższy model jest w zu-
pełności wystarczający. RX-V671 to bowiem niezwykle 
wszechstronny sprzęt, zapewniający nam 7-kanałowy 
dźwięk przestrzenny, zgodny 
z Dolby TrueHD oraz DTS-HD 
Master Audio, Dolby Digital 
Plus i DTS-HD High Resolu-
tion Audio.

 » Bez kabli

RX-V671 został wyposażony 
w sześć gniazd HDMI, kom-
patybilnych z 3D oraz ARC. 
Jedno z tych gniazd zosta-
ło umieszczone na przedniej 

yAMAhA rX-V671
NORBeRT	cAłA

„ dźwięk może 
nie przypaść 

do gustu fanom 
wyrafi nowanego 
stereo oraz muzyki 
nie dotkniętej ręką 
techniki, natomiast 
fani kina domowego 
oraz namiętni gracze 
będą zachwyceni
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Nasze	oko	może	nie	pokochać	 tego	
głośnika,	 ale	 nasze	 ucho	 na	 pew-
no	doceni	dźwięk,	który	z	niego	się	
wydobywa

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zapraszacie na wieczor-
ną kolację nowo poznanych znajomych, którzy jeszcze 
nigdy u Was nie byli. Podczas przygotowania owej ko-
lacji, wraz z ukochaną puszczacie muzykę, w celu umi-
lenia sobie czasu. Muzyka wypełnia całe mieszkanie 
i gdy przychodzą goście, już w korytarzu słyszą piękne 
dźwięki wydobywające się z salonu. Po standardowych 
buziakach i uśmiechach dostajecie w prezencie butelkę 
wina i zapraszacie gości do salonu. Wtedy zaczyna się 
charakterystyczne rozglądanie po całym pomieszczeniu 
i marszczenie czoła, które wskazuje na mocne zdziwie-
nie. Żadnego kina domowego, wolno stojących kolumn 
głośnikowych, ani ukrytych w rogach mini głośników. 
Po chwili więc musi paść pytanie: „Skąd do cholery wy-
dobywa się ten dźwięk?”. Odpowiedź kryje się na jed-
nej z półek.

 » Skrzyneczka bez kabla

Mała skrzyneczka, która nie jest skrępowana przez ża-
den kabel, a jej wymiary nie są adekwatne do tego, 
co słyszą odbiorcy, mocno potrafi  zadziwić. Ta skrzy-
neczka to najnowsze dzieło inżynierów spod znaku 
Bang & Olufsen, o nazwie Beolit 12. Zaproszeni zna-
jomi robią wielkie oczy i z niedowierzaniem wpadają 
w zachwyt nad tym małym głośnikiem. Później pada 
jeszcze siedem tysięcy pytań, na które musicie odpo-
wiadać cały wieczór i w ten sposób Wasza kolacja scho-
dzi na drugi plan.

Urządzenie zostało po raz pierwszy pokazane publicz-
ności odwiedzającej targi CES 2012 i dzięki uprzejmości 
warszawskiego salonu B&O Sadyba bardzo szybko tra-

fi ło w nasze ręce. Duński producent znany jest z elek-
troniki, tej najwyższej półki, a jego ceny można porów-
nać do cen niezłych używanych samochodów, a co za 
tym idzie – nie każdego stać na taki wydatek. Teraz ma 
się to trochę zmienić dzięki serii produktów PLAY, która 
ma dotrzeć do większego grona odbiorców tej eksklu-
zywnej marki. Pierwszym dzieckiem PLAY jest Beolit 12, 
a jego cena na amerykański rynek to 799 dolarów, czyli 
w przeliczeniu na złotówki jakieś 2550 zł. Jak za darmo! 
Prawda? Rzecz jasna w kraju, w jakim przyszło nam żyć, 
to nadal dość wysoka cena, 
jednak wierzcie mi, to nie jest 
zwykły mały głośniczek.

 » Mała konstrukcja, 
wielka technologia

B&O w tej małej konstruk-
cji zawarło wiele ciekawych 
technologii. Najważniejszą 
bez wątpienia jest AirPlay, 
który sprawia, że głośnik 
jest mobilny i może towarzy-
szyć nam w każdym pomiesz-

BaNg & olUFSeN
Beolit 12 jAROSłAw	cAłA

„ duński 
producent znany 

jest z elektroniki tej 
najwyższej półki, 
a jego ceny można 
porównać do cen 
niezłych używanych 
samochodów, 
a co za tym idzie 
– nie każdego stać 
na taki wydatek
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jestem	fanem	windows	phone	7	od-
kąd	pojawił	się	na	rynku,	głównie	dla-
tego,	że	ma	nowatorskie	podejście	do	
interfejsu	użytkownika.	microsoft	nie-
stety	na	dzień	dzisiejszy	 jest	dosyć	
mocno	„w	plecy”	jeśli	chodzi	o	kon-
kurowanie	funkcjonalnością	z	Andro-
idem	i	 iOSem,	a	gonitwa	ciągnie	się	
w ślimaczym	tempie…	Nokia,	z	kolei,	
towarzyszyła	mi	w	całym	moim	życiu,	
zanim	przesiadłem	się	na	pierwszego	
iphone’a.	Oczywiście	poza	 skokiem	
w bok	 na	mały	 romans	 z	motorolą	
StarTac,	którego	do	dzisiaj	uważam	za	
najbardziej	kultowy	telefon	na	świecie.

Nokia przyjeżdża w bardzo estetycznym, prawie kwa-
dratowym pudełku. Jednak zespół pracujący nad opa-
kowaniem nie przewidział jednego problemu, a wada 
nie jest mała. Napisy oraz obrazki na kartonie sugerują 
dwa prawidłowe położenia – poziome i pionowe, przy 
czym to drugie jest „bardziej prawidłowe”, ze względu 
na napisy na tylnej ściance. Tak też go ustawiłem. Ze-
wnętrzna część zsuwa się z reszty, podobnie jak to ma 
miejsce w przypadku iPhone’a. Niestety, telefon w tym 
ustawieniu również stał pionowo i prawie mi wypadł 
z wysokości biodra na twardą podłogę – złapałem go 
dosłownie w ostatniej chwili.

Wewnątrz pudełka znajdziemy sam telefon, słuchaw-
ki, zasilacz z kablem microUSB, kilka kartek z informa-
cjami gwarancyjnymi, przepisami BHP i tym podobny-
mi oraz gumowy pokrowiec, który bardzo ciężko założyć 
na telefon.

 » Pierwsza Nokia z Windows Phone 7

Lumia 800 jest wykonana znakomicie i chociaż jej walo-
ry estetyczne są dla mnie wątpliwe, to mimo wszystko 
jest to indywidualna sprawa każdego użytkownika – bez 
wątpienia wielu osobom przypadnie do gustu. Sztuka, 
którą otrzymałem do testów, przyszła w kolorze, które-
go się obawiałem – magenta… przepraszam… różowym. 
Nie mogło być inaczej – widocznie pod sprawdzian po-
stawiono również moją męskość. Z góry zdradzam, że 
zdałem egzamin znakomicie – wystarczy odrobina pew-
ności siebie.

NokIa
luMiA 
800

wOjTeK	pIeTRUSIewIcZ
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W pudełku znajdują się jedynie dwa elementy układanki 
– sam „IR blaster” oraz kabel USB -> microUSB, służący 
do upgrade’owania fi rmware’u. W komplecie do-
stajemy też trzy baterie AA, które wystarczają 
na utrzymanie nadajnika podczerwieni w go-
towości przez około 4-5 dni – zdecydowanie za 
krótko. Osobiście wolałbym większy, dedykowa-
ny akumulator, który mógłbym podłączyć do łado-
wania na noc, raz na kilka dni. Nawet kosztem zwięk-
szenia gabarytów nadajnika.

 » Software

Korzystanie z nadajnika wymaga pobrania z App Store 
darmowej aplikacji „UnityRemote” – uniwersalna dla 
iPhone’a i iPada – która odpowiedzialna jest za komu-
nikowanie się z nadajnikiem oraz sterowanie naszymi 
urządzeniami. Uprzednio należy podłączyć się do na-

dajnika za pomocą Bluetooth 
– czynność, która jedynie wy-
maga przytrzymania przyci-
sku On/Off przez pięć sekund 
i wyboru urządzenia w usta-
wieniach iOS.

Sama aplikacja jest bardzo 
prosta i przejrzysta, przy-
najmniej dla mnie. Interfejs 

dzieli się na trzy główne elementy: panel Unity, w któ-
rym możemy skonfi gurować sobie nasze makra; panel 
Devices, gdzie możemy sterować każdym urządzeniem 
osobno oraz panel konfi guracyjny, który pozwala na do-
dawanie kolejnych urządzeń oraz modyfi kację istnieją-
cych ustawień.

UnityRemote bez większych problemów dodał do listy 
mój telewizor oraz amplituner. Aplikacja nie opiera się na 
konkretnych modelach, ale przy dodawaniu każe jedynie 
potwierdzić, czy kody podczerwieni działają prawidłowo 
(włączanie, wyłączanie, zmiana poziomu głośności, itp.). 
Podejrzewam, że sprawdza się to idealnie w większości 
przypadków – mój telewizor został prawidłowo wykryty, 
ale do amplitunera już musiałem zaprogramować jedno 

geAr4 
unityreMote

wOjTeK	pIeTRUSIew

„ unityremote 
bez większych 

problemów dodał 
do listy mój telewizor 
oraz amplituner

UnityRemote	od	Gear4	to	urządzenie,	któ-
rego	zadaniem	 jest	 ułatwienie	nam	życia.	
To	uniwersalny	pilot,	który	za	pomocą	jed-
nego	interfejsu	ma	sterować	całym	naszym	
zbiorem	urządzeń	audio-video.	Unity.	jed-
ność.	jedność	niestety	podzielona.

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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Oj dzieje się ostatnio, dzieje. Tak wiele, że nie 
wiem, na co zwrócić Waszą uwagę w pierwszej 
kolejności. Na pewno zauważyliście, że iMagazi-
ne brał udział w proteście przeciw ACTA. Dlacze-
go? Czy warto? O co w tym wszystkim chodzi? Nie 
chcemy bawić się w politykę, ale chcemy poruszyć 
ten ważny temat, dlatego przeczytacie o nim tro-
chę więcej na naszych łamach w lutym.

Dzieje się też oczywiście w innych miejscach na 
świecie. Krystian Kozerawski na przykład spraw-
dzał, co słychać w San Francisco i dlaczego wy-
stawa Macworld Expo zmieniła nazwę na iWorld.

Wiele wydarzeń czeka na nas w świecie gadże-
tów. Nokia wreszcie zaprezentowała swój pierwszy 
telefon z Windows Phone 7. Dokładnie sprawdza 
go dla Was Wojtek Pietrusiewicz. Poza tym, mamy 
dużo innych ciekawych produktów, na temat któ-
rych chcieliśmy się z Wami podzielić naszą opinią.

Koniecznie musicie też zobaczyć najnowsze na-
rzędzie zaprezentowane przez Apple, służące do 
tworzenia interaktywnych książek – iBooks Au-
thor opisuje Przemek Marczyński.

Zapraszam do lektury.
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uprawnionych osób trzecich. Używanie bądź korzystanie 
z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, o których mowa 
wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem 
wykorzystania ich zgodnie z prawem dla celów prywatnych 
i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz 
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych 
materiałów. Zdjęcia z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple 
Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów autorów lub redakcji. Redakcja 
nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
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 » Kinga	Ochendowska:		
Teorie mówiące o pozaziemskim pochodze-
niu człowieka inspirowały nie tylko Dänikena. 
W 1976 roku, Zecharia Sitchin opublikował 
pseudonaukową książkę „12 planeta”, która zapoczątkowała 
zupełnie nowy trend, ściśle związany z sumeryjską genera-
cją bogów-gigantów.

 » Norbert	Cała:	
Ogrom przycisków na ścianie przedniej i ilość 
złączy z tyłu, potrafiąca zawstydzić inżyniera 
pokładowego z promu kosmicznego.

 » Wojtek	Pietrusiewicz:	
Przypomnę też słowa samego Steve’a Jobsa, 
który podczas jednego z keynote’ów wspo-
minał, że to, co sprawdza się na iPadzie czy 
iPhone’ie, niekoniecznie sprawdzi się na Maku.

 » Krzysztof	Młynarski:	
Dlatego twierdzę, że dożyliśmy czasów, w któ-
rych dzielenie Polaków na „Internautów” 
i „nie-Internautów” jest bezcelowe, wszak 
nikt nie dzieli nas na „Telefonautów” i „nie-Telefonautów” dla-
tego, że zdarza nam się korzystać z telefonu lub też nie.

 » Sławomir	Durasiewicz:	
Wiele z tego, czego żąda ACTA mogłoby się 
dziać bez tej umowy, o ile policja i wszelkie 
straże miejskie i wiejskie wzięłyby się do ro-
boty zamiast obsługiwać suszarki i inne fotoradary.
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SłAwOmIR	dURASIewIcZ

(P)ActA sunt serVAndA
Stało	się,	co	się	stało.	Zagłosowano	jak	zagłosowano,	podpisano	to,	co	pod-
pisano.	Tylko	po	diabła?	Nie	dlatego,	że	lubimy	kraść	i	oszukiwać,	ale	dlatego,	
że	zrównano	wszystkich	do	 jednego	poziomu	 i	wszyscy	 jesteśmy	nielegalni.	
wszyscy	jesteśmy	piratami.	No	może	jeszcze	nie	na	sto	procent,	ale	jesteśmy	
na	dobrej	drodze.	Znaczy	na	złej.	Zaraz	się	okaże,	dlaczego.

 » 2012 nr 2 » filM » Indiana jones 88

Dlaczego wracam? Ano właśnie dlatego, że jest on jedy-
ny w swoim rodzaju, rozbudzał i rozbudza wyobraźnię 
milionów, a dorównać mu mogłaby jedynie Lara Croft. 
Chyba wszyscy już wiedzą, jakie imię się tu teraz pojawi 
– Indiana Jones.

Kiedyś pisałem oraz mówiłem jeszcze coś – że są takie 
fi lmy, a konkretnie serie (najczęściej trylogie, choć w tym 

jak	tak	sięgnę	pamięcią,	kiedyś	już	o tym	pisałem,	a	nawet	opowiadałem	w jed-
nym	z	pierwszych	odcinków	podcastu.	dlaczego	więc	znów	powracam	do	tego	
tematu?	do	bohatera,	 który	 jest	 najbardziej	 rozpoznawalnym	archeologiem	
w historii	kinematografi	i,	do	faceta,	który	sprawia,	że	niejeden	chłopak	marzył	
by	w	przyszłości	wybrać	taki	zawód	(bo	to	jest	zawód	dla	prawdziwych	twar-
dzieli,	a	nie	jakiś	tam	policjant	czy	strażak!)?

wypadku już są cztery części), które każdy powinien znać, 
czyli obejrzeć choć raz w życiu, tak od dechy do dechy, by 
mieć jakiekolwiek pojęcie i móc powiedzieć „podoba się” 
lub „dno totalne”. Do takich fi lmów bez wątpienia nale-
ży zaliczyć wszystkie części przygód Indiany Jones’a. Bo 
naprawdę mało jest tak znakomitych fi lmów przygodo-
wych, które... albo zacznijmy od początku.

Archeolog,
któRy NIe tylko 
PotRaFI koPać,
ale I DokoPać

jAN	URBANOwIcZ
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Amplituner	Yamaha	RX-V671	jest	tak	
przyjazny	użytkownikom	 iphone’ów,	
że	 powinien	 nazywać	 się	 iYamaha	
RX-V671

Amplitunery kina domowego to urządzenia dla praw-
dziwych hardkorowców. Te zazwyczaj czarne skrzynki, 
w większości instalacji skrywane są gdzieś w szafkach na 
sprzęt Audio-Video. Nic w tym dziwnego. Ogrom przy-
cisków na ścianie przedniej i ilość złączy z tyłu – po-
trafi ąca zawstydzić inżyniera pokładowego z promu 
kosmicznego – to nie są elementy, jakie chcemy ekspo-
nować w naszym mieszkaniu. Aż boję się pomyśleć, co 
się dzieje z tyłu takiego amplitunera, kiedy podepnie-
my wszystkie kabelki. Amplitunerem sterujemy oczywi-
ście za pomocą pilota, który w większości przypadków 
wygląda jak centrum kontroli światem. Nie lubię takich 
sprzętów. Czasem jednak nie da się go zastąpić niczym 
innym. Jeśli chcemy w naszym salonie zapewnić sobie 
z jednej strony doskonałą jakość dźwięku stereo z na-
szego odtwarzacza CD, z drugiej możliwość zachwyca-
nia się przestrzenią w fi lmach z Blu Ray oraz być w cen-
trum wydarzeń grając na konsoli, to nie obędzie się bez 
amplitunera. Jeśli czytacie iMagazine i zastanawiacie się 

nad wyborem takiego sprzętu, to Wasze oczy powinny 
być skierowany tylko na nową linię Yamahy. Amplituner 
Yamaha RX-V671, który trafi ł do nas do testów jest tak 
przyjazny użytkownikom iPhone’ów, że powinien nazy-
wać się iYamaha RX-V671.

Yamaha RX-V671 to najniższy model spośród 
amplitunerów współpracujących z aplikacją dla 
iPhone’a – AV Controller. Jego „niskości” możemy się do-
patrzeć w cenie, za jaką możemy go nabyć (od 1999 zł), 
zupełnie jej za to nie widać w wyposażeniu i możli-
wościach. Jak dla mnie ten najniższy model jest w zu-
pełności wystarczający. RX-V671 to bowiem niezwykle 
wszechstronny sprzęt, zapewniający nam 7-kanałowy 
dźwięk przestrzenny, zgodny 
z Dolby TrueHD oraz DTS-HD 
Master Audio, Dolby Digital 
Plus i DTS-HD High Resolu-
tion Audio.

 » Bez kabli

RX-V671 został wyposażony 
w sześć gniazd HDMI, kom-
patybilnych z 3D oraz ARC. 
Jedno z tych gniazd zosta-
ło umieszczone na przedniej 

yAMAhA rX-V671
NORBeRT	cAłA

„ dźwięk może 
nie przypaść 

do gustu fanom 
wyrafi nowanego 
stereo oraz muzyki 
nie dotkniętej ręką 
techniki, natomiast 
fani kina domowego 
oraz namiętni gracze 
będą zachwyceni
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Nasze	oko	może	nie	pokochać	 tego	
głośnika,	 ale	 nasze	 ucho	 na	 pew-
no	doceni	dźwięk,	który	z	niego	się	
wydobywa

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zapraszacie na wieczor-
ną kolację nowo poznanych znajomych, którzy jeszcze 
nigdy u Was nie byli. Podczas przygotowania owej ko-
lacji, wraz z ukochaną puszczacie muzykę, w celu umi-
lenia sobie czasu. Muzyka wypełnia całe mieszkanie 
i gdy przychodzą goście, już w korytarzu słyszą piękne 
dźwięki wydobywające się z salonu. Po standardowych 
buziakach i uśmiechach dostajecie w prezencie butelkę 
wina i zapraszacie gości do salonu. Wtedy zaczyna się 
charakterystyczne rozglądanie po całym pomieszczeniu 
i marszczenie czoła, które wskazuje na mocne zdziwie-
nie. Żadnego kina domowego, wolno stojących kolumn 
głośnikowych, ani ukrytych w rogach mini głośników. 
Po chwili więc musi paść pytanie: „Skąd do cholery wy-
dobywa się ten dźwięk?”. Odpowiedź kryje się na jed-
nej z półek.

 » Skrzyneczka bez kabla

Mała skrzyneczka, która nie jest skrępowana przez ża-
den kabel, a jej wymiary nie są adekwatne do tego, 
co słyszą odbiorcy, mocno potrafi  zadziwić. Ta skrzy-
neczka to najnowsze dzieło inżynierów spod znaku 
Bang & Olufsen, o nazwie Beolit 12. Zaproszeni zna-
jomi robią wielkie oczy i z niedowierzaniem wpadają 
w zachwyt nad tym małym głośnikiem. Później pada 
jeszcze siedem tysięcy pytań, na które musicie odpo-
wiadać cały wieczór i w ten sposób Wasza kolacja scho-
dzi na drugi plan.

Urządzenie zostało po raz pierwszy pokazane publicz-
ności odwiedzającej targi CES 2012 i dzięki uprzejmości 
warszawskiego salonu B&O Sadyba bardzo szybko tra-

fi ło w nasze ręce. Duński producent znany jest z elek-
troniki, tej najwyższej półki, a jego ceny można porów-
nać do cen niezłych używanych samochodów, a co za 
tym idzie – nie każdego stać na taki wydatek. Teraz ma 
się to trochę zmienić dzięki serii produktów PLAY, która 
ma dotrzeć do większego grona odbiorców tej eksklu-
zywnej marki. Pierwszym dzieckiem PLAY jest Beolit 12, 
a jego cena na amerykański rynek to 799 dolarów, czyli 
w przeliczeniu na złotówki jakieś 2550 zł. Jak za darmo! 
Prawda? Rzecz jasna w kraju, w jakim przyszło nam żyć, 
to nadal dość wysoka cena, 
jednak wierzcie mi, to nie jest 
zwykły mały głośniczek.

 » Mała konstrukcja, 
wielka technologia

B&O w tej małej konstruk-
cji zawarło wiele ciekawych 
technologii. Najważniejszą 
bez wątpienia jest AirPlay, 
który sprawia, że głośnik 
jest mobilny i może towarzy-
szyć nam w każdym pomiesz-

BaNg & olUFSeN
Beolit 12 jAROSłAw	cAłA

„ duński 
producent znany 

jest z elektroniki tej 
najwyższej półki, 
a jego ceny można 
porównać do cen 
niezłych używanych 
samochodów, 
a co za tym idzie 
– nie każdego stać 
na taki wydatek
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jestem	fanem	windows	phone	7	od-
kąd	pojawił	się	na	rynku,	głównie	dla-
tego,	że	ma	nowatorskie	podejście	do	
interfejsu	użytkownika.	microsoft	nie-
stety	na	dzień	dzisiejszy	 jest	dosyć	
mocno	„w	plecy”	jeśli	chodzi	o	kon-
kurowanie	funkcjonalnością	z	Andro-
idem	i	 iOSem,	a	gonitwa	ciągnie	się	
w ślimaczym	tempie…	Nokia,	z	kolei,	
towarzyszyła	mi	w	całym	moim	życiu,	
zanim	przesiadłem	się	na	pierwszego	
iphone’a.	Oczywiście	poza	 skokiem	
w bok	 na	mały	 romans	 z	motorolą	
StarTac,	którego	do	dzisiaj	uważam	za	
najbardziej	kultowy	telefon	na	świecie.

Nokia przyjeżdża w bardzo estetycznym, prawie kwa-
dratowym pudełku. Jednak zespół pracujący nad opa-
kowaniem nie przewidział jednego problemu, a wada 
nie jest mała. Napisy oraz obrazki na kartonie sugerują 
dwa prawidłowe położenia – poziome i pionowe, przy 
czym to drugie jest „bardziej prawidłowe”, ze względu 
na napisy na tylnej ściance. Tak też go ustawiłem. Ze-
wnętrzna część zsuwa się z reszty, podobnie jak to ma 
miejsce w przypadku iPhone’a. Niestety, telefon w tym 
ustawieniu również stał pionowo i prawie mi wypadł 
z wysokości biodra na twardą podłogę – złapałem go 
dosłownie w ostatniej chwili.

Wewnątrz pudełka znajdziemy sam telefon, słuchaw-
ki, zasilacz z kablem microUSB, kilka kartek z informa-
cjami gwarancyjnymi, przepisami BHP i tym podobny-
mi oraz gumowy pokrowiec, który bardzo ciężko założyć 
na telefon.

 » Pierwsza Nokia z Windows Phone 7

Lumia 800 jest wykonana znakomicie i chociaż jej walo-
ry estetyczne są dla mnie wątpliwe, to mimo wszystko 
jest to indywidualna sprawa każdego użytkownika – bez 
wątpienia wielu osobom przypadnie do gustu. Sztuka, 
którą otrzymałem do testów, przyszła w kolorze, które-
go się obawiałem – magenta… przepraszam… różowym. 
Nie mogło być inaczej – widocznie pod sprawdzian po-
stawiono również moją męskość. Z góry zdradzam, że 
zdałem egzamin znakomicie – wystarczy odrobina pew-
ności siebie.

NokIa
luMiA 
800

wOjTeK	pIeTRUSIewIcZ
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W pudełku znajdują się jedynie dwa elementy układanki 
– sam „IR blaster” oraz kabel USB -> microUSB, służący 
do upgrade’owania fi rmware’u. W komplecie do-
stajemy też trzy baterie AA, które wystarczają 
na utrzymanie nadajnika podczerwieni w go-
towości przez około 4-5 dni – zdecydowanie za 
krótko. Osobiście wolałbym większy, dedykowa-
ny akumulator, który mógłbym podłączyć do łado-
wania na noc, raz na kilka dni. Nawet kosztem zwięk-
szenia gabarytów nadajnika.

 » Software

Korzystanie z nadajnika wymaga pobrania z App Store 
darmowej aplikacji „UnityRemote” – uniwersalna dla 
iPhone’a i iPada – która odpowiedzialna jest za komu-
nikowanie się z nadajnikiem oraz sterowanie naszymi 
urządzeniami. Uprzednio należy podłączyć się do na-

dajnika za pomocą Bluetooth 
– czynność, która jedynie wy-
maga przytrzymania przyci-
sku On/Off przez pięć sekund 
i wyboru urządzenia w usta-
wieniach iOS.

Sama aplikacja jest bardzo 
prosta i przejrzysta, przy-
najmniej dla mnie. Interfejs 

dzieli się na trzy główne elementy: panel Unity, w któ-
rym możemy skonfi gurować sobie nasze makra; panel 
Devices, gdzie możemy sterować każdym urządzeniem 
osobno oraz panel konfi guracyjny, który pozwala na do-
dawanie kolejnych urządzeń oraz modyfi kację istnieją-
cych ustawień.

UnityRemote bez większych problemów dodał do listy 
mój telewizor oraz amplituner. Aplikacja nie opiera się na 
konkretnych modelach, ale przy dodawaniu każe jedynie 
potwierdzić, czy kody podczerwieni działają prawidłowo 
(włączanie, wyłączanie, zmiana poziomu głośności, itp.). 
Podejrzewam, że sprawdza się to idealnie w większości 
przypadków – mój telewizor został prawidłowo wykryty, 
ale do amplitunera już musiałem zaprogramować jedno 

geAr4 
unityreMote

wOjTeK	pIeTRUSIew

„ unityremote 
bez większych 

problemów dodał 
do listy mój telewizor 
oraz amplituner

UnityRemote	od	Gear4	to	urządzenie,	któ-
rego	zadaniem	 jest	 ułatwienie	nam	życia.	
To	uniwersalny	pilot,	który	za	pomocą	jed-
nego	interfejsu	ma	sterować	całym	naszym	
zbiorem	urządzeń	audio-video.	Unity.	jed-
ność.	jedność	niestety	podzielona.

iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości 
interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić 
w interesujące nas miejsca.
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Nasze	oko	może	nie	pokochać	 tego	
głośnika,	 ale	 nasze	 ucho	 na	 pew-
no	doceni	dźwięk,	który	z	niego	się	
wydobywa

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zapraszacie na wieczor-
ną kolację nowo poznanych znajomych, którzy jeszcze 
nigdy u Was nie byli. Podczas przygotowania owej ko-
lacji, wraz z ukochaną puszczacie muzykę, w celu umi-
lenia sobie czasu. Muzyka wypełnia całe mieszkanie 
i gdy przychodzą goście, już w korytarzu słyszą piękne 
dźwięki wydobywające się z salonu. Po standardowych 
buziakach i uśmiechach dostajecie w prezencie butelkę 
wina i zapraszacie gości do salonu. Wtedy zaczyna się 
charakterystyczne rozglądanie po całym pomieszczeniu 
i marszczenie czoła, które wskazuje na mocne zdziwie-
nie. Żadnego kina domowego, wolno stojących kolumn 
głośnikowych, ani ukrytych w rogach mini głośników. 
Po chwili więc musi paść pytanie: „Skąd do cholery wy-
dobywa się ten dźwięk?”. Odpowiedź kryje się na jed-
nej z półek.

 » Skrzyneczka bez kabla

Mała skrzyneczka, która nie jest skrępowana przez ża-
den kabel, a jej wymiary nie są adekwatne do tego, 
co słyszą odbiorcy, mocno potrafi  zadziwić. Ta skrzy-
neczka to najnowsze dzieło inżynierów spod znaku 
Bang & Olufsen, o nazwie Beolit 12. Zaproszeni zna-
jomi robią wielkie oczy i z niedowierzaniem wpadają 
w zachwyt nad tym małym głośnikiem. Później pada 
jeszcze siedem tysięcy pytań, na które musicie odpo-
wiadać cały wieczór i w ten sposób Wasza kolacja scho-
dzi na drugi plan.

Urządzenie zostało po raz pierwszy pokazane publicz-
ności odwiedzającej targi CES 2012 i dzięki uprzejmości 
warszawskiego salonu B&O Sadyba bardzo szybko tra-

fi ło w nasze ręce. Duński producent znany jest z elek-
troniki, tej najwyższej półki, a jego ceny można porów-
nać do cen niezłych używanych samochodów, a co za 
tym idzie – nie każdego stać na taki wydatek. Teraz ma 
się to trochę zmienić dzięki serii produktów PLAY, która 
ma dotrzeć do większego grona odbiorców tej eksklu-
zywnej marki. Pierwszym dzieckiem PLAY jest Beolit 12, 
a jego cena na amerykański rynek to 799 dolarów, czyli 
w przeliczeniu na złotówki jakieś 2550 zł. Jak za darmo! 
Prawda? Rzecz jasna w kraju, w jakim przyszło nam żyć, 
to nadal dość wysoka cena, 
jednak wierzcie mi, to nie jest 
zwykły mały głośniczek.

 » Mała konstrukcja, 
wielka technologia

B&O w tej małej konstruk-
cji zawarło wiele ciekawych 
technologii. Najważniejszą 
bez wątpienia jest AirPlay, 
który sprawia, że głośnik 
jest mobilny i może towarzy-
szyć nam w każdym pomiesz-

BaNg & olUFSeN
Beolit 12 jAROSłAw	cAłA

„ duński 
producent znany 

jest z elektroniki tej 
najwyższej półki, 
a jego ceny można 
porównać do cen 
niezłych używanych 
samochodów, 
a co za tym idzie 
– nie każdego stać 
na taki wydatek

iMagazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi 	Acrobat	Reader. Na 
iPadach lub iPhone’ie/iPodzie Touch, iMagazine jest możliwy do przeglądania poprzez aplikację iBooks	lub eGazety	
	Reader. W przypadku iBooks	każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.

W przypadku eGazety	Readera	trzeba być zarejestrowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, każdorazo-
wo, gdy będzie pojawiało się nowe wydanie iMagazine, informacja o tym pojawi się wewnątrz aplikacji i magazyn 
będzie można pobrać bezpłatnie przez Internet. «

Strona 
tytułowa 
zawiera 
linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

Spis treści 
przygotowano 
w taki sposób, 
aby można 
było od razu 
przejść do 
interesującego 
nas artykułu 
– wystarczy 
kliknąć lub 
dotknąć 
na iPadzie/
iPhone’ie tytuł 
artykułu.

Na jednej 
z następnych 
stron, nad 
informacją 
o konkursach 
z poprzedniego 
wydania, znajdują 
się miniatury 
stron z artykułami 
promowanymi.

W każdym miejscu 
magazynu, klikając 
w logo iMagazine 
w lewym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.

jAk czytAć iMAgAzine?

http://www.imagazine.pl
http://www.imagazine.pl
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Apple staje się bardziej 
charytatywne
W	trakcie	rządów	Steva	Jobsa,	Apple	nie	należało	do	firm	zaangażowa-
nych	w	akcje	charytatywne.	Brało	udział	w	akcji	(PRODUCT)	Red	i	w	za-
sadzie	to	by	było	na	tyle.

Zmiana CEO, w którego roli występuje aktualnie Tim Cook, poskutkowa-
ła też zmianą w podejściu do tego typu spraw. Tim Cook, w trakcie spotka-
nia z pracownikami w związku z osiągnięciem rekordowych wyników spółki 
w ostatnim kwartale, ogłosił m.in. program specjalnych upustów dla pracow-
ników przy zakupie produktów Apple, oraz że firma przeznaczyła już w su-
mie 100 mln dolarów na cele charytatywne. 50 mln dolarów zostało prze-
kazanych dla szpitali w Stanford (m.in. na nowy szpital dla dzieci). Pozostałe 
50 mln dolarów trafiło do fundacji, zajmującej się akcją (PRODUCT) Red.

Nie jest to mała kwota, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę ilość pie-
niędzy, jaką Apple ma na swoim koncie, to mogli wykazać się większą wspa-
niałomyślnością. Tym bardziej, że są mniejsze firmy IT, czy też osoby pry-
watne z branży, bardziej zaangażowane w działalność charytatywną.

„Steve Jobs” Waltera Isaacsona 
w iBookstore po polsku
W	polskim	iBookstore	poja-
wiła	się	wreszcie	długo	wy-
czekiwana	biografia	Steva	
Jobsa,	 autorstwa	Waltera	
Isaacsona,	w	polskiej	wer-
sji	 językowej. eBooka moż-
na czytać poprzez aplikację 
iBooks na wszystkich urzą-
dzeniach z iOS – iPadzie, 
iPhone’ie i iPodzie Touch.

– W „iBookowej” edycji 
biografii Steve Jobsa znajdu-
ją się poprawki wszelkich do-
strzeżonych – przy kolejnych 
dodrukach wersji papierowej – usterek tekstu (w przeważającej liczbie ko-
smetycznych i technicznych). Tekst biografii Jobsa w iBooks można zatem 
uważać za referencyjny – mówi Tomasz Brzozowski z wydawnictwa Insignis.

– Dołożyliśmy wszelkich starań, by koszt zakupu książki w iBookstore był 
dla polskiego czytelnika jak najkorzystniejszy. Osiągnęliśmy to m.in. decy-
dując się na bezpośrednią współpracę z Apple. Cena biografii Jobsa w iBo-
okstore wynosi 10,99	Euro i jest najniższą spośród wszystkich międzynaro-
dowych edycji tej książki (dla porównania: edycja czeska kosztuje 13,99 Euro, 
hiszpańska 14,99 Euro, niemiecka i fińska – 19,99 Euro).

Trochę zajęło wydawnictwu Insignis wydanie w iBookstore, ale wiemy, 
że nie było to ich intencją. Niestety kwestie formalne w iTunes zajmują bar-
dzo dużo czasu, o czym sami przekonaliśmy się ostatnio, w kwestii aktuali-
zacji naszej aplikacji.

WWdc 2012–11-15.06.2012?
Znamy już chyba datę tegorocznej konferencji 
dla developerów – Worldwide Developer’s Con-
ference (WWDC). Wygląda na to, że odbędzie się 
ona w dniach 11-15.06.2012.

Jak podaje Macrumors, zarezerwowane w tych 
dniach jest Moscone Center, w którym już tra-
dycyjnie odbywa się WWDC. Pozostałe terminy 
są zajęte, a Apple znane było do tej pory z tego, 
że nie ujawniało swojej nazwy w rezerwacjach.

Apple trzecim największym 
producentem telefonów na świecie

Ciekawą informację	przynosi	dziś	firma	ba-
dawcza	 IDC – Apple awansował na trzecie 
miejsce w rankingu producentów telefonów. 
Zaznaczam TELEFONÓW ogólnie, a nie tylko 
smartfonów. Wyprzedził właśnie LG.

W ujęciu rocznym Apple ma 6% rynku i wzrost 
na poziomie 96,2%.

Polskie filmy w itunes store
W iTunes Store pojawiła się nowa kategoria – Fil-
my	w	wersji	polskiej.

Póki co znajduje się w niej tylko jedna pozycja 
– kreskówka Disneya pt. „Zaplątani	”. Jest ona 
dostępna już od jakiegoś czasu, ale pojawienie 
się nowej kategorii może świadczyć, na co li-
czymy, o rychłym pojawieniu się większej ilo-
ści tytułów.

Aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały się następujące 
aktualizacje dla komputerów Apple:
•	 iTunes 10.5.3 102,15MB
•	  Mac mini (Mid 2010) EFI Firmware Update 1.5 

3MB
•	  MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) EFI 

Firmware Update 2.5 3,1MB
•	  MacBook (Mid 2010) EFI Firmware Update 2.1 

3,1MB
•	AirPort Utility 5.6 for Mac OS X Lion 13,1MB
•	AirPort Utility 6.0 for Mac OS X Lion 14,1MB
•	  AirPort Base Station and Time Capsule 

Firmware Update 7.6.1
•	  Security Update 2012-001 (Snow Leopard) 

192,7MB
•	 Server Admin Tools 10.7.3, 202,59MB
•	Apple Remote Desktop 3.5.2 Client, 3,75MB
•	  OS X Lion Update 10.7.3 (Client Combo), 

1,26GB

Użyteczna rada. Pamiętajcie, aby przed każdą ak-
tualizacją naprawić uprawnienia na dysku oraz 
zrobić backup danych.

http://www.macrumors.com/2012/02/02/analyst-expects-iphone-5-to-launch-at-wwdc-2012-in-june/
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23297412
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23297412
http://itunes.apple.com/pl/movie/zaplatani/id493427056
http://support.apple.com/kb/DL1477
http://support.apple.com/kb/DL1463
http://support.apple.com/kb/DL1014
http://support.apple.com/kb/DL1014
http://support.apple.com/kb/DL1453
http://support.apple.com/kb/DL1426
http://support.apple.com/kb/DL894
http://support.apple.com/kb/DL1015
http://support.apple.com/kb/DL1015
http://support.apple.com/kb/DL1397
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John Browett dołącza 
do Apple jako 
starszy wiceprezes 
ds. handlu detalicznego
Firma Apple ogłosiła, że John Browett dołączy do spół-
ki jako starszy wiceprezes ds. handlu detalicznego. Bro-
wett będzie odpowiadał bezpośrednio przed dyrektorem 
generalnym Apple Timem Cookiem. Od 2007 roku John 
Browett pełnił funkcję dyrektora generalnego w euro-
pejskiej firmie technologicznej Dixons Retail. Począw-
szy od kwietnia będzie on odpowiedzialny za strategię 
sprzedażową Apple oraz kontynuację ekspansji sklepów 
detalicznych Apple na całym świecie.

„Istotą naszych sklepów detalicznych jest doskona-
ła obsługa klientów, a John podziela te przekonania, jak 
nikt inny” – powiedział Tim Cook, dyrektor generalny 
Apple. „Jesteśmy podekscytowani, że dołączy on do na-
szego zespołu i wniesie swoje niewiarygodne doświad-
czenie w handlu detalicznym do Apple.”

Przed podjęciem pracy w Dixons Retail, Browett peł-
nił wiele funkcji wykonawczych w Tesco plc, w tym funk-
cję dyrektora generalnego Tesco.com. Wcześniej do-
radzał klientom z branży handlu detalicznego i dóbr 
konsumenckich pracując w Boston Consulting Gro-
up. Browett posiada tytuł magistra nauk przyrodni-
czych Uniwersytetu Cambridge i MBA Wharton Busi-
ness School.

SmashingBook #2 edycja 
polska
Nie wiem, czy znacie serwis Smashingmagazine.com 
– to marka znana w branży webowej na całym świe-
cie. Profesjonalny blog o technologiach i projektowaniu 
stron, oferujący setki merytorycznych artykułów opar-
tych na realnych przykładach.

Smashing Magazine, prócz strony, wydaje też pod-
ręcznik, w którym prezentuje niezawodne reguły pro-
jektowania, nowoczesny web-design, aplikacje m.in. na 
iOS oraz inne kultowe rozwiązania – jest to „The	Sma-
shing	Book„.

Pierwsza część „The Smashing Book” wydana 
w 2009 roku zdobyła wyjątkowe uznanie i popular-
ność, a druga właśnie debiutuje na rynku i jest wyda-
na również po polsku nakładem wydawnictwa Helion 
„The	Smashing	Book	#2.	Edycja	polska”.

Książka ta to zbiór praktycznych projektów, prześwie-
tlonych pod względem użyteczności, designu i progra-
mowania. Dziewięć rozdziałów zawiera wiedzę ważną 
dla każdego projektanta stron internetowych i aplika-
cji na urządzenia mobilne. Czytelnik pozna w nich zasa-
dy, jakich powinni przestrzegać graficy, najlepsze spo-
soby na przygotowanie prototypów stron WWW oraz 
możliwości CSS3 w zakresie typografii. Dowie się tak-
że jak powinien wyglądać porządny sklep internetowy, 
aby osiągnąć murowany sukces w sieci, oraz jak zachę-
cić użytkowników do klikania we właściwych (z Twoje-
go punktu widzenia) miejscach.

„The Smashing Book” wydana jest świetnie, bardzo 
fajnie się ją czyta, a ostatni rozdział o selfpublishingu 
może wielu z Was zainteresować, w kontekście ostat-
nich nowości Apple – iBooks	Author	oraz	możliwości	
samodzielnego	publikowania	w	iBooks	Store.

Podręcznik jest pracą zbiorową. Lista autorów jest 
długa, ale warto ją przytoczyć. Są to: Matt Ward, Alexan-
der Charchar, Francisco Inschauste, Mike Rundle, Jan-
ko Jovanovic, Christian Heilmann, Vivien Anaylan, Chri-
stoph Kolb, Susan Weinschenk, Steven Bradley.

Książka dostępna jest w cenie 69	zł.

Wyniki finansowe Apple 
za Q1 2012
Apple zaprezentowało wyniki finansowe za pierwszy 
kwartał roku rozliczeniowego 2012 (tradycyjnie przy-
pominamy, że Apple ma przesunięty rok finansowy 
względem roku kalendarzowego). Zatem są to wyni-
ki za najbardziej dochodowy okres w roku (X-XII/2011) 
i jednocześnie jest to pierwszy kwartał całkowicie bez 
Steva Jobsa.

http://www.smashingmagazine.com/
http://imagazine.pl/2012/01/19/konferencja-apple-ibooks-2-ibooks-author-oraz-itunesu/
http://imagazine.pl/2012/01/19/konferencja-apple-ibooks-2-ibooks-author-oraz-itunesu/
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Rekordowe	wyniki	wyglądają	w	następujący	sposób:
•	 	dochody	wzrosły rok do roku z 26,74 mld dolarów 

do 46,33	mld	dolarów	(!), a zysk	netto z 6 mld 
dolarów do 13,06	mld	dolarów	(!!!).

•	  sprzedaż komputerów wyniosła do 5,2	mln	sztuk, 
co stanowi wzrost	o	26% do podobnego okresu 
z poprzedniego roku

•	  marża wzrosła rok do roku do poziomu 44,7% 
(w poprzednim roku było to 38,5%)

•	  sprzedaż iPodów po raz kolejny spadła, tym razem 
o 21% rok do roku i była na poziomie 15,4 mln 
sztuk.

•	  kwartalna sprzedaż iPhone’ów wzrosła do 
37,04	mln	sztuk i był to wzrost o 128% rok do roku

•	  sprzedano 15,43	mln	sztuk	iPadów w Q1 
i jest to wzrost o 111% rok do roku. (ciekawe, 
ile faktycznie zabrał iPadowi tablet Amazon 
Kindle Fire?) „Cieszymy się z naszych wybitnych 
wyników oraz rekordowej sprzedaży iPhona, iPada 
i Maków” – powiedział Tim Cook, CEO Apple. 
”Pozycja Apple jest bardzo silna, a jednocześnie 
mamy kilka niesamowitych, nowych produktów 
w przygotowaniu”. (Gdzieś już słyszałem te słowa…)
Jak widać, wyniki są wręcz niesamowite – rekordo-

we. Zdecydowanie lepsze niż wielu analityków speku-
lowało. Widać, że firma ma się bardzo dobrze i bardzo 
prężnie rozwija się. Myślę, że możemy póki co spać spo-
kojnie – na razie nie mamy, czym się przejmować, jeśli 
chodzi o Apple.

iTaxi.pl – ciekawy 
projekt niedługo startuje 
w Warszawie
Już	15	lutego	startuje	wer-
sja	testowa	nowatorskiego	
projektu	iTaxi.pl.

Jest to usługa polegająca 
na zamawianiu taksówek na 
zasadzie „peer-to-peer” – bez-
pośrednio u taksówkarza.

Pomysł jest ciekawy i pla-
nowany z rozmachem, ale aby 
mógł w pełni zadziałać wy-
magać będzie od „operato-
ra” sporego zaangażowania. 
Mamy nadzieję, że nie będzie 
go brakować.

Zaangażowanie to jednak nie wszystko. Aby projekt 
mógł działać, wymaga też inwestycji – i tu pojawia się 
pytanie. Czy ta inwestycja – a precyzyjniej iPhone – bę-
dzie po stronie kierowcy taksówki czy operatora usłu-
gi i serwisu? Boję się, aby to nie był zbyt duży problem. 
Dobrze, że planowana jest też obsługa na Androidzie.

Drugą kwestią jest to, w jaki sposób będzie to wpły-
wało na relacje kierowców z ich macierzystymi korpo-
racjami. Obawiam się, że w dłuższej perspektywie może 
nie podobać się „omijanie” centrali. Zobaczymy.

iMagazine w Newsstand
Minęły	dokładnie	42	dni	od	zaakceptowania	przez	
Apple	aktualizacji	naszej	aplikacji,	do	pojawienia	się	
jej	w	App	Store.	Aktualizacja	wspiera	Newsstand,	
czyli	 kiosk	 z	 gazetami.	Od	 teraz	aktualną	okład-
kę	iMagazine	będziecie	mieli	na	eleganckiej	półce	
w	iOS.

Aplikacja umoż-
liwia darmową pre-
numeratę iMagazi-
ne – będziecie mieli 
z automatu informa-
cję o nowych nume-
rach magazynu.

Trwało to strasz-
nie długo. Wielu czy-
telników raportowa-
ło nam, że aplikacja 
zniknęła im również 
z zakładki „zakupio-
ne” w App Store. Dla-
czego tak się stało? 
Nie wiemy. Byliśmy 
w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z Apple, 
które starało się zaistniały problem rozwiązać.

Ale wreszcie jest i to jest najważniejsze.
Widać, że Apple jeszcze coś konfiguruje i poprawia, 

bo nie u wszystkich aktualizacja jest widoczna. Dosta-
jemy informacje, że niektóre numery dłużej się pobie-
rają lub, że trzeba je pobrać kilkakrotnie „aż zaskoczy”. 
Liczymy na to, że sprawa szybko unormuje się i wszyst-
ko będzie już ok.

Przepraszamy,	choć	to	nie	nasza	wina,	że	tyle	to	
trwało,	i	bardzo	dziękujemy	Wam	za	wyrozumiałość,	
cierpliwość	i	wsparcie	w	tym	temacie.

Mamy nadzieję, że w przyszłości nie będziemy mieli 
już więcej takich problemów.

http://itaxi.pl/
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120MacBook Air 13” i5 
1,7 GHz (mid-2011)

129MacBook Air 11,6” i7 
1,8 GHz (late-2010)

251Hackintosh Core i7 
3,4 GHz SSD 

220Mac Pro 6 Core Xeon 
2×2,93 GHz (mid-2010)

161MacBook Pro 15” Core i7 
2,4 GHz (late-2011)

Końcowy MacMark wyliczany jest na podstawie wzoru:
MacMark	 =	 (1	÷	(suma	testów	w	sekundach))	×	100	000

Pełny opis testów na stronie:
http://morid.in/macmark201108

http://morid.in/macmark201108
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Starzy wyjadacze lubią używać określenia „stare, do-
bre czasy”. Tak właśnie mogą powiedzieć użytkownicy 
komputerów Apple Mac o większym stażu niż ja, którzy 
mieli okazję być na targach Macworld w czasach, kie-
dy swoje nowości prezentowało tam Apple. Dla mnie 
była to druga impreza tego typu i nawet ja zauważy-
łem różnicę.

W roku 2011 na targi Macworld wybrałem się sam. 
Szybko zrozumiałem, że relacjonowanie w pojedynkę, 
nawet tej średniej wielkości imprezy – w porównaniu na 
przykład do CES – jest bardzo trudne i właściwie niemoż-
liwe. Na tegoroczną imprezę wybraliśmy się więc razem 

z Tomkiem Wyką – właścicielem portalu MyApple.pl, któ-
ry był także sponsorem całej wyprawy.

Praca we dwie osoby była zdecydowanie łatwiej-
sza. Mogliśmy też zapoznać się z ofertą o wiele więk-
szej liczby wystawców, niż w roku ubiegłym. Na impre-
zę tego typu powinny jednak wybrać się przynajmniej 
cztery osoby.

KRYSTIAN	KOZeRAwSKI

MAcWorld
iWorld
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Wróćmy jednak do zmian, bo te widać było gołym 
okiem. Zmieniła się przede wszystkim nazwa tej impre-
zy – z Macworld na Macworld | iWorld. Obawiam się, że 
stara nazwa użyta została ostatni raz, a przyszłorocz-
na impreza odbywać się będzie już pod całkowicie no-
wym szyldem – iWorld.

Różnicę w stosunku do ubiegłego roku widać było też 
w samej sali wystawowej. Wydawało mi się, że zmniej-
szyła się liczba wystawców. Wrażenie było jednak mylne. 
Stoiska zostały po prostu inaczej rozplanowane. Były jed-
nak zdecydowanie mniejsze, niż podczas Macworld 2011. 
Kilka firm, których stoiska podczas ubiegłorocznej im-
prezy zapierały dech w piersiach swoim rozmachem, na 
Macworld | iWorld zdecydowało się na o wiele skrom-
niejsze stoiska, zajmujące mniejszą powierzchnię. Mowa 
tutaj choćby o HP, Juice czy Omni Group.

Przyjechało też w tym roku mniej wystawców prezen-
tujących różnego rodzaju akcesoria dla iPhone’a i iPada, 
choć w dalszym ciągu stanowili oni najliczniejszą grupę. 
Wspomnieć tutaj wypada o aluminiowych i poliwęgla-
nowaych etui i standach dla iPhone’a i iPada, prezento-
wanych przez firmę Rokform, mikrofonach firmy Blue, 
pędzelkach dla iPada firmy Nomad Brush, czy o specjal-

nym standzie z gamepadem dla iPada o nazwie Atari Ar-
cade. Tak jak w roku ubiegłym, uwagę odwiedzających 
zwracało akwarium z zanurzonym w wodzie iPhone’em 
i iPadem, szczelnie zamkniętymi w specjalnych, wrażli-
wych na dotyk foliowych torebkach o nazwie DryCase.

Swego rodzaju akcesoriami dla mobilnych urządzeń 
Apple, były też prezentowane na targach drukarki i urzą-
dzenia wielofunkcyjne firmy HP. Wszystkie modele w ce-
nie powyżej 80 dolarów są wyposażone już w funkcję 
AirPrint, a niektóre z nich pozwalają na dostęp do do-

kumentów trzymanych w popularnych serwisach, jak 
Google Docs, Box.net itp.

Naszą uwagę zwróciły także nowe projektory firmy 
Epson, wyposażone w dock dla iPhone’a i iPada. Po-
zwalają one na rzucanie obrazów przesyłanych wprost 
z tych urządzeń.
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Użytkownicy iPadów i iPhone’ów bawiący się w muzy-
kę, tłumnie odwiedzali stoisko firmy IK Multimedia, która 
od lat oferuje różnego rodzaju interfejsy dla instrumen-
tów i oprogramowanie dla tych urządzeń, pozwalające 
wykorzystać je w domowym studio muzycznym. Przede 
wszystkim, jest to dobrze znany iRig – interfejs do pod-
łączania gitary, czy iRig Mic – do podłączania mikrofo-
nu. W tym roku firma prezentowała też specjalny mik-
ser dla DJ-ów, który z powodzeniem można wykorzystać 
także przy innych nagraniach.

Na Macworld | iWorld nie zabrakło wystawców pre-
zentujących akcesoria dla komputerów Mac. Wspomnieć 
wypada przede wszystkim o firmie Western Digital, któ-
ra na Macworld prezentowała swój nowy dysk MyBo-
ok Studio, obsługujący wprowadzoną przez Apple tech-
nologię Thunderbolt. Wielu użytkowników, zwłaszcza 
najnowszych komputerów Mac, długo czekało na tego 
typu akcesoria.

Na targach znalazło się miejsce dla różnego rodzaju 
standów. Bogatą ofertę prezentowała jak zwykle firma 
Rain Design. Swoje stoisko miała też firma Henge Docks, 
ze specjalnymi pionowymi standami na komputery Mac.

Wiele zainteresowania wzbudziły przenośne skanery 
Doxie Go. Pozwalają one na bezprzewodowe skanowa-
nie dokumentów i przesyłanie ich na komputery Mac, 
ale także do iPhone’a i iPada. Zeskanowane dokumen-
ty można dodatkowo trzymać w dedykowanej chmurze. 
Skanery Doxie GO posiadają wbudowaną baterię i są na-
prawdę niewielkich rozmiarów, zmieszczą się bez pro-
blemu do zwykłej torby na ramię.

Mnie najbardziej interesowały produkty firmy Bul-
letTrain. Pojawiła się ona na targach już w roku ubie-
głym, nie miała jednak swojego stoiska. Oferuje ona bo-
wiem specjalne podkładki na bezprzewodową klawiaturę 
Apple’a oraz gładzik Magic Trackpad, które przypominają 
korpus MacBooka. Osobiście, nie mogę przyzwyczaić się 
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do gładzika trzymanego gdzieś z boku klawiatury i trady-
cyjny ich układ – jak w laptopie – jest dla mnie optymalny.

Na tegorocznej imprezie wystawiało się sporo firm, 
tworzących oprogramowanie dla iOS-a i OS X. Zwłasz-

cza ta druga grupa cieszyła się naszym zainteresowa-
niem. Mieliśmy okazję odwiedzić stoiska firm MacPhun 
– twórców ciekawych aplikacji fotograficznych dla Mac 
i iOS (FX Photo Studio), Realmac Software (Analog, Lit-
tle Snapper, Courier) czy Fantastical. To oczywiście tyl-
ko niektórzy wystawcy z tej grupy.

Na koniec wypada wspomnieć o jedynej polskiej fir-
mie, która wystawiała się na Macworld | iWorld. Mowa 
o Heatma.ps, oferującej ciekawą usługę dla dewelope-
rów aplikacji dla iOS, generującą specjalne „mapy ciepl-
ne” interfejsu, pozwalające na ocenę wygody jego użyt-
kowania. Z ekipą Heatma.ps rozmawialiśmy ostatniego 
dnia targów i byli z nich bardzo zadowoleni. Pamiętać 
bowiem należy, że imprezę tę odwiedzają wciąż duzi gra-
cze z pobliskiej doliny krzemowej. «

http://www.sare.pl/


http://www.imagazine.pl/drukuj-fotoalbum
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SłAwOmIR	dURASIewIcZ

(P)ActA sunt serVAndA
Stało	się,	co	się	stało.	Zagłosowano	jak	zagłosowano,	podpisano	to,	co	pod-
pisano.	Tylko	po	diabła?	Nie	dlatego,	że	lubimy	kraść	i	oszukiwać,	ale	dlatego,	
że	zrównano	wszystkich	do	 jednego	poziomu	 i	wszyscy	 jesteśmy	nielegalni.	
wszyscy	jesteśmy	piratami.	No	może	jeszcze	nie	na	sto	procent,	ale	jesteśmy	
na	dobrej	drodze.	Znaczy	na	złej.	Zaraz	się	okaże,	dlaczego.
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Powiem szczerze. Bardzo denerwuje mnie określenie 
„pirat”. Pirat to bandzior morski, który dla łupu gwał-
cił, niszczył, zatapiał i zabijał. Pirat był wrogiem publicz-
nym. Dla pirata była tylko jedna kara – powieszenie na 
rei. Z tymi somalijskimi to się pieszczą. A co ma pirac-
two do złodziejstwa internetowego? Co ma piractwo do 
kradzieży wartości intelektualnej? No ale tak się utar-
ło. Pirat to zagrożenie dla twórcy i wydawcy. Cudow-
nie. Pirat gwałci, niszczy, zatapia i zabija twórców i wy-
dawców. Prawda?

Stało się, co się stało. Zagłosowano jak zagłosowano, 
podpisano to, co podpisano. Tylko po diabła? Nie dlate-
go, że lubimy kraść i oszukiwać, ale dlatego, że zrówna-
no wszystkich do jednego poziomu i wszyscy jesteśmy 
nielegalni. Wszyscy jesteśmy piratami. No może jeszcze 
nie na sto procent, ale jesteśmy na dobrej drodze. Zna-
czy na złej. Zaraz się okaże, dlaczego.

Na początek zastrzeżenie – niby wiem dużo o ACTA, 
ale jak się okazuje to, co wiem to niewiele. Przeczytałem 
Umowę w oryginale, ale znając zawiłości języka praw-
nego nie mam pewności, czy dostatecznie ją zrozumia-
łem. Nie mam żadnej wiedzy, co do skutków tej umowy. 
Podejrzewam, że nikt nie ma. A ponieważ nie znalazłem 
nigdzie oficjalnego opracowania w moim rodzimym ję-
zyku, ani żadnych komentarzy prawników, to jak wiele 
innych osób, jestem mocno zaniepokojony. Moje zanie-
pokojenie wzrasta tym bardziej, że wrzawa wokół owej 
umowy jest obecnie ważniejsza niż jej konsekwencje. To 
z kolei oznacza, że ktoś nie bacząc na nas, próbuje zbi-
jać sobie na tej wrzawie własny kapitał polityczny. Dla-
tego wcale nie dziwi mnie fakt, że jedni protestują, inni 
są za, że robi się pomieszanie z poplątaniem. Jednym 
zdaniem – draka w sieni.

 » Czy ACTA jest zagrożeniem dla 
Internetu?

W mojej opinii nie. Jest zagrożeniem dla producentów 
podróbek oraz złodziejstwa internetowego. Zagroże-
niem dla Internetu może być tylko cenzura jak w Chi-
nach czy krajach muzułmańskich, wzrastający chaos 
i cyberterroryzm.

ACTA będzie zagrożeniem dla tych, którzy sądzą, 
że mogą bezkarnie nie zwracać uwagi na własności 
intelektualne.

ACTA może być również zagrożeniem dla niczego nie-
świadomych ludzi serfujących dosyć bezmyślnie po róż-
nych forach.

ACTA będzie wreszcie zagrożeniem dla małych por-
tali, które padną, bo nie będzie ich stać na filtrowanie 

treści i brak reakcji na to, co nielegalne. W rezultacie 
kary zabiją małe portale, a te duże będą poprawne aż 
do wystąpienia torsji.

Tyle że niekiedy nawet te niepoprawne działania i ko-
mentarze, które wciskają się na najczęściej odwiedza-
ne strony są formą kondensowania społecznego nie-
zadowolenia. Portale, fora i blogowiska bywają formą 
społecznej terapii, dyskusji, przenoszeniem wrzawy 
z nieprzyjemnej ulicy. Tu nie grozi pałowanie czy fizycz-
ne zbicie przez marginalne środowiska. Tu nie pod-
palą samochodów. Wbrew pozorom w Internecie jest 
bezpieczniej.

Internet jest odbiciem świata. Czasami mrocznego, 
czasami brutalnego i wulgarnego, ale świat, niestety, 
taki jest.

Jesteś mocny w argumentach, masz silne nerwy, mo-
żesz spróbować swoich sił na najbardziej szczekliwych 
i nieprzyjemnych forach. Możesz wygłaszać najbardziej 
kontrowersyjne poglądy lub w sposób kontrowersyjny 
je komentować.

To, że Internetowi nic nie zagraża odczuł na swojej 
skórze Zbigniew Hołdys, który pogniewał się na wszyst-
kich. Zupełnie nie potrzebnie. Zabrał głos, wypowiedział 
swoje zdanie, naraził się, został obrażony i tyle. Aż tyle. 
Spotkał się z potęgą Internetu. Tą złą. A to oznacza, pa-
radoksalnie, że Internet nie jest zagrożony, bo można 
wypisywać, co się chce. Każde brednie. I niestety są lu-
dzie, dla których brednie to sens życia.

Ale Internet to nie tylko brednie – wszyscy wiemy 
o tym doskonale – to prawdziwe okno na świat i szkoła 
życia. Nie jakieś gazety będące przybudówką do partyj-
nej ideologii, nie poprawne politycznie telewizje. W In-
ternecie możesz znaleźć to, czego potrzebujesz a nie to, 
co próbują ci wcisnąć. Internet jest prawdziwym odbi-
ciem świata z jego emocjami i słabościami, z jego cham-
stwem i wulgaryzmami, ale i z jego cudownością.

Dla polityków jest lustrem do przeglądania się i miej-
scem zbierania informacji o realnym świecie. Bo, jak się 
kolejny raz okazuje, ci goście żyją w enklawach odsepa-
rowanych od rzeczywistości.

Jeżeli stworzymy sztuczny i super poprawny świat 
to zagubimy to, co w Internecie jest najbardziej spon-
taniczne, a nam wszystkim, którzy się z tym nie zgodzą 
pozostanie uciekać do Sherwoodskiego Lasu.

 » Czym jest ACTA?

ACTA jest umową biorącą w obronę biednych twórców 
i wydawców. I na tym warto się skoncentrować. Ale to, 
w jaki sposób broni owych biednych wydaje się obu-
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rzające. Nie może być tak, że wszystkich ładuje się do 
jednego worka. Nie może być tak, że w imię ogołacania 
tych biednych wyżej wymienionych ingeruje się w to, co 
gwarantuje nam normalne życie.

Z głębokiej nocy i mgły niewiedzy wyłania się bowiem 
dosyć okrutna wizja poactańska, że wszyscy możemy 
być piratami. Już nie tylko mafie, grupy przestępcze czy 
zrzeszenia kombinatorów. Ci są, byli i będą i zawsze so-
bie poradzą.

Tu przypomina mi się informacja z jakiejś gazety, kie-
dy to w porachunkach gangsterskich zastrzelono przy-
wódcę podstołecznej mafii. Otóż gazeta ta raczyła po-
informować, że denat od pięciu lat nie wypełnił PIT-u. 
I co? Oburzające? Z tym, że ja nie wiem, czy oburzające 
jest to, że nie wypełnił, czy to, że wobec niego nic się 
z tego powodu nie działo?

Oburzające to jest to, że przeglądarki internetowe 
będą automatycznie na nas donosić, jeżeli wejdziemy, 
nawet przypadkowo, na stronę dostarczającą torren-
ty czy nielegalne treści, a jeżeli opublikujemy gdziekol-
wiek nasz krótki filmik z wakacji, a w tle będzie słyszal-
na muzyka do której nie mamy praw (leciała właśnie 
w pobliskiej kawiarni i się nagrała), to możemy podle-
gać penalizacji.

Oburzające jest to, że jeżeli ściągniemy coś nielegal-
nego w ilości uznanej za handlową, przy czym nie wia-
domo, co to za ilości, to narażamy się na wizyty kon-
trolerów z Urzędów Skarbowych. I ta wizja mnie nawet 
nie oburza – ona mnie przeraża. Bo to nie prawda, że 
człowiek niewinny nie musi się obawiać prawa. Zapew-
ne prędzej czy później dowiedzie swej niewinności, ale 
to, co przejdzie nie będzie na pewno idyllą.

Oburzające jest to, że umowa, jaką jest ACTA po-
wstawała w całkowitej tajemnicy od 2007 r. Powsta-
wała wbrew procedurom demokratycznym, a pierw-
sze ujawnienie jej treści wiązało się z nielegalnym 
postępowaniem.

 » Oliwa do ognia

Dolewają jej bezczelni europosłowie, którzy w listopa-
dzie 2010 r. głosowali w PE za ACTA, a przeciw rezolucji 
potępiającej sposób nad nią procedowania. Dzisiaj owi 
posłowie próbują udawać Greka i stają na barykadach 
walki o wolny Internet.

Internet daje każdemu prawo głosu. Nawet najbar-
dziej głupiego i odrażającego. I, o ironio, autorami naj-
głupszych i najbardziej żenujących wypowiedzi, są po-
litycy, którym się wydaje, że wiedzą wszystko i chcą 
walczyć o wolność Internetu.

Internet, jaki jest każdy widzi.
Internet jest mało poukładany.
Internet to w dużej ilości chaos, nielegal, emocje 

i dużo innych rzeczy, których się nie da zdefiniować.
Internet nie jest dla grzecznych panienek.
Pytanie tylko, czy ma taki być? Czy Internet można 

ucywilizować? Czy w Internecie wiele rzeczy może dzia-
łać legalnie? Czy jest i jaka jest droga do cywilizowania 
Internetu?

Zapewne jest, ale nie ta wskazana w ACTA.
Penalizowanie wszystkiego, czyli to, co na celu ma 

ACTA, nie jest dobrym rozwiązaniem, bo chcąc nie chcąc 
wszyscy staniemy po ciemnej stronie. Wszyscy jedno-
czymy się przeciw jednemu złu, a tym złem staje się złe 
prawo. Ale to złe prawo jest prawem, które nas ściga. 
A przecież nie wszyscy jesteśmy piratami. A wszyscy je-
steśmy w jednym worku.

Co oznacza cały ten galimatias, który się dzieje? Ozna-
cza to, że bardzo biedni twórcy wraz z bardzo biednymi 
wydawcami nie chcą być biedniejsi niż są i postanowili 
nam zrobić porządnego psikusa. Okazuje się bowiem, 
że nie tylko system eurowaluty jest w głębokim kryzy-
sie, ale i systemy polityczne w Europie również. Wszyst-
ko to, co budowano latami na fundamencie hurraopty-
mizmu okazuje się błotem.

To właśnie wykorzystali ci bardzo biedni ludzie z mia-
nem twórców i wydawców. Wykorzystali brak profesjona-
lizmu, lenistwo, głupotę, niechlujstwo i waśnie partyjne; 
najpierw europosłów, a teraz polityków krajowych. Ufny 
swoim doradcom i PE, czemu się nie dziwię, Premier po-
lecił podpisać umowę. I moim zdaniem, w obliczu, nie-
stety jak się okazało fałszywych faktów, które mu przed-
stawiono jako prawdziwe, nie mógł postąpić inaczej. Nie 
podpisać znaczyło dążyć w kierunku państwa upadłego. 
Być jak Somalia, która na swoich wodach terytorialnych 
popiera lub toleruje piratów. Podpisać oczywiście nie 
znaczy ratyfikować, ale niepokój pozostaje.

 » ACTA w Chinach?

Wiele z tego, czego żąda ACTA mogłoby się dziać bez 
tej umowy, o ile policja i wszelkie straże miejskie i wiej-
skie wzięłyby się do roboty zamiast obsługiwać suszar-
ki i inne fotoradary. Wystarczyłoby skontrolować zaułki 
i sklepy sprzedające podróbki. Wystarczyłoby zaintere-
sować się pewną posłanką poruszającą się przed kame-
rami z podrabianą torbą. Na marginesie zapytam: czy 
ACTA podpiszą Chiny, gdzie wytwarza się największą 
ilość podróbek? Czy ACTA podpisze Grecja? Przecież tam 
na każdym kroku sprzedaje się podróbki podróbek pod-
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rabianych, od Ray Banów i Havaianasów torebek Guccie-
go do Roleksów. I co? Kolejny kryzys w Grecji? Będziemy 
ich ratować? Przecież tam zamkną co najmniej połowę 
społeczeństwa uwikłaną w kradzieże wartości intelektu-
alnych. Hiszpania, Portugalia Włochy i Francja też nie są 
od tego wolne. Kary sięgną miliardów, a ci biedni, twór-
cy i wydawcy komentując skalę zjawiska stwierdzą, że 
są jeszcze biedniejsi.

Wszędzie za przysłowiowe 1 Euro można kupić to, co 
kosztuje 200. Oczywiście nieoryginalne. A jeżeli tak, to 
nieodzownym staje się pytanie, dlaczego to oryginale 
jest takie drogie? To chyba oznacza, że nie tędy droga. 
Może warto by obniżyć cenę, by zyskać legalnych nabyw-
ców? Tak jak zrobił Microsoft z programami biurowymi. 
Może to jest właściwa droga walki z nielegalem. Przecież 
popyt rodzi podaż, więc jeżeli będzie zapotrzebowanie 
na podróbki, to i tak ktoś je wytworzy. Po diabła ACTA?

***
I co z tego, że prawdopodobnie Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości uzna ACTA za niezgodny z Kartą Praw 
Podstawowych? (Polska nie przyjęła Karty, a więc co z tą 
Polską?). I co z tego, że prawdopodobnie Parlament Eu-
ropejski zarządzi reasumpcje i ACTA nie przejdzie. I co 
z tego, że prawdopodobnie polski Parlament nie ratyfi-
kuje ACTA z powodu Art 27. Ust. 4? Po jaką cholerę było 
się ładować w tę całą awanturę? Może każda europej-
ska partia powinna wezwać swoich zidiociałych europo-
słów, szczerze z nimi porozmawiać i zamknąć im moż-
liwość powtórnego kandydowania, bo do pracy w PE 
chyba się nie nadają. Testem na europosła powinno być 
„rozumieć co się czyta”.

Bo nie chodzi o to, że jeszcze można się wycofać, tyl-
ko o to, że jeżeli już cokolwiek podpisano, to w tradycji 
europejskiej „pacta sunt servanda”. Bądźmy poważni. «

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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KINGA	OcheNdOwSKA

zDążyć PRzeD końceM śwIata

tAjeMniczA 
PlAnetA 
niBiru

Teorie	mówiące	o	pozaziemskim	po-
chodzeniu	człowieka	inspirowały	nie	
tylko	dänikena.	w	1976	roku,	Zecha-
ria	Sitchin	opublikował	pseudonau-
kową	książkę	„12	planeta”,	która	za-
początkowała	 zupełnie	nowy	 trend,	
ściśle	 powiązany	 z	 sumeryjską	 ge-
neracją	 bogów-gigantów,	 zwanych	
Annunakami.

Planeta Nibiru, zwana również Planetą X, pojawia się 
w wielu teoriach związanych z przewidywanym na 
2012 rok końcem świata. Teorie te są dość dobrze opi-
sane – dotyczą przede wszystkim prognozowanej koli-
zji planety X z Ziemią lub też wpływu jej przejścia przez 
Układ Słoneczny na bieguny magnetyczne. Pościg za 
ową planetą trwał przez całe stulecia. Astronomowie 
na podstawie obliczeń utwierdzali się w przekonaniu, 
że Układ Słoneczny jest bardziej skomplikowany, niżby 
się to zdawało na pierwszy rzut oka. W wyniku tej ko-
smicznej krucjaty, w 1846 roku odkryta została plane-
ta Neptun, zaś w prawie 100 lat później Pluton, co do 
którego trwała debata, czy można go uznać za plane-
tę czy też raczej za asteroidę. Dopiero odkrycie księ-
życa Plutona, zwanego Charon, pogodziło naukowców. 

Nadal jednak nie ustają w próbach odnalezienia mi-
tycznego Nibiru, chociaż w chwili obecnej większość 
naukowców przychyla się do twierdzenia, że planeta 
ta po prostu nie istnieje. Zwolennicy teorii konspira-
cyjnych oskarżają NASA o kłamstwo i ukrywanie do-
wodów. W latach 1982/83 świat obiegły sensacyjne 
doniesienia o odkryciu niezidentyfikowanego obiek-
tu o masie porównywalnej do Jowisza, znajdującego 
się na tyle blisko, by można go uznać za część Układu 
Słonecznego. Po serii artykułów, publikowanych przez 
amerykańskie media, sprawa ucichła. Przebąkiwano, że 
domniemany obiekt był w rzeczywistości grupą obiek-
tów, bez większego znaczenia w zakresie organizacji 
Układu Słonecznego.

 » Czy Internet kłamie?

Jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę hasło „planeta Nibiru”, 
przywitają Was tysiące linków. Większość z nich wska-
zuje na ukrywanie informacji o nadciągającej planecie 
przez międzynarodowe rządy i nadchodzący kataklizm, 
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który pociągnie za sobą zagładę większości ludzkości. 
Tajemnicza planeta podobno jest już widoczna gołym 
okiem (od 2009 roku, w południowych rejonach Zie-
mi), w postaci czerwonego dysku, zawieszonego nad 
horyzontem. Podobnie jak w przypadku Przepowied-
ni Majów, trudno jednak doszukać się konkretów i jed-
noznacznych rozstrzygnięć. Wyobrazić sobie można, 
że taki fenomen zostałby sfilmowany i sfotografowa-
ny przez szerokie rzesze użytkowników, zaś jego nie-
kwestionowane dowody znalazłyby się natychmiast we 
wszystkich portalach. Trudno nawet podać konkretne 
linki do filmów zamieszczonych na YouTube, ponieważ 
pojawiają się one i natychmiast znikają, a referencje 
do nich się odnoszące zwykle wskazują nieaktualne 
materiały. Poza histerycznymi okrzykami: „Wszyscy 
zginiemy!”, pojawiają się również inne tezy, z pełnym 
przekonaniem wskazujące na istnienie katastroficznej 
planety, nie zawierające jednak żadnych odniesień do 
tekstów źródłowych, zdjęć opublikowanych przez NASA 
lub chociażby materiałów z teleskopu Hubbla. Powta-
rza się znany już schemat – Internet jest przekonany, 
że Nibiru istnieje, jednak nie przedstawia na to żad-
nych dowodów. Skoro więc nie możemy opierać się na 
twardych materiałach, spróbujemy zapoznać się z me-
tafizycznym płaszczem otaczającą mityczną planetę.

 » Nibiru – punkt przejścia

Słowo Nibiru pochodzi od akadyjskiego Nēberu, ozna-
czającego punkt przejścia, przekroczenia, stosowanego 
głównie w odniesieniu do przepraw rzecznych. Pojawia 
się ono również w tekstach babilońskich, jako nazwa 
ciała niebieskiego, poświęconego Bogu Mardukowi, sy-
nowi Boga Enki. Współcześni naukowcy identyfiku-
ją je jako Gwiazdę Polarną lub planetę Jowisz. Zwo-
lennicy teorii konspiracyjnych twardo obstają przy 
twierdzeniu, że naukowcy się mylą i Nibiru to od-
rębna planeta. Trudno jednoznacznie określić, kto 
ma rację – nie każdy z nas może poszczycić się 
znajomością pisma klinowego i zweryfikować 
upowszechnione w sieci informacje. Zwłaszcza 
te dotyczące istot zamieszkujących tajemniczą 
planetę – pradawnych bogów-gigantów, przyby-
łych na ziemię w poszukiwaniu złota, mającego 
uratować ich własny świat od zagłady. To wła-
śnie owi bogowie, gnani potrzebą efektywnego 
wydobycia pożądanego kruszcu, przy użyciu 
inżynierii genetycznej stworzyli współcze-
snych ludzi. Przyznajcie sami – teoria godna 
mistrza Dänikena. A czy prawdziwa?

 » Sumeryjscy Bogowie czy przybysze 
z kosmosu?

Mitów sumeryjskich dotyczących powstania człowieka 
jest wiele. Jeden z nich mówi o tym, że Bóg Enki stwo-
rzył człowieka z piasku pod paznokciami. Kolejny – że to 
Bóg Enlil z piasku ulepił głowę człowieka, zaś następnie 
umieścił ją w ziemi, gdzie człowiek rósł i rozwijał się ni-
czym roślina, a dopiero w pełni ukształtowany wydostał 
się na zewnątrz. Nie brakuje też pomyłek i ślepych zakrę-
tów – jak na przykład wtedy, kiedy Bogowie Enki i Nim-
nah stworzyli niepełnosprawne istoty, bez widocznych 
atrybutów płci i z wieloma wewnętrznymi dysfunkcjami. 
Najciekawsze są jednak teorie kosmologiczne, inspiro-
wane książką Zecharia Sitchina „12 planeta”, która uka-
zała się w 1976 roku. Autor, na podstawie swoich wła-
snych badań i interpretacji tabliczek klinowych (często 
niedokładnych), stworzył wizję sumeryjskiego świata, 
w którym króluje Dänikenowska teoria ingerencji w po-
wstanie współczesnego człowieka, opierająca się na ba-
zie inżynierii genetycznej.

 » Annunaki – poczęci z królewskiej krwi

Boska planeta umiera – jej mieszkańcy zniszczyli atmos-
ferę. Uratować ich może tylko stworzenie „złotego płasz-
cza”, który uchroni planetę przed zabójczym wpływem 
promieniowania. Przybywają zatem na ziemię i przez ty-
siąclecia wydobywają szlachetny kruszec. Długowiecz-
ni giganci, przez niektórych utożsamiani z biblijnymi 
Nephillimami, są jednak zmęczeni i znudzeni ciągłą, 
wykańczającą pracą. Korzystając ze swoich zaawanso-
wanych możliwości, próbują stworzyć istoty, niewolni-

ków, którzy odciążyliby ich w pracy. Eksperymentu-
ją z różnymi rozwiązaniami, jednak większość z ich 
tworów jest niedoskonała – obarczona wadami na-
rządów wewnętrznych, bezpłodna lub niezdolna do 
pracy. W końcu, eksperymentując z lokalnym gatun-

kiem małp, wpadają na pomysł, żeby poddane in-
żynierii fetusy wszczepić w ciała żeńskich „bóstw”, 
które w rezultacie dają życie zupełnie nowemu 
gatunkowi – człowiekowi. Od tego czasu, to czło-
wiek-niewolnik pracuje w kopalniach, wydoby-

wając kruszec na potrzeby swoich „Panów”. 
Ci zaś urastają do rangi wszechmocnych 
bóstw, stworzycieli życia na ziemi, wład-
ców gwiazd i planet.

Pierwsi ludzie odziedziczyli długowiecz-
ność swoich stwórców. Jednak od czasu, 
gdy zaczęli się między sobą krzyżować, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zecharia_S
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długość ich życia zaczęła się skracać. Bogowie zaś, osią-
gnąwszy najwyraźniej swój cel polegający na zdobyciu 
wystarczającej ilości złotego kruszcu, opuścili Ziemię 
i pozostawili niewolników własnemu losowi.

Inna wersja tej historii zakłada, że Annunaki byli tak 
naprawdę wygnańcami, wyrzutkami ze swojej planety, 
którzy za karę zostali zesłani na ziemię w celu wydoby-
wania złota. Urządzili się tu nader wygodnie, tworząc 
niewolników wykonujących za nich pracę i przyjmując 
status bóstw. Są surowi i nie liczą się ze zwierzętami, 
na których eksperymentują. Jednak nie wszyscy są źli 
– na przykład Enki, pan Ziemi, po cichu dzieli się swoją 
wiedzą ze stworzonymi przez siebie istotami. Stąd też 
pochodzi niezwykła, astronomiczna widza Sumeryjczy-
ków i pozostałych mieszkańców Mezopotamii.

Nie trudno wyobrazić sobie podobną sytuację, zaist-
niałą we współczesnych czasach, z człowiekiem w roli 
głównej. Wystarczy prymitywna cywilizacja i grupa lu-
dzi, zaopatrzonych w zdobycze nowoczesnej techniki, 
które w oczach prymitywnego ludu uchodzić mogą za 
boskie atrybuty. Czy więc historia o ludziach, stworzo-
nych do wykonywania ciężkich prac na rzecz kosmicz-
nych przybyszów, może być prawdziwa?

 » Czy jesteśmy tutaj sami?

Jak widać, teorii na temat Nibiru nie brakuje – począw-
szy od kolizji z innymi obiektami układu słonecznego, 
przez zaburzenie delikatnej równowagi magnetycznej 
planety, aż po spotkanie z naszymi „prawdziwymi stwór-
cami”. A wszystko to z powodu planety, której istnienie 
nie zostało potwierdzone.

Z drugiej strony, mocno zapadł mi w pamięć cytat 
mówiący, że: „Utrzymywanie, że tylko Ziemia jest pia-
stunką życia, jest równie bezsensowne jak twierdzenie, 
że na dużym obsianym polu mógł wyrosnąć tylko jeden 
jedyny kłos pszenicy.” – Metrodor z Chios. Może zatem 
istnieje ziarno prawdy w teoriach o „boskiej ingerencji” 
w „święty łańcuch DNA”?

Pozwalając myślom płynąć swobodnie, możemy za-
dać sobie pytanie: „Co by było gdyby?” Co by było, gdy-
by tajemniczą planetę Nibiru naprawdę zamieszkiwa-
li długowieczni bogowie, którzy tysiące lat temu użyli 
zdobyczy swojej techniki, by przyspieszyć rozwój inteli-
gentnego życia na Ziemi? Co oznaczałoby dla nas takie 
spotkanie? Co oznaczałoby ono dla nich? Czy potrak-
towaliby nas jak zapomniane zwierzątka i ponownie 
nadali status niewolników? Czy byliby zdziwieni obser-
wując, co też z nas wyrosło? I co z nas tak naprawdę 
wyrosło? No właśnie, co z nas wyrosło? Czy jesteśmy 

partnerami do kosmicznego dialogu, czy też szkodni-
kami, których należy się pozbyć, by stworzyć na na-
sze miejsce coś nowego, lepszego… kolejną generację 
niewolników?

Zastanawiając się nad tym, dochodzę do wniosku, 
że może atrakcyjniejsza jest teoria z fizyczną kolizją lub 
przemieszczeniem biegunów. Jakoś nie czuję się na si-
łach, by prowadzić intergalaktyczny dyskurs. Tak czy 
inaczej, jeśli posiadacie w swych zbiorach zdjęcia czer-
wonego dysku wiszącego nad horyzontem, chętnie się 
z nimi zapoznam. W końcu, jeśli ma być jakiś kataklizm, 
to trzeba zawczasu kupić ciepłe buty, spodnie i kurtki. 
Można też zacząć gromadzić zapasy jedzenia w pusz-
kach – tu nie obstawiałabym suchych produktów, takich 
jak ryż, czy kasza – nie wiadomo jaki, będzie dostęp do 
wody, a surowe ziarenka ciężko pogryźć.

 » There’s an app for that!

Jak zwykle, w kwestii końca świata skonsultowałam się 
z AppStore, w którym znajdziemy aplikacje do wszyst-
kiego. Poza wspomnianym w poprzednim numerze 2012 
Apocalypse, który również serwuje informacje na temat 
planety Nibiru, znalazłam interesujący program, pozwa-
lający na interaktywną zabawę w Armagedon. Aplikacja 
ta to: „Nibiru is near”, autorstwa Dana Zhangha. Moż-
na dzięki niej sprawdzić różne scenariusze katastrofy. 
Jak sam autor zastrzega, to tylko symulacja. Więc nie 
bierzcie jej zbyt poważnie. Program jest kompatybil-
ny z iPhone’em, iPodem i iPadem, dzięki czemu koniec 
świata możecie mieć zawsze przy sobie.

W następnym odcinku nadal będziemy zajmować się 
niebem i tym, co może z niego spaść. A co to będzie? 
Tego dowiecie się za miesiąc. «
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mIchAł	RAjpeRT

itunes fActA
Trzeba	uważać,	takie	czasy.	ciekaw	je-
stem,	ile	osób	czyta	regulaminy	usług,	
z	których	postanawia	korzystać.	my-
ślimy,	 że	 przecież	 my	 to	 wszystko	
wiemy.	czyż	nie?	wspominam	o	tym	
głównie	dlatego,	że	jasnych	informa-
cji	na	temat	transakcji	w	sieci	i	praw	
internautów	ostatnio	niewiele.

Chciałbym, żebyście po tej publikacji mieli pewność 
przynajmniej co do tego, jak formalnie wyglądają wasze 
zakupy w sklepach applowskich, ile razy macie prawo 
pobierać dobra autorskie i jak możecie się nimi dzielić.

iTunes Store w Polsce działa od jakiegoś czasu. Idzie 
prężnie do przodu, jak na razie widocznie jednak nie 
na tyle, żeby ZAIKS zdecydował się obniżyć odrobinę 
ceny. Na pewno nie ulega wątpliwości, że tego typu 
dystrybucja również w Polsce jest przyszłością branży 
fonograficznej.

Natomiast jeszcze rok temu nie mieliśmy pełnego 
sklepu, oprócz działu z podcastami i spora część użyt-
kowników zniecierpliwiona wciąż przedłużającą się opie-
szałością obu stron pozakładała konta za granicą, żeby 
mieć pełny dostęp do usług – nawet tylko po to, by 
móc bezproblemowo pobierać okładki. Wspominaliśmy 
o tym kilkakrotnie, ale przypomnę jeszcze raz. Licencja 
na piosenkę pobraną w sklepie brytyjskim na przykład, 
nie obowiązuje w Polsce i odwrotnie. Piosenka, za któ-
ra zapłaciliśmy w ten sposób jest tyle samo warta, co 
nielegalna mp3 ze sklepu z torrentami. Dzisiaj mamy 
inne możliwości i kupioną przez nas piosenkę możemy 
na oryginalnej, przypisanej nam licencji, po synchroni-
zacji, słuchać na każdym z autoryzowanych przez nas 
urządzeń. Autoryzowanych, czyli przypisanych do nasze-
go konta Apple ID. Możemy do jednego konta dołączyć 
do 5 dowolnych urządzeń, przy czym każdy ze sprzętów 
może być przypisany także do 5 kont, choć synchronizo-
wany może być tylko z jednym w danym czasie.

Przykład: Ala ma iPhone’a i Ala ma iPada, ale iPada 
ma też Ola, bo to ich wspólny iPad. Aplikacje na iPada 
Ala i Ola ściągają wspólnie, ale każda ze swojego oso-
bistego konta.

 » 1-Click

W każdym ze sklepów media są kupowane dzięki tech-
nologii 1-Click, która jest zarejestrowaną marką Ama-
zon.com, używaną na podstawie licencji, a pokrywane 
ze środków kart płatniczych, kart prezentowych i ko-
dów treści (opcja Reedem na stronie głównej). Moż-
na też otrzymać na swój Apple ID prezent od innego 
użytkownika.

Gdy zapłacimy i rozpocznie się pobieranie produk-
tu, opłata nie podlega zwrotowi. Jedyny wyjątek stano-
wi zakup produktu przedpremierowo i środki można od-
zyskać do dnia jego publikacji. Każda cena zawiera już 
wszystkie opłaty, łącznie z podatkiem VAT. Cena wyświe-
tlana w sklepie jest opłatą całkowitą.

Muzykę kupioną w iTunes możemy wypalić na pły-
cie audio w ilości do 7 kopii i jest ona dokładnie tyle 
samo warta, co kupiona w sklepie detalicznym, w uję-
ciu zarówno jakościowym, jak i prawnym. Przy tym 
punkcie aż głupio nie wspomnieć o wątpliwościach, 
jakie nasuwają się same w odniesieniu do porozumie-
nia ACTA. Skoro płytę kupioną w sklepie mogę poży-

http://Amazon.com/
http://Amazon.com/
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czyć koledze, to na tej samej zasadzie powinienem mieć 
możliwość podzielenia się moją muzyką ze znajomy-
mi, przy użyciu sieci. Analogicznie przecież, możliwo-
ści społecznościowe w Internecie bazują na kontak-
tach konwencjonalnych, w związku z czym nie można 
wprowadzać ograniczeń, których z założenia nie da się 
respektować.

 » Tylko raz

Szeroko pojęte dobra z iTunes Store możemy pobierać 
tylko raz, a potem synchronizować je pomiędzy urzą-
dzeniami. W iBookstore nastąpiła zmiana i teraz swo-
bodnie, wzorem sklepu z aplikacjami, można pobierać 
książki niezależnie lub z udziałem chmury. Z początkiem 
iCloud synchronizacja nabrała zupełnie nowego znacze-
nia, ponieważ raz kupione pobierają się automatycznie 
na pozostałych sprzętach (jeśli taka jest nasza wola). 
Mogą być również wykorzystywane jednocześnie, z wy-
łączeniem filmów z Wypożyczalni. Taki film można oglą-
dać w jednym momencie tylko na jednym z urządzeń. 
Od pobrania filmu mamy 30 dni na rozpoczęcie ogląda-
nia. Jak już zaczniemy, mamy 48 h na obejrzenie filmu. 
Po tym czasie film znika. Dosłownie.

Osoby, które zmieniają kraj, do którego przypisany 
jest sklep, tracą licencję na produkty nabyte w innym. 
Ta zasada dotyczy także App Store i Mac App Store.

Fundamentalna zaleta App Store i MAS przydaje się, 
ponieważ raz nabyta aplikacja, niezależnie od zmian 

ceny i późniejszych aktualizacji, jest już zawsze bez do-
datkowych opłat. Możemy ją także osobno pobierać na 
każdym z naszych urządzeń. Wtedy w miejscu ceny po-
jawia się pole oznaczone „Install”. Uwaga, może się jed-
nak zdarzyć, że kupimy nowy sprzęt i będziemy niemile 
zaskoczeni, jeżeli będziemy chcieli pobrać dawno ku-
powany program, a obok jego nazwy ponownie pojawi 
się cena. Śmiało przechodzimy dalej, nawet wtedy, kie-
dy cena zamieni się w następny krok, jakim jest „Kup”. 
W przypadku nowego urządzenia wyświetli się weryfi-
kacja formy płatności, którą ze względów bezpieczeń-
stwa musimy uzupełnić o numer CVC karty płatniczej. 
Po pokonaniu wszystkich etapów ostatecznie pojawi się 
komunikat, że aplikacja została już opłacona i teraz mo-
żemy kontynuować darmowy update.

Krótka informacja na temat gier na iPoda. Producent 
zastrzega, że gry mogą być niekompatybilne z później-
szymi generacjami.

***
Produkty iTunes Plus nie podlegają tak restrykcyj-

nym obostrzeniom licencyjnym i mogą być kopiowane 
i użytkowane w dowolnej liczbie do celów prywatnych. 
Żaden z produktów udostępnianych w sklepach Apple 
nie może być wykorzystywany i kopiowany do celów 
komercyjnych.

Dawno temu, kiedy Steve Jobs wprowadzał na rynek 
prywatną bibliotekę muzyki w postaci iPoda i wirtual-
ny sklep, stworzył także najprostszy sposób jej legalnej 
dystrybucji, bo „własność intelektualną” należy promo-
wać, a ludzi zachęcać. «

http://www.sare.pl/


 » 2012 nr 2 » felietony » jak zepsuć airPort Utility 27

Apple	wydało	nową	wersję	Airport	
Utility,	 oznaczoną	 numerkiem	 6.0.	
Największą	 zmianą	 jest	 całkowicie	
nowy	interfejs	użytkownika,	który	ko-
jarzy	mi	 się	 tylko	 i	wyłącznie	z	 iOS.	
przypominam,	że	Airport	Utility	dzia-
ła	pod OS	X...

AirPort Utility (APU) nigdy nie był specjalnie wygodnym 
narzędziem. Najbardziej zaawansowane funkcje były 
niestety niepraktyczne, a podstawowa funkcjonalność 
okaleczona. W tradycyjnym routerze, którym zarządza 
się poprzez WWW, interfejs użytkownika jest przeważ-
nie tragiczny, ale można bez problemu zarezerwować 
adres IP dla połączonego urządzenia. APU niestety nie 
ma połączonej listy wpiętych w router klientów z tabe-
lą, gdzie się rezerwuje IP – kończy się to koniecznością 
ręcznego przepisywania MAC adresów do odpowiednie-
go pola. Co więcej -- z listy nie można nawet zaznaczyć 
MAC adresu i go przekopiować. Zamiast tej oczywistej 
czynności, trzeba było go ręcznie przepisywać.

31 stycznia 2012 roku, Apple wydało kolejną wersję 
APU, której interfejs jest żywcem wzięty z ich mobilne-
go iOS. Nie będę zagłębiał się w Apple’a własny HIG (Hu-
man Interface Guidelines), ale definiuje on pewne po-
jęcia oraz dobre praktyki, przykładowo:

„Every document and ap-
plication window and panel 
has, at a minimum:

– A title bar (...)”
To pierwsze z brzegu zda-

nie, a już własna Książka Ad-
resowa Apple’a, wbudowana 
przecież w Liona, neguje tę 
podstawową zasadę. Przypo-
mnę też słowa samego Ste-

ve’a Jobsa, który podczas jednego z keynote’ów wspo-
minał, że to, co sprawdza się na iPadzie czy iPhone’ie, 
niekoniecznie sprawdzi się na Maku. Nie będziemy go-
dzinami trzymali w powietrzu ręki, aby dotykać stoją-
cego przed nami, pionowego ekranu. Nie będziemy też 
trzymali 27” iMaka na kolanach, aby ekran był poziomy. 
Tak samo – to, co dobre w iOS, niekoniecznie sprawdza 
się pod OS X.

APU 6.0 dostarcza nam być może więcej informacji na 
czołowym ekranie, w sposób, który jest bardziej przej-
rzysty i zrozumiały dla początkujących użytkowników, 
ale jednocześnie cała pozostała funkcjonalność jest albo 
ograniczona, albo jeszcze trudniej się do niej dostać. Dla 
przykładu, okno, w którym przetrzymujemy rezerwacje 
DHCP ma dwie widoczne linijki. Dwie! Jeśli miałbym tyl-
ko dziesięć urządzeń, którymi musiałbym na co dzień 
zarządzać, to trafiłby mnie szlag. A co dopiero w rodzi-
nie, której członkowie mają po kilka telefonów, lapto-
pów, iPadów i innych urządzeń, łączących się z route-
rem? Co gorsza, Apple usunęło niektóre funkcje, które 
gościły w starszej wersji. Na próżno teraz szukać usta-
wienia Multicast Rate, Transmit Power czy WPA group 

jAk zePsuć 
AirPort utility
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key timeout. Nie można też 
ustawić powitania przy łącze-
niu się poprzez DHCP, ani do-
dać serwera LDAP. Zniknął też 
cały dział statystyk i logów 
– jeśli mamy jakiś problem, to 
niestety nie podeprzemy się 
informacjami, które poprzed-
nia wersja narzędzia nam do-
starczała. Dalej, nie ma teraz 
możliwości podania serwera 
SNMP, który byłby odpowie-
dzialny za monitoring route-
ra, co może mieć szczególne 

znaczenie w instalacjach korporacyjnych. Nie ma też 
ekranu do konfiguracji IPv6.

Najmocniejszym elementem nowego UI jest ekran 
początkowy, szczególnie jeśli mamy w domu większą 
ilość AirPortów. Już na pierwszy rzut oka widać, czy 
i jak są do siebie podłączone. Większość użytkowników 
zapewne nie zwróci uwagi na braki, ale ich nieobec-
ność jest bardzo niepokojąca. Na szczęście możemy 
powrócić do starej wersji AirPort Utility, która na stro-
nach Apple nadal widnieje jako możliwa do pobrania.

Apple stara się na siłę niektóre elementy iOSa prze-
nieść na platformę OS X – jest to dla mnie komplet-
nie niezrozumiałe i boję się, że z czasem, UI też się 
takie stanie... Będzie coraz bardziej ograniczone, co-
raz bardziej ubogie w zaawansowane funkcje, co za-
pewne spodoba się osobom, które dopiero poznają 
ten system, ale starsi stażem zaczną powoli szukać 
alternatywy... «
http://support.apple.com/downloads/#airport
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KRZYSZTOF	młYNARSKI

ActA
PRawNy „koń tRojańSkI” 
I StUDIUM NIekoMPeteNcjI

choć	o	 tajemniczej,	międzynarodowej	 umowie	handlowej	AcTA	 (ang.	Anti-
-counterfeiting	Trade	Agreement)	wspominano	od	kilku	 lat	 –	konkretnie	od	
roku	2006,	w	którym	to	USA	i	japonia,	jako	pierwsze	rozpoczęły	negocjacje	
w	sprawie	tego	porozumienia…	choć	wspominano	o	niej	głównie	w	kontekście	
utrzymywania	procesu	negocjacji	w	tajemnicy	przed	obywatelami	państw,	któ-
re	biorą	udział	w	tychże	negocjacjach…	cała	sprawa	AcTA	wybuchła	w	polsce	
na	dobre	dopiero	w	sobotę,	21	stycznia	2012	roku,	gdy	rozpoczęły	się	ataki	na	
rządowe	witryny	www.

Bezpośrednią przyczyną tych ataków okazała się być za-
powiedź podpisania przez polski rząd tej kontrowersyj-
nej umowy międzynarodowej w dniu 26 stycznia.

Temat został nagłośniony w mediach, zarówno tych 
tradycyjnych, jak i internetowych. Błyskawicznie na-
rodził się spontaniczny, społeczny protest przeciwko 
przystąpieniu Polski do ACTA, co miało odbicie nie tyl-
ko w sieci, ale również na ulicach wielu polskich miast. 
Kilka dni później, fala protestów wyszła poza granice 
Polski – podobny sprzeciw zaczął narastać także w in-
nych krajach Unii Europejskiej.

W sprawie ACTA, a szczególnie niebezpieczeństw, 
które ze sobą niesie to porozumienie oraz nieprzemy-
ślanej decyzji Premiera, wypowiadali się chyba wszyscy 
zainteresowani – od intelektualistów, artystów i polity-
ków, poprzez aktywistów organizacji pozarządowych do 
zwykłych obywateli, korzystających z Internetu i nowo-
czesnych mediów.

Pomimo zmasowanej krytyki wielu środowisk oraz 
zwrócenia uwagi na zagrożenia i niejasności, jakie niesie 
ze sobą porozumienie ACTA, Premier Donald Tusk zdecy-
dował się wydać polecenie pani ambasador RP w Japo-

nii złożenia podpisu pod kontrowersyjnym porozumie-
niem, a tym samym, zgłoszenie akcesu Polski do ACTA.

Prawdą jest, że ten podpis nie powoduje automatycz-
nego przyjęcia ACTA. Prawdą też jest, że przyjęcie po-
rozumienia przez Polskę, wymaga jeszcze jego ratyfiko-
wania przez nasz Sejm.

Podpisując ACTA, rząd zapowiedział „szerokie konsul-
tacje społeczne” dotyczące przystąpienia Polski do tego 
porozumienia. Strategia ta nie jest do końca zrozumia-
ła, a być może nie jest do końca przemyślana. W obliczu 
silnego sprzeciwu dużej części polskiego społeczeństwa 
oraz nieprzychylnych opinii GIODO i RPO, rząd powi-
nien się z podpisywaniem ACTA po prostu wstrzymać.

 » Krzyk w obronie własności 
intelektualnej?

Oficjalnie (i pobieżnie za razem), porozumienie ACTA 
nie jest niczym złym. Jego celem jest ochrona własno-
ści przemysłowej i ochrona własności intelektualnej. 
Przekładając ten język „na nasze”, oficjalnie ACTA chro-
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ni producentów markowych produktów przed produk-
cją i rozpowszechnianiem tzw. podróbek oraz autorów 
rozmaitych utworów, przed piractwem, czyli złodziej-
stwem. Któż, przynajmniej publicznie, nie poprze tak 
świetlanej idei?! Przecież nikt nie przyzna się głośno do 
sympatyzowania z przestępcami! I o to właśnie chodzi 
autorom tego porozumienia. Pod płaszczykiem ochrony 
własności przemysłowej i intelektualnej, pod płaszczy-
kiem umowy handlowej, a nie politycznej, próbuje się 
przemycić pakiet przepisów, którego celem jest ogra-
niczenie lub wyeliminowanie najistotniejszych swobód 
obywatelskich, ba, nawet międzynarodowo zagwaran-
towanych Praw Człowieka.

Plan jest sprytny. Z jednej strony mamy zmasowany 
krzyk w obronie własności intelektualnej, oczywiście bez 
szczególnego akcentowania faktu, że chodzi o ochronę 
majątkowych praw korporacji – w tym wydawniczych, 
a nie o ochronę praw autorów dzieł, tak na dobrą spra-
wę. Z drugiej strony, dokument ACTA, pełen niejasnych, 
ogólnikowych przepisów, zawiera także i konkrety, jak 
w rozdziale II „Ramy prawne dla dochodzenia i egzekwo-
wania praw własności intelektualnej”, artykuł 6, punkt 
4, który głosi, że:

„Żadne postanowienie niniejszego rozdziału nie może 
być interpretowane w taki sposób, by nakładało na Stro-
nę wymóg nałożenia na swoich urzędników odpowie-
dzialności za działania podjęte w związku z wypełnia-
niem ich urzędowych obowiązków.”

Sam ten pojedynczy zapis w zasadzie wystarczy, aby 
nie przystępować do porozumienia ACTA! Ale...

 » Im dalej w las, tym więcej drzew...

Im więcej osób interesuje się ACTA, im więcej analiz po-
święca się temu porozumieniu, tym ciekawsze fakty wy-
chodzą na światło dzienne.

W chwili, gdy piszę ten tekst, ujawniono informację 
dotyczącą tzw. „dokumentów okołotraktatowych” po-
wiązanych z ACTA. Okazuje się, że tu właśnie ukryto 
sedno sprawy!

Otóż, zgodnie z tzw. Konwencją wiedeńską o prawie 
traktatów z 1969 r., dotyczącą porozumień międzyna-
rodowych, każdy zapis umowy międzynarodowej, któ-
ry może być interpretowany niejednoznacznie, musi być 
rozumiany tak, jak nakazują dokumenty okołotraktato-
we, opracowane w procesie projektowania i negocjacji 
treści danego porozumienia. Problem polega na tym, 
że w przypadku porozumienia ACTA, dokumenty te po-
zostają utajnione – nigdy nie ujawniono ich treści! Sło-
wem, nie jest prawdą, że ACTA to porozumienie jawne, 

gdyż ujawniono wyłącznie jego główny tekst, bez treści 
załączników i innych, powiązanych dokumentów.

Jaki jest tego skutek? Otóż taki, że poza bardzo wą-
skim gronem „tych, którzy wiedzą” – nikt tak napraw-
dę nie został poinformowany, w co się pakujemy pod-
pisując i ewentualnie ratyfikując ACTA!

Więcej, o tym, co niesie ze sobą porozumienie ACTA 
nie wiedzą najczęściej również osoby odpowiedzialne za 
proces jego podpisywania czy, później, ratyfikacji – a to 
jest już bardzo zły znak. Siłą rzeczy rodzi się pytanie, 
czy ludzie, którzy otrzymują od nas mandat zaufania 
w czasie wyborów, są zdolni do udźwignięcia odpowie-
dzialności za los nas wszystkich, skoro nie mają poję-
cia, jakie zmiany prawne usiłują zaakceptować w imie-
niu wszystkich obywateli? Nie, wbrew pozorom nie są 
to jedynie przypuszczenia. W ciągu kilku ostatnich dni 
różni politycy przyznali, że... nie czytali ACTA, nie mie-
li pojęcia, za czym głosowali, niektórzy nawet postano-
wili przeprosić swoich wyborców!

Doskonale zilustrował ten problem, w swoim serwi-
sie internetowym, znany prawnik Piotr „VaGla” Waglow-
ski, pisząc:

„Dlatego – jako obywatel – domagam się od rządu 
polskiego (i domagałem się wcześniej) udostępnienia 
opinii publicznej wszystkich dokumentów związanych 
z negocjacjami ACTA, wszystkich stanowisk negocjacyj-
nych polskich oraz innych rządów, które rządowi pol-
skiemu są znane, a także wszelkich informacji na temat 
wszystkich dokumentów i stanowisk, które na stole ne-
gocjacyjnym, w czasie prowadzonych w tajemnicy przed 
oczyma opinii publicznej negocjacji, kładły dopuszczo-
ne do tego stołu podmioty nie reprezentujące rządów 
(np. przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, bran-
żowe, zawodowe). Chcę również poznać pełną listę – co 
już wynika z poprzedniego postulatu – takich podmio-
tów, które na różnych etapach negocjacji przy tym sto-
le siedziały, wraz z ujawnieniem kryterium dopuszcze-
nia tych podmiotów do stołu.

Historia przyjmowania ACTA jedynie unaoczniła, że 
demokracja przedstawicielska się skompromitowała.

Oświadczenia posłów i eurodeputowanych, którzy 
przyznają się publicznie, że nie wiedzą, nad czym wła-
ściwie głosują. Oświadczenia ambasadorów, którzy prze-
praszają swoje dzieci oraz współobywateli za to, że pod-
pisali umowę. Brak wiedzy wśród ministrów na temat 
tego czego dotyczy przyjmowana w trybie obiegowym 
uchwała Rady Ministrów (wolę zakładać to, niż złą wolę 
i celowe działanie rządu, który mógłby doskonale wie-
dzieć co przyjmuje, ale udawać przed obywatelami, że 
nie wie). Do tego jeszcze pseudo-polityczne dyskusje 
w Sejmie, szukanie tematów zastępczych, które mogły-
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by w jakiś sposób spolaryzować społeczeństwo (bo jak 
nasi konkurenci powiedzą „Tak”, to my musimy powie-
dzieć „Nie”, w przeciwnym razie się nie odróżnimy, to 
zaś oznacza śmierć).”

Cały ten, niezwykle zresztą wartościowy felie-
ton, można przeczytać tutaj: http://prawo.vagla.pl/
node/9656

Reasumując: powstała sytuacja bez precedensu. Oto 
grozi nam wprowadzenia pakietu przepisów, który nie 
tylko był opracowywany w tajemnicy, ponad głowami 
obywateli państw – przyszłych sygnatariuszy tego poro-
zumienia, ale który – nawet w momencie jego podpisy-
wania i ewentualnej ratyfikacji – nie jest w pełni jawny, 
a więc... może zawierać dowolne, dodatkowe ustalenia, 
o których nikt z nas nie ma pojęcia. No dobrze... części 
możemy się domyślać na podstawie wycieków z Wiki-
Leaks, ale to chyba nie jest to źródło informacji, które 
powinno stanowić podstawowe miejsce pozyskiwania 
wiedzy o powstającym prawie, dla obywateli państw 
demokratycznych, prawda?

 » Kim są ci Internauci?

Na zakończenie chciałbym poruszyć temat, który mnie 
coraz bardziej irytuje, zarówno w ustach polityków, jak 
i licznej rzeszy dziennikarzy – komentatorów wydarzeń 
związanych z ACTA.

Zapewne zauważyliście, że niezwykle często w wy-
powiedziach dotyczących ACTA pada magiczny termin 
– Internauci. Kim są ci Internauci? Czy aby nie jest 
to próba mniej lub bardziej świadomej marginaliza-
cji osób, które nie zgadzają się na przyjęcie przez Pol-
skę, niebezpiecznego dla nas wszystkich porozumienia 
międzynarodowego?

Wiele wskazuje na to, że tak. Wystarczy spojrzeć na 
fakty – obecnie, użytkownikami Internetu jest już więk-
sza część polskiego społeczeństwa. W zasadzie, jeśli za-
stanowimy się nieco bardziej wnikliwie, ta liczba jest 
większa od oficjalnych szacunków, a to dlatego, iż wie-
lu z nas korzysta z Internetu pośrednio, nawet o tym 
nie wiedząc i... nie mam tu na myśli tylko tych osób, 
które kupują wraz z abonamentem smartfona i potem 
przychodzą do operatora z reklamacją, że na rachun-
ku mają kilkaset złotych opłaty za „transmisję danych”, 
a następnie wykazują ogromne zdziwienie, gdy przed-
stawiciel operatora informuje ich, że smartfon pobie-
ra rozmaite aktualizacje, a nawet głupi widget pokazu-
jący pogodę czy notowania giełdowe – też korzysta z... 
o zgrozo... Internetu! Coraz częściej korzystając ze zwy-
kłego telefonu, de facto, czysto technicznie – korzysta-

my z Internetu, bo gdzieś tam, nasza rozmowa zamie-
niana jest na ciągi zer i jedynek, które przesyłane są 
cyfrowym łączem danych – choć o tym nie wiemy. Po-
dobnie wygląda transmisja danych w kablowych sieciach 
telewizyjnych czy... działanie najnowszej generacji licz-
ników, które zbierają dane o zużywanej przez nas ener-
gii elektrycznej – coraz więcej urządzeń w naszym oto-
czeniu korzysta z transmisji danych za pośrednictwem 
protokołu TCP/IP, a więc podstawy działania Internetu.

Dlatego twierdzę, że dożyliśmy czasów, w których 
dzielenie Polaków na „Internautów” i „nie-Internau-
tów” jest bezcelowe, wszak nikt nie dzieli nas na „Tele-
fonautów” i „nie-Telefonautów” dlatego, że zdarza nam 
się korzystać z telefonu lub też nie.

***
Umówmy się, że przeciwko ACTA wystąpiła po pro-

stu bardzo pokaźna część naszego społeczeństwa i wy-
stąpiła nie dlatego, że „nie wie, o co tu chodzi”, bo póki 
co, wiele wskazuje na to, że to decydenci zupełnie nie 
rozumieją, o co tu chodzi i swój dogłębny brak rozu-
mienia starają się scedować na społeczeństwo, co za-
pewne nie doprowadzi do sensownego rozwiązania po-
wstałej sytuacji.

Cała „afera z ACTA” stanowi swoistą kroplę, która 
przepełniła naczynie wypełnione już wcześniej po brze-
gi. To jest impuls, impuls bardzo istotny, bo ujawniający, 
że oto w Polsce, na naszych oczach, zachodzi ogromna 
zmiana – ze zbioru krótkowzrocznych jednostek, które 
dostrzegają jedynie „czubek swojego nosa”, stajemy się 
wreszcie tzw. społeczeństwem obywatelskim, czyli spo-
łeczeństwem, które nie tylko głosuje w wyborach i wra-
ca na swoje podwórka, ale również – patrzy na ręce swo-
im przedstawicielom, kontroluje ich poczynania i – co 
najważniejsze – wymaga od nich właściwej reprezenta-
cji interesów wyborców oraz... rozlicza ich z jakości po-
dejmowanych w naszym imieniu decyzji. «

polub nas

facebook.com/imagazinepl

http://prawo.vagla.pl/node/9656
http://prawo.vagla.pl/node/9656
http://www.facebook.com/imagazinepl
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NORBeRT	cAłA

jest ProBleM 
z PryWAtnością 
iMessAge czy nie MA?
Obiegowa	opinia	jest	taka,	że	po	wy-
jęciu	 karty	 SIm	 z	 naszego	 telefonu	
z	aktywowanym	imessage	i	włożeniu	
innej	karty,	np.	po	sprzedaży	telefonu,	
jego	nowy	użytkownik	będzie	otrzy-
mywał	nasze	SmS.

Wielokrotnie słyszeliście zapewne o problemie z prywat-
nością wiadomości iMessage w iOS 5. Obiegowa opinia 
jest taka, że po wyjęciu karty SIM z naszego telefonu 
z aktywowanym iMessage i włożeniu innej karty, np. po 
sprzedaży telefonu, jego nowy użytkownik będzie otrzy-
mywał nasze SMS-y.

Najlepiej sytuację charakteryzuje dowcip o radiu Ere-
wań, które poinformowało, że w Moskwie Wołgi rozda-
ją… Pewnie resztę dowcipu pamiętacie. W tym przy-

padku też jest jakaś odrobina, 
a może nawet więcej, praw-
dy i istnieje faktycznie możli-
wość, że w bardzo określonej 
sytuacji ktoś może dostać na-
sze wiadomości.

 » Eksperyment 
procesowy

Przeprowadzi łem mały, 
a może nawet duży, ekspery-
ment procesowy z iPhone 4 
oraz iOS 5.0.1 w roli głównej 
i już Wam wyjaśniam, o co 
chodzi. Zacznijmy od tego jak 

działa ta funkcja. W momen-
cie, gdy wkładacie nową kar-
tę SIM do telefonu z iOS 5.0.1, 
pojawia się komunikat infor-
mujący o naliczeniu opłaty za 
SMS-a aktywującego FaceTi-
me. Mimo, że jest tu mowa 
tylko o FaceTime, to wiado-
mość dotyczy także iMessage. 
Czyli jak klikniemy OK, to zo-
stanie wysłany SMS do serwe-
rów Apple i zostanie aktywo-
wany iMessage. Na serwerach 
Apple, UUID (chyba) naszego 
telefonu zostanie przypisa-
ny do numeru telefonu z na-
szej karty SIM. Od tej pory, ktoś inny wysyłając do 
nas wiadomość – mając również aktywowaną tę funk-
cję –  wyśle nam nie klasycznego SMS-a tylko właśnie 
iMessage.

Uwaga, tu będzie ziarenko prawdy. Po wyjęciu karty 
SIM z telefonu, a mając ciągle dostęp do Internetu, nadal 
będziemy na telefon otrzymywali wiadomości iMessage 
skierowane dla naszego numeru. Nie dotyczy to wszyst-
kich SMS-ów, tylko iMessa-
ge, mimo że kartę SIM mamy 
w garści. Czyli jeśli po prostu 
wyjmiemy kartę SIM i taki te-
lefon sprzedamy na aukcji, to 
ktoś, kto go kupi, faktycznie 
będzie mógł czytać przezna-
czone dla nas wiadomości. 
Niestety, w takim przypadku 
jesteśmy sami sobie winni.

Nowy użytkownik będzie 
mógł to robić do czasu, kie-
dy nie włoży własnej kar-

„ Po wyjęciu karty 
siM z telefonu, 

a mając ciągle 
dostęp do internetu, 
nadal będziemy na 
telefon otrzymywali 
wiadomości iMessage 
skierowane dla 
naszego numeru. 
nie wszystkie sMs-y, 
tylko iMessage, mimo 
że kartę siM mamy 
w garści

„ co zrobić, aby 
przygotować 

telefon do przekazania 
komuś innemu tak, 
aby nie mógł odebrać 
przeznaczonych 
dla nas iMessage? 
tu możliwości jest 
bardzo dużo
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ty SIM do telefonu. Jak już ją 
włoży, to otrzyma komunikat, 
o jakim mówiliśmy i nie waż-
ne, czy kliknie OK czy Anuluj. 
W obu przypadkach wiadomo-
ści iMessage przestaną przycho-
dzić. Jedynym problemem może 
być to, że na taki komunikat cza-
sem musimy poczekać kilka mi-
nut od włożeniu karty. Jednak 
wcześniej czy później (u mnie 
max 5 minut, taki komunikat 
dostaniecie i iMessage przesta-
ną przychodzić.

 » Przygotowania do przekazania

Co zrobić, aby przygotować telefon do przekazania ko-
muś innemu tak, aby nie mógł odebrać przeznaczo-
nych dla nas iMessage? Tu możliwości jest bardzo dużo. 
Najprostsza i najszybsza to w opcjach Wiadomości wy-
łączyć iMessages, ponowne włączenie bez właściwej 
karty SIM nie powiedzie się. Można też w opcjach tele-
fonu wybrać opcję „Wyzeruj wszystkie ustawianie” lub 

„Wymaż zawartość i ustawie-
nia”. Można wreszcie w iTunes 
wybrać opcje „Odtwórz” – czy-
li zainstaluj system operacyjny 
od nowa. Wszystkie te operacje 
w 100% pozbawią nowego użyt-
kownika możliwości otrzymywa-
nia naszych iMessage. Ważne je-
dynie, by przeprowadzać je bez 
włożonej karty SIM.

Oddzielnym problemem po-
zostaje kradzież telefonu. Je-
śli złodziej przywłaszczy sobie 
naszego iPhone’a, to pomimo 
zablokowania karty SIM, nadal 
będzie mógł otrzymywać nasze wiadomości iMessage 
– zwykłych SMS oczywiście nie. Prawdopodobnie jed-
nak złodziej od razu sprzeda telefon lub włoży inną 
kartę i problem się rozwiązuje. Jeśli jednak Wasza ko-
respondencja i ogólnie dane w telefonie są cenne, to 
warto założyć sobie usługę iCloud i dzięki temu mieć 
możliwość zdalnego wymazania ustawień telefonu.

Z tymi Wołgami to było tak, że nie w Moskwie, 
a w Petersburgu, nie rozdawali, a kradli i nie Wołgi tyl-
ko rowery. «

http://www.zgsklep.pl
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Przed Gwiazdką w sklepach z zabawkami pojawił się 
nowy produkt.

Była to lalka, a właściwie robot z wymiennymi seg-
mentami, trochę na zasadzie klocków kolego, ale więk-
szych, bardziej ergonomicznych i organopodobnych, 
co stwarzało większe szanse kreatywnej zabawy. Na 
głowie była blond czupryna pod hełmofonem ļ la Dark 
Puder i czułkami pszczółki Papaji z opcją na cztery an-
tenki Blebletubisiów. Skrzydełka, w pełni rozwijalne do 
dwóch armat laseroplazmatycznych z serii Chronicle, 
miały wymienne kolorowe moduły, które dawały moż-
liwości gry podobne do MasterBlind, a kratka na pulo-
werze-kolczudze pozwalała na swobodne wyzwanie in-
telektualne charakterystyczne dla kostki Kubika.

Modułowa budowa dawała praktycznie nieograni-
czoną możliwość kombinacji w tworzeniu postaci, a kil-
ka proponowanych na odwrocie dawało przedsmak tej 
wspaniałej przygody osobowościowej: Rambie 3, Kubuś 
Puchaman, Kaczor Potter czy Atomic Struś.

Wymienne buty (w zestawie było 7 par, a można było 
dokupić jeszcze 23) to kolejne pole do popisu dla mło-
dych talentów. Raz dawały możliwości podobne do Nin-
ja Hurdles, raz kota w butach, a raz czołgu M1 Abrams. 
Dodatkowo, dzięki minisilniczkom, zabawka mogła po-
konywać przeszkody – w zależności od butów – pełza-
jąc, skacząc, idąc bokiem, piruetując, padnij-powstając. 
Wbudowane organy wewnętrzne dawały możliwość roz-
wijania umiejętności opiekuńczych (czynności: siusia-
nie, wchłanianie wewnętrzne, dyspepsja, ból brzucha). 

Minichip o pamięci 2 GB w zupełności wystarczał, by 
nauczyć zabawkę podstaw jednego z 4 języków, w tym 
migowego, a schowany pod lewą pachą przycisk resetu 
głównego pozwalał na wielokrotne tworzenie od pod-
staw komunikacji werbalnej z zabawką. By zabawa była 
jeszcze ciekawsza i mniej przewidywalna, pod lewym 
nadgarstkiem wbudowano panel operacyjny pozwala-
jący na ustawianie poziomów: agresywności, dzielności, 
infantylności, posłuszeństwa, inteligencji oraz potrze-
by przebywania z dzieckiem, u którego wykryto ADHD.

Pan Emil Czyć robił akurat z synkiem zakupy w cen-
trum handlowym.

– Bartuś, zobacz! EveryToy.
– E, nie dla mnie.
– E?

NIżEJ POdPISANy

WszystkoBAWkA

Opowiadania	pochodzą	z	książki	
“hasło	niepoprawne”.		
Link:	http://www.feedbooks.com/book/3126

 » Niżej	 Podpisany	 >	 Tech-absurdysta,	 self-publisher	 i	 pisarz	
3.0	beta.	Wierzy	w	e-booki	mobilne	i	intensywnie	je	promuje.	
Wspiera	TeleRead,	Author	2.0	oraz	Read	An	Ebook.	Prowadzi	
eksperymentalne	projekty	 literackie:	Google-translated	fic-
tion	oraz	#hashtagstory.	Tworzy	historie	obrazkowe	na	iPhonie.

 » Hashtag	bio:	#1picstory	#writer	#mobilefiction	#ebooks	#sel-
fpub	#hashtagstory	#iPhone

 » Blog	autora:	http://passwordincorrect.com

http://www.feedbooks.com/book/3126
http://passwordincorrect.com
http://www.nozbe.com
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W poniższym tekście chciałbym przybliżyć te aplikacje, 
których używam i pokazać jak to robię. Na pewno jest 
wiele innych sposobów, a poniżej jest po prostu to, co 
„mi robi”:

 » Reeder 
(iPhone, iPad i Mac)

Moja podstawowa aplikacja do czyta-
nia treści. Dodaję kanały RSS do Go-
ogle Reader i potem czytam wszyst-
ko za pomocą aplikacji Reeder na 
moich wszystkich urządzeniach 
– dzięki idealnej synchronizacji z Go-
ogle’m nie ważne, które z moich ga-
dżetów podniosę – zawsze mam naj-
nowsze wiadomości.

Jednak na czytaniu w Reederze się 
nie kończy – otóż prosto z niego wy-
syłam najciekawsze artykuły w róż-
ne strony, aby podzielić się nimi z in-
nymi lub aby po prostu przejrzeć je 
później lub zapamiętać na zawsze. 
A wygląda to mniej więcej tak:

 » Twitter

Jestem bardzo aktywny na Twitterze (ponad 20K follo-
wersów nie może się mylić), więc 
najciekawsze artykuły puszczam 
tam, aby podzielić się z moimi znajo-
mymi w sieci. Kiedyś robiłem to bez-
pośrednio z Reedera do Twittera, ale 
to powodowało, że potrafiłem wy-
słać kilka tweetów na raz, co mogło 
wkurzać tych, którzy mnie śledzą. 
Dlatego zapisałem się do aplikacji 
webowej „Buffer” i po prostu wysy-
łam artykuły e-mailem na mój oso-
bisty adres, a tam już skonfigurowa-
łem, kiedy mają się moje wpisy na 
Twitterze pojawić. Działa świetnie.

 » Read It Later

Niektóre wpisy, szczególnie video, 
mam ochotę przeczytać później, 
najlepiej na moim Maku. Szczegól-
nie filmiki podpadają pod tę kate-

konsuMoWAnie 
treści
nA iurządzeniAch 
i MAku mIchAł	ŚLIwIńSKI

Żyjemy	w	erze	informacyjnej	i „konsumujemy”	ogromne	ilości	treści	– pisem-
nej,	audio,	video.	jest	tego	sporo	i będzie	coraz	więcej.	coraz	trudniej	się	od-
naleźć	w	tym	gąszczu	spraw	i natłoku	informacji.	Na	szczęście	mamy	teraz	do	
dyspozycji	 nasze	 iUrządzenia	 i	 bardzo	przydatne	aplikacje,	 które	pomagają	
nam	wprowadzić	odrobinę	porządku	w	tym	całym chaosie.
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gorię, bo jak czytam artykuły to nie mam na nie czasu 
lub mam po prostu wolne łącze komórkowe, a w tzw. 
przerwie na kawę w domu mogę sobie coś ciekawego 
obejrzeć. Dlatego mam konto w usłudze „Read it Later” 
i skonfigurowałem ją w Reederze – dzięki temu artykuły 
„na później” lądują prosto tam. Następnie w moim Sa-
fari na Maku mam zakładkę na stronie „Read it Later” 
i sobie potem spokojnie mogę wszystko przejrzeć oraz 
nadrobić zaległości.

 » Evernote

Niektóre artykuły są naprawdę niezłe i mają bardzo mą-
dre i ciekawe wskazówki lub po prostu będą mi potrzeb-
ne w przyszłości do pracy nad czymś. Te artykuły lądują 
w moim „zewnętrznym mózgu”, czyli aplikacji Evernote. 
Znowu, Reeder ma bezpośrednią integrację z Evernote, 
więc wystarczy, że kliknę na ikonkę słonika i oglądany 
przeze mnie artykuł ląduje tam, gdzie trzeba – jest za-
pisany u mnie „na zawsze”. Co więcej, te artykuły mogę 
czytać też na każdym z moich iUrządzeń i na Maku, bo 
Evernote ma aplikacje na każdą platformę.

 » Tweetbot

W poprzednim numerze iMagazine pojawiła się recenzja 
kilku programów do obsługi Twittera, w tym Tweetbota, 
którego używam od bardzo dawna na moim iPhone’ie. 
Z dwóch powodów: po pierwsze, nie muszę przeglądać 
całego streamu, ale mogę po prostu podzielić użytkow-
ników na listy i czytać ich wpisydużo bardziej intuicyj-
nie, niż na standardowej aplikacji Twittera. Drugi plus 
to oczywiście integracja z „Read It Later” i możliwość 
wysyłania tweetów i linków z tweetów do tej aplikacji, 
aby spokojnie się z nimi zapoznać, gdy będę już wygod-
nie siedział przy komputerze.

 » Audible

Czytam dużo książek. To znaczy – „czytają mi książki” 
– w podróży, w samochodzie, wszędzie, gdzie nie pra-
cuję. Kupuję książki ze strony Audible i synchronizuję je 
z iTunes – potem słucham ich, kiedy tylko chcę. Ostat-
nio zacząłem testować również ich aplikację na iPho-
ne’a i działa doskonale – mam dostęp do całej mojej 
biblioteki Audible i mogę ściągnąć każdą ze wcześniej za-
kupionych, starszych książek, kiedy chcę jej posłuchać. 
Super. W Polsce alternatywą jest Audioteka ale jako, że 

ostatnio nie czytam książek po polsku, nie mogę się na 
jej temat wypowiedzieć, chociaż słyszałem o niej dużo 
dobrego.

 » Podcaster

Oprócz słuchania książek, często słucham też podca-
stów. iTunes, w którym muszę je synchronizować, gdzie 
się ściągają wszystkie odcinki i do tego niektóre bardzo 
długo (zwłaszcza, że nie każdy odcinek jest dla mnie 
w jednakowo interesujący) nie spełnia moich oczekiwań. 
Dlatego zacząłem słuchać podcastów za pomocą Pod-
castera. Mogę ściągnąć wybrane odcinki „na później” 
lub słuchać bezpośrednio za pomocą streamingu. Su-
per wygodne i daje mi możliwość słuchania czegoś faj-
nego, jak mam na to ochotę. Szczególnie polecam oczy-
wiście „Nagdryzionych”!

 » Tak oto konsumuję treści, a Ty?

Tak wygląda u mnie sposób konsumowania tre-
ści, a jak wygląda u Ciebie? Dajcie znać na Twitterze 
(@MichaelNozbe) jak to robicie – chętnie wymienię się 
doświadczeniami. Cieszę się, że obecne aplikacje i iUrzą-
dzenia są tak ze sobą świetnie zgrane, że czytanie i ab-
sorbowanie wiadomości jest staje się przyjemnością. 
Miłego czytania, słuchania i oglądania! «
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dOmINIK	łAdA

geAr4 the BAnd
Szukasz bumpera do swojego iPhona 4 lub 4S? 
Może to jest rozwiązanie dla Ciebie? Gear4 The 
Band jest alternatywą dla bumpera applowe-
go. Kosztuje ponad połowę taniej od niego i ma 
dwie podstawowe zalety – po pierwsze, jest le-
piej skonstruowany i w odróżnieniu od bumpera 
od Apple nie rysuje metalowej części obudowy 
iPhona. Druga zaleta to kolorystyka. The Band 
dostępny jest w kolorach czarnym, czarno-zielo-
nym, czarno-czerwonym, czarno-szarym oraz biało-szarym. Gear4 The Band dostępny jest w cenie 49 zł.

geAr4 juMPsuit treAd
Jeśli dużo grasz na iPadzie to zdajesz sobie na pewno sprawę z tego, że trzymanie table-
tu w spoconych dłoniach może być średnio wygodne – może nam się wyślizgnąć, a wte-
dy nieszczęście gotowe. Gear4 JumpSuit jest silikonowym pokrowcem, który idealnie za-
bezpiecza iPada przed zarysowaniami z jednej strony, jednocześnie dając nam pewny 
uchwyt. Oryginalnym pomysłem jest zastosowanie jako faktury imitacji opony samocho-
dowej. Gear4 JumpSuit Tread kupicie za 99 zł.

griffin helitc
Macuserzy bardzo dobrze znają firmę Griffin, jako producenta jed-
nych z najlepszych akcesoriów do maków i urządzeń przenośnych. 
Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio Griffin zajął się też produkcją za-
bawek;-) Konkretnie wyprodukował helikopter zdalnie sterowany. Ale 
nie byle jaki, tylko sterowany przy pomocy aplikacji dostępnej w App 
Store i iPhona, iPoda Touch lub iPada. Helikopter jest bardzo dobrze 
wykonany. W komplecie mamy dodatkowo części zamienne w posta-
ci zapasowych łopat śmigieł, kabel do ładowania helikoptera wprost 
z portu USB naszego komputera oraz przystawkę, którą zakładamy 
na nasze iUrządzenie i wpinamy ją do gniazda słuchawkowego. Roz-
wiązanie trochę inne niż znane z AR.Drona, ale zabawa jest też przed-
nia. Choć lojalnie muszę uczulić, że sterowanie jest dużo trudniejsze 
niż we wspomnianym AR.Dronie i możliwości zabawki są mniejsze. 
Cóż, wszystko kwestia ceny. HeliTC kupicie za 259 zł.
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Nasze	oko	może	nie	pokochać	 tego	
głośnika,	 ale	 nasze	 ucho	 na	 pew-
no	doceni	dźwięk,	który	z	niego	się	
wydobywa

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zapraszacie na wieczor-
ną kolację nowo poznanych znajomych, którzy jeszcze 
nigdy u Was nie byli. Podczas przygotowania owej ko-
lacji, wraz z ukochaną puszczacie muzykę, w celu umi-
lenia sobie czasu. Muzyka wypełnia całe mieszkanie 
i gdy przychodzą goście, już w korytarzu słyszą piękne 
dźwięki wydobywające się z salonu. Po standardowych 
buziakach i uśmiechach dostajecie w prezencie butelkę 
wina i zapraszacie gości do salonu. Wtedy zaczyna się 
charakterystyczne rozglądanie po całym pomieszczeniu 
i marszczenie czoła, które wskazuje na mocne zdziwie-
nie. Żadnego kina domowego, wolno stojących kolumn 
głośnikowych, ani ukrytych w rogach mini głośników. 
Po chwili więc musi paść pytanie: „Skąd do cholery wy-
dobywa się ten dźwięk?”. Odpowiedź kryje się na jed-
nej z półek.

 » Skrzyneczka bez kabla

Mała skrzyneczka, która nie jest skrępowana przez ża-
den kabel, a jej wymiary nie są adekwatne do tego, 
co słyszą odbiorcy, mocno potrafi zadziwić. Ta skrzy-
neczka to najnowsze dzieło inżynierów spod znaku 
Bang & Olufsen, o nazwie Beolit 12. Zaproszeni zna-
jomi robią wielkie oczy i z niedowierzaniem wpadają 
w zachwyt nad tym małym głośnikiem. Później pada 
jeszcze siedem tysięcy pytań, na które musicie odpo-
wiadać cały wieczór i w ten sposób Wasza kolacja scho-
dzi na drugi plan.

Urządzenie zostało po raz pierwszy pokazane publicz-
ności odwiedzającej targi CES 2012 i dzięki uprzejmości 
warszawskiego salonu B&O Sadyba bardzo szybko tra-

fiło w nasze ręce. Duński producent znany jest z elek-
troniki, tej najwyższej półki, a jego ceny można porów-
nać do cen niezłych używanych samochodów, a co za 
tym idzie – nie każdego stać na taki wydatek. Teraz ma 
się to trochę zmienić dzięki serii produktów PLAY, która 
ma dotrzeć do większego grona odbiorców tej eksklu-
zywnej marki. Pierwszym dzieckiem PLAY jest Beolit 12, 
a jego cena na amerykański rynek to 799 dolarów, czyli 
w przeliczeniu na złotówki jakieś 2550 zł. Jak za darmo! 
Prawda? Rzecz jasna w kraju, w jakim przyszło nam żyć, 
to nadal dość wysoka cena, 
jednak wierzcie mi, to nie jest 
zwykły mały głośniczek.

 » Mała konstrukcja, 
wielka technologia

B&O w tej małej konstruk-
cji zawarło wiele ciekawych 
technologii. Najważniejszą 
bez wątpienia jest AirPlay, 
który sprawia, że głośnik 
jest mobilny i może towarzy-
szyć nam w każdym pomiesz-

BaNg & olUFSeN
Beolit 12 jAROSłAw	cAłA

„ duński 
producent znany 

jest z elektroniki tej 
najwyższej półki, 
a jego ceny można 
porównać do cen 
niezłych używanych 
samochodów, 
a co za tym idzie 
– nie każdego stać 
na taki wydatek
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dobywa. Przy okazji stycz-
niowego iMagazine miałem 
przyjemność opisać Zeppeli-
na Mini i byłem pod wielkim 
wrażeniem możliwości tak 
małego głośnika. Wtedy nie 
sądziłem, że coś tak małego 
może grać tak dobrze. Teraz 
muszę to sprostować. Coś tak 
małego może grać jeszcze le-
piej! To niebywałe, ile w tak małej obudowie może mie-
ścić się mocy. W tym koszyku piknikowym B&O zmieścił 
wzmacniacz klasy D o mocy 120 W, dwa 2-calowe głośni-
ki wysokotonowe i 4-calowy głośnik niskotonowy. Efekt 
jest piorunujący, gra bardzo mocno i nie gubi żadnych 
dźwięków, w żadnym z zakresów częstotliwości. Naj-
mocniejszą stroną jest zakres niskich tonów, gdzie Beolit 
robi totalną miazgę. Mogę założyć się o każdą złotówkę 
z mojego konta oszczędnościowego, że nie ma głośnika 
o takich gabarytach z tak mocnym basem. Dodam, że 
to bardzo bezpieczny zakład. Trzeba też podkreślić, że 
to wszystko z powietrza i na baterii, a nie ze stałego za-
silania sieciowego, a to mogło by się wydawać znaczącą 
różnicą. Jednak tylko tak się wydaje, bo nie słyszę żad-
nej różnicy między dźwiękiem z kabla a tym z powietrza 
i to samo tyczy się z kwestią zasilania. Bardzo dziwne, 
ale może mam słabe ucho.

***
Jeśli do następnego numeru dostanę sprzęt jeszcze 

mniejszy, grający jeszcze lepiej, to na pośladku wytatu-
uję sobie napis „kocham Tuska”. Wcześniej napisałem, że 
ten sprzęt potrafi mocno zadziwić i przez cały ten tekst 
starałem się to udowodnić. Mam nadzieję, że mi się uda-
ło, bo to naprawdę zadziwiający sprzęt, od wyglądu aż 
po dźwięk. Jedynie cena może nikogo nie zaskoczyć, bo 
o ile na rynku amerykańskim wygląda na przystępną, 
to w naszych realiach jest nadal dość wygórowana. Po-
tencjalnych klientów widzę w ludziach dla których dwa, 
cztery, czy sześć tysięcy to praktycznie żadna różnica. 
Jeżeli chcą coś mieć, to po prostu kupują. «

czeniu naszego domu. Dzię-
ki temu Beolit może chwytać 
muzykę z powietrza od na-
szych iUrządzeń i nie potrze-
buje do tego żadnego docka. 
Działanie jest bardzo proste, 
wystarczy posiadać bezprze-

wodową sieć i odpowiednio pod 
nią skonfigurować głośnik. Odbywa się 

to podobnie jak konfiguracja prostego routera. Na po-
czątku podłączamy go za pomocą kabla LAN i po wpi-
saniu adresu IP, podanego w instrukcji, wchodzimy do 
menu. Urządzenie wyszukuje naszą sieć, do której mu-
simy wpisać hasło i na koniec resetujemy głośnik. Po 
3 minutach wszystko działa już In Air. Podczas dzia-
łania w systemie AirPlay niestety są delikatne „lagi”, 
a gdy jakiś czas nie używamy sprzętu, to później mu-
simy od nowa czekać na jego podłączenie do Wi-Fi co 
trochę może denerwować. Drugim ważnym czynnikiem, 
który wpływa na mobilność, jest wbudowana bateria, 
to dzięki niej nie musimy nigdzie ciągnąć znienawidzo-
nych przez wszystkich kabli. Jedynym przydatnym ka-
blem będzie iKabel. W tym celu głośnik posiada wejście 
USB i w pełni obsługuje wszystko z pod znaku Apple, co 
umożliwia zabranie Beolita tam, gdzie nie ma już bez-
przewodowej sieci. Sam „dizajn” głośnika aż się prosi, 
żeby porwać go gdzieś na zewnątrz, wygląda bowiem 
jak mały koszyk piknikowy. Skórzany pasek zaczepiony 
po skosie ułatwia przenoszenie, a aluminiowa siatka wo-
koło oraz gumowana góra świadczą o jego wytrzymało-
ści na przeciwności losu. Całe urządzenie dostępne jest 
w kilku wersjach kolorystycznych, a te z brązowym pa-
skiem wyglądają najefektowniej. Na górze mieszczą się 
„aż” cztery delikatnie podświetlane przyciski służące do 
włączenia, sterowania głośnością oraz funkcją AirPlay. 
To wygląd z rodzaju: „albo mnie kochasz, albo nienawi-
dzisz”, a ja zdecydowanie znajduje się w grupie miłośni-
ków. Beolit posiada też wejście Line In, gdyby ktoś nie 

posiadał niczego nadgryzio-
nego, ale przecież nas to nie 
obchodzi, więc pisze to tylko 
dla formalności.

 » dźwięk 
z powietrza

Nasze oko może nie poko-
chać tego głośnika, ale na-
sze ucho na pewno doceni 
dźwięk, który z niego się wy-

Bang & olufsen 
Beolit 12      
Moc	wzmacniacza: 120 W

Czas	pracy	na	baterii: 8h / 4h w systemie AirPlay

Podłączenie:  Wejście USB z obsługą Apple, mini-jack 3,5mm, 
złącze LAN

Wymiary	(cm): Szerokość 28 x Głębokość 18,8 x Wysokość 13,3

Waga: 2,8 kg.

„ sam „dizajn” 
głośnika aż się 

prosi, żeby porwać go 
gdzieś na zewnątrz, 
wygląda bowiem jak 
mały koszyk piknikowy

„ Mogę założyć się 
o każdą złotówkę 

z mojego konta 
oszczędnościowego, 
że nie ma głośnika 
o takich gabarytach 
z tak mocnym basem. 
dodam, że to bardzo 
bezpieczny zakład



 » 2012 nr 2 » SPrzęt » yamaha RX-v671 41

Amplituner	Yamaha	RX-V671	jest	tak	
przyjazny	użytkownikom	 iphone’ów,	
że	 powinien	 nazywać	 się	 iYamaha	
RX-V671

Amplitunery kina domowego to urządzenia dla praw-
dziwych hardkorowców. Te zazwyczaj czarne skrzynki, 
w większości instalacji skrywane są gdzieś w szafkach na 
sprzęt Audio-Video. Nic w tym dziwnego. Ogrom przy-
cisków na ścianie przedniej i ilość złączy z tyłu – po-
trafiąca zawstydzić inżyniera pokładowego z promu 
kosmicznego – to nie są elementy, jakie chcemy ekspo-
nować w naszym mieszkaniu. Aż boję się pomyśleć, co 
się dzieje z tyłu takiego amplitunera, kiedy podepnie-
my wszystkie kabelki. Amplitunerem sterujemy oczywi-
ście za pomocą pilota, który w większości przypadków 
wygląda jak centrum kontroli światem. Nie lubię takich 
sprzętów. Czasem jednak nie da się go zastąpić niczym 
innym. Jeśli chcemy w naszym salonie zapewnić sobie 
z jednej strony doskonałą jakość dźwięku stereo z na-
szego odtwarzacza CD, z drugiej możliwość zachwyca-
nia się przestrzenią w filmach z Blu Ray oraz być w cen-
trum wydarzeń grając na konsoli, to nie obędzie się bez 
amplitunera. Jeśli czytacie iMagazine i zastanawiacie się 

nad wyborem takiego sprzętu, to Wasze oczy powinny 
być skierowany tylko na nową linię Yamahy. Amplituner 
Yamaha RX-V671, który trafił do nas do testów jest tak 
przyjazny użytkownikom iPhone’ów, że powinien nazy-
wać się iYamaha RX-V671.

Yamaha RX-V671 to najniższy model spośród 
amplitunerów współpracujących z aplikacją dla 
iPhone’a – AV Controller. Jego „niskości” możemy się do-
patrzeć w cenie, za jaką możemy go nabyć (od 1999 zł), 
zupełnie jej za to nie widać w wyposażeniu i możli-
wościach. Jak dla mnie ten najniższy model jest w zu-
pełności wystarczający. RX-V671 to bowiem niezwykle 
wszechstronny sprzęt, zapewniający nam 7-kanałowy 
dźwięk przestrzenny, zgodny 
z Dolby TrueHD oraz DTS-HD 
Master Audio, Dolby Digital 
Plus i DTS-HD High Resolu-
tion Audio.

 » Bez kabli

RX-V671 został wyposażony 
w sześć gniazd HDMI, kom-
patybilnych z 3D oraz ARC. 
Jedno z tych gniazd zosta-
ło umieszczone na przedniej 

yAMAhA rX-V671
NORBeRT	cAłA

„ dźwięk może 
nie przypaść 

do gustu fanom 
wyrafinowanego 
stereo oraz muzyki 
nie dotkniętej ręką 
techniki, natomiast 
fani kina domowego 
oraz namiętni gracze 
będą zachwyceni



 » 2012 nr 2 » SPrzęt » yamaha RX-v671 42

kacja sama wyszuka wpięty do naszej sieci amplituner 
i doda możliwość sterowania nim. Taka możliwość za-
rządzania tym skomplikowanym sprzętem powoduje, że 
nagle używanie tego bardzo złożonego urządzenia staje 
się proste jak gra w Angry Birds. Aplikacja jest całkiem 
przyjemnie zaprojektowana i daje w prosty sposób do-
stęp do nawet bardziej skomplikowanych ustawień, cza-
sem niedostępnych bezpośrednio z oryginalnego pilota. 
Dodatkowo, obsługa wspomagana jest czytelnym, gra-
ficznym interfejsem użytkownika (GUI), który pojawia 
się na ekranie telewizora. Choć akurat sama grafika in-
terfejsu mogła by być trochę nowocześniejsza.

Początkowo obawiałem się o opóźnienia w obsłu-
dze, gdy korzystamy z iPhone’a jako pilota. Na szczę-
ście nic takiego nie miało miejsca, a sprzęt reaguje na-
tychmiast na każde wciśnięcie wirtualnego przycisku. 
Przy czym, komunikując się za pomocą Wi-Fi, nie wy-
maga „widzenia” się pilota z urządzeniem. Możemy więc 
spokojnie sterować naszym sprzętem i zmieniać mu-
zykę wygodnie leżąc w wannie. Zmienianie repertuaru 
aktualnie odtwarzanego jest tym prostsze, że aplikacja 
oprócz możliwości sterowania pozwala także na prze-
syłanie bezprzewodowe muzyki zgromadzonej na na-
szym iPhone’ie lub iPodzie touch. Yamaha nie zdecydo-
wała się na zastosowanie Applowego formatu AirPlay, 
gdyż zależało im na integracji 
sterowania całym systemem 
streamingu w jednej aplika-
cji. Trzeba przyznać, że dzia-
ła to bardzo dobrze, a apli-
kacja AV Controler bardzo 
mi przypadła do gustu. Po-
wiem więcej, sterowanie ca-
łym sprzętem za jej pomocą 
urzekło mnie. Pewnie jeszcze 
lepiej by było, gdybym miał 
odtwarzacz Blu Ray Yamahy. 

ścianie, dzięki czemu podłączenie kamery, aparatu fo-
tograficznego czy konsoli gier stało się niezwykle pro-
ste i wygodne. Nie trzeba już zagłębiać się w kłębowi-
sko kabli z tyłu. To rozwiązanie spotkałem do tej pory 
tylko w amplitunerach Yamaha. Oprócz tego, na przed-
niej ściance jest złącze USB, które pozwoli na bezpo-
średnie podłączenie np. iPoda. Z tyłu mamy, jak zawsze 

w tego typu sprzętach, ogromną ilość 
złączy niepozostawiającą złudzeń, że do 
tego urządzenia da się podpiąć wszyst-
ko. Oczywiście, jeśli posiadamy wykształ-
cenie minimum na poziomie inżyniera 
dźwięku.

Nas najbardziej interesuje jednak fakt 
wyposażenia RX-V671 w złącze LAN, a co 
za tym idzie, możliwość wpięcia go do na-
szej domowej sieci i skorzystania z idą-
cych za tym dobrodziejstw. Nasz pod-
pięty pod sieć amplituner będzie mógł 
korzystać z serwisu Napster, bogatej bi-
blioteki rozgłośni radiowych dostępnych 
przez Internet oraz będzie mógł odtwa-
rzać muzykę zgromadzoną na naszym 
domowym serwerze NAS. Tym, co jed-
nak każdy fan Apple doceni najbardziej, 
będzie możliwość sterowania wszystki-

mi funkcjami amplitunera po-
przez dedykowaną aplikację 
AV Controler. Aplikację po-
bieramy za darmo z AppSto-
re i w bardzo prosty sposób 
konfigurujemy, aby współpra-
cowała z naszym sprzętem. 
Słowo konfiguracja jest tu 
nawet trochę na wyrost, bo 
sprowadza się do naciśnię-
cia przycisku „odśwież”. Apli-

„ ogrom 
przycisków 

na ścianie przedniej 
i ilość złączy z tyłu, 
potrafiąca zawstydzić 
inżyniera pokładowego 
z promu kosmicznego

„ tym, co jednak 
każdy fan Apple 

doceni najbardziej, 
będzie możliwość 
sterowania wszystkimi 
funkcjami aplitunera 
poprzez dedykowaną 
aplikację AV controler
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Niektóre modele także mogą być ste-
rowane za pomocą tej aplikacji. Jeśli 
już miałbym się do czegoś przyczepić, 
to brak wersji dedykowanej dla iPada 
oraz brak możliwości włączenia am-
plitunera z poziomu aplikacji. Można 
go wyłączyć, włączyć już nie. Szkoda.

Dla fanów wyrafinowanego stereo 
czy dla namiętnych graczy?

Mimo, że chciałem skupić się w tym 
tekście na możliwościach sterowania 
amplitunerem za pomocą iPhone’a, 
to jednak ten sprzęt musi też odpo-
wiednio zagrać. Na co nam super ste-
rowanie, jeśli finalnie nie będziemy 
zadowoleni z jakości dźwięku? Yama-
ha RX-V671 – podobnie jak i inne am-
plitunery tej firmy – gra bardzo wyra-
ziście. Taki dźwięk może nie przypaść 
do gustu fanom wyrafinowanego ste-
reo oraz muzyki nie dotkniętej ręką 
techniki. Natomiast fani kina domowe-
go oraz namiętni gracze będą zachwy-
ceni. Wszystko to za sprawą wysokiej 
dynamiki oraz charakterystycznego dla Yamahy profi-
lu dźwięku. Na pierwszy plan przebijają się tony wyso-
kie. Są one zdecydowanie podbite względem środka, ale 
grają zadziwiająco jak na taki zabieg czysto. Nie są przy 
tym metaliczne czy denerwujące. Środek jest zdecydo-
wanie neutralny i może trochę za mało zaakcentowany. 
Przy niektórych rodzajach dźwięku, szczególnie stereo 
możemy odnieść wrażenie braku mocy w tym paśmie, 
na szczęście w przypadku odtwarzania dźwięku 7.1 nie 
ma to zupełnie znaczenia. Za to ogromne znaczenie 
ma zastosowanie odpowiedniego subwoofera do tego 

wzmacniacza. Jeśli model będzie do-
brze dobrany, to bas przy odtwarzaniu 
materiału 7.1 będzie przyprawiał nas 
o gęsią skórkę na całym ciele. W przy-
padku stereo jest bardzo poprawnie. 
Bas jest dynamiczny, ale chyba brakuje 
mu nieco mocy lub to po prostu moje 
kolumny nie zdały testu.

 » Nowoczesność 
i wszechstronność

Yamaha RX-V671 to sprzęt niezwykle 
nowoczesny i wszechstronny. Zapew-
nia znakomitą jakość obrazu i dźwię-
ku, wspomagając się przy tym cieka-
wymi funkcjami sieciowymi. Jednak 
najbardziej zadowoleni będą użytkow-
nicy iUrzadzeń. Ten amplituner został 
zaprojektowany dla nich. Jest zdecy-
dowanie pierwszym wyborem. Prze-
mawia za nim wszystko – doskonała in-
tegracja z iPhone’em, świetny dźwięk 

oraz znakomita cena doskonale skorelowana z możliwo-
ściami. Jeśli w chwili obecnej budowałbym zestaw kina 
domowego nie wahałbym się ani sekundy. No chyba że 
wybrałbym wyższy model Yamahy, również posiadają-
cy możliwość współpracy z AV Controler. «

yamaha rX-V671      
Cechy:  – 7-kanałowy dźwięk przestrzenny 

– Dekodery dźwięku HD: Dolby TrueHD oraz 
DTS-HD Master Audio; 
– Skalowanie obrazu analogowego oraz HDMI do pełnej 
rozdzielczości HD – 1080p. 
– Gniazda HDMI kompatybilne z 1080p (6 wejść/1 wyjście). 
– Bezpłatna aplikacja AV Controller pozwalająca na 
sterowanie amplitunerem z poziomu iPhona, iPoda Touch 
lub iPada, 
– Dostęp do: Radia internetowego (vTuner): MP3, WMA, 
serwisów streamujących pliki, Plików muzycznych zapisanych 
na komputerze: WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC. 
– Certyikacja DLNA 1.5. 
– Umieszczone na panelu przednim cyfrowe gniazdo USB 
dla podłączenia iPhona i iPoda. 
– Zaawansowane, wielojęzykowe menu GUI z możliwością 
wyświetlania okładki albumu artysty. 
– Znajdujące się na panelu przednim wejście HDMI 
dla urządzeń typu kamera czy aparat cyfrowy.

Wymiary	(S	x	W x	G): 435 x 161 x 363 mm

Waga: 10.5 kg
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Ograniczę się do niezbędnego minimum, abyście wie-
dzieli, z czego ten produkt jest zrobiony. Koperta jest 
z materiału wykonanego w specjalnej technologii nazwa-
nej KRAFT, polegającej na chemicznym rozpadzie czą-
stek celulozy. Brzmi to nad wyraz tajemniczo, ale dzięki 
temu mamy lekki, wytrzymały i wodoodporny materiał, 
idealny na etui dla iPada. W dotyku przypomina trochę 
skórę albo zamsz. W środku, koperta ma do wyboru dwa 
wykończenia filcowe, różniące się kolorem – zgniłozie-
lone lub burgundowe (producent opisuje je jako zielo-
ne i czerwone, ale według mnie lepiej kolor oddaje mój 
opis). Filc jest bardzo ładny i delikatny.

dOmINIK	łAdA

po	 raz	kolejny	zostałem	zauroczony	
produktem	firmy	evouni.	Tym	razem	
trafił	do	naszej	redakcji	pokrowiec	na	
ipada,	który	wyglądem	imituje	ame-
rykańską,	klasyczną,	zawiązywaną	ko-
pertę.	ponownie	uważam,	że	nie	na-
leży	zbyt	dużo	o	niej	pisać	–	trzeba	ją	
po	prostu	zobaczyć.

koPeRta Na iPaDa
eVouni non-krAft 
PAPer
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Clue programu jest zapięcie. Klasyczne zapięcie spo-
tykane jeszcze w amerykańskich kopertach, którego nie 
znajdziemy u nas, w Europie. Zapięcie polega na zawija-
niu paska wokół guzików. W przypadku pokrowca Evo-
uni, zarówno pasek, jak i guziki, wykonane są z cielę-
cej skóry.

W pokrowcu spokojnie zmieści się iPad 2, wraz z za-
łożonym Smart Coverem oraz pleckami. Według mnie, 
jest to idealne rozwiązanie do przenoszenia naszego ta-
bletu – spokojnie można wrzucić do torby czy teczki nie 
martwiąc się, że ekran czy plecy zostaną porysowane 
przez przypadek jakimś innym przedmiotem, który ze 
sobą nosimy. «

***
Etui znajdziecie w sklepie ZGSklep.pl – http://bit.ly/

yzsPKZ) w cenie 219 zł.

ZGSklep.pl
http://bit.ly/yzsPKZ
http://bit.ly/yzsPKZ
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Tak	 się	 ostatnio	 składa,	 że	 trafiają	
do mnie	 kolejne,	 dostępne	na	pol-
skim	 rynku	klawiatury	dedykowane	
dla	ipadów	i	innych	urządzeń	mobil-
nych.	Tym	razem	mam	okazję	testo-
wać	najnowszy	produkt	firmy	ZAGG	
– ZAGGKeys	Flex.

Generalnie poszukuję rozwiązania, które 
daje mi swobodę i wygodę w pisaniu na iPa-
dzie, przy jednoczesnym zachowaniu możliwo-
ści łatwego korzystania i czytania z tabletu. Klawiatura 
ekranowa nie jest zła i w większości przypadków wystar-
cza, ale gdy chce napisać jakiś dłuższy tekst to nieste-
ty, prawda jest taka, że zdecydowanie wygodniej robi 
się to na klawiaturze fizycznej.

W świątecznym numerze iMagazine możecie zna-
leźć moją recenzję innej klawiatury ZAGGa, ZAGGFo-
lio, która zamienia iPada w małego notebooka (niech 
będzie „netbooka”). Ma ona niestety jedną podstawo-

wą wadę – iPad w tej obudowie jest naprawdę duży. 
Nie ma co ukrywać. Tym razem jest zupełnie inaczej. 
ZAGG inaczej podszedł do tematu, według mnie wy-
ciągnął odpowiednie wnioski i owocem tego jest Flex, 
który został uhonorowany specjalną nagrodą Innova-
tions2012 na CESie.

 » Nieduża, ale wygodna

Klawiatura jest nieduża, ale wygodna. Klawisze są wiel-
kości tych w ZAGGFolio, ale sama klawiatura wydaje 
się lepiej zaprojektowana. Skok klawiszy jest odpo-

wiedni, przyjemny. Rozmiar klawiszy jest dokładnie 
taki jak w klawiaturze Apple, czyli ok 1,5 cm, jed-

nak odstępy między nimi są zdecydowanie mniej-
sze. Przez to trzeba się przyzwyczaić do pracy, bo 

na początku możemy trafiać nie w to, co chcemy.
Klawiatura ZAGGKeys Flex, oprócz standardowych 

klawiszy, posiada też wbudowane klawisze funkcyj-

zAggkeys fleX
– klawIatURa I Stojak

dOmINIK	łAdA
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 » Bateria

Klawiatura bardzo szybko naładowała się po wyjęciu 
z pudełka i nadal, choć mija już dobrych kilka dni nie 
ma oznak wyczerpania – a piszę na niej m.in. ten tekst 
jak i większość pozostałych do lutowego iMagazine. Ale 
też jest z tym związane jedno „ale”.

Dlaczego nie ma możliwości sprawdzenia stanu na-
ładowania baterii? Czy ZAGG nie mógłby wykorzystać 
opcji odczytu poziomu naładowania baterii, takiego jak 
używa np. Plantronics w swoich słuchawkach? Pona-
wiam swój postulat z recenzji ZAGGFolio.

Klawiatura jest mała i wygodna. Jest lekka i posiada 
bardzo wygodny pokrowiec, który jednocześnie jest sto-
jakiem. Nie ingeruje w mojego iPada – nadal w dowol-
nym momencie mogę używać go jako czytnika, a ekran 
zabezpieczać Smart Coverem. Reasumując – chyba zna-
lazłem nareszcie rozwiązanie dla siebie. Jestem za. «

***
Klawiaturę ZAGGKeys Flex dostaliśmy do testów 

od firmy ZGSklep.pl. Dostępna jest ona w cenie 369 zł 
m.in. Dystrybucja ZG SC (www.zgsklep.pl) – dostęp-
na w sieciach VOBIS, KOMPUTRONIK oraz w sklepie 
Świat Tabletów (http://bit.ly/yBjVsK; http://bit.ly/zg5dpf; 
http://bit.ly/yRhqDS)

ne, podobne do tych, które były w ZAGGFolio. Mamy 
m.in. przycisk Home, przycisk przełączający nas do 
Spotlight. Mamy przyciski sterujące odtwarzaczem, gło-
śnością, kopiuj/wklej. Pod tym względem jest wszyst-
ko to, co trzeba.

Od tyłu, na krawędzi klawiatury zostało umiesz-
czone złącze ładowania – microUSB (mniej popular-
ne – szkoda, ale w zestawie mamy odpowiedni kabel). 
Prócz złącza mamy jeden przycisk i dwa przełączniki. 
Przycisk odpowiada za parowanie, bo klawiatura działa 
w technologii Bluetooth. Pierwszy z przełączników włą-
cza i wyłącza klawiaturę. Drugi przełącza między stan-
dardem dla urządzeń z iOS i Androidem – tutaj plus, 
bo dzięki temu jest ona dużo bardziej funkcjonalna niż 
inne dostępne na rynku.

 » Pokrowiec-stojak

Bardzo ciekawym elementem dołączonym do klawia-
tury jest pokrowiec, który jednocześnie jest stojakiem 
na iPada. Projektanci ZAGG bardzo sprytnie rozwiązali 
kilka spraw. Po pierwsze, pokrowiec jest bardzo mały 
i niewiele powiększa samą klawiaturę. Po drugie, dzię-
ki specjalnym nacięciom zgina się w wymyślny sposób 
tworząc bardzo stabilny i wygodny stojak na nasz ta-
blet. W końcu trzecim rozwiązaniem użytym przez pro-
jektantów jest magnes. Dzięki niemu klawiatura pasu-
je tylko w jednym układzie, jednocześnie możemy być 
spokojni, że nie wypadnie z niego. Magnes służy też 
jako dodatkowy element przy złożeniu w pozycję sto-
jaka, który usztywnia całą konstrukcję.

Pokrowiec wykonany jest z materiału podobnego 
do tego, jaki jest zastosowany w Smart Coverze lub po-
krowcu do pierwszego iPada – iPad Case. Podobnie do 
nich, niestety, widać na nim odciski palców.

zAggkeys flex      
Plusy:  + mała i lekka 

+ podstawka pod iPada/iPhone/Androida, która jest 
jednocześnie pokrowcem na klawiaturę 
+ czas pracy na baterii 
+ uniwersalność, współpraca nie tylko z iOS ale też 
z Androidem

Minusy:  – cena mogłaby być niższa 
– brak możliwości sprawdzenia poziomu naładowania 
baterii

Cena: 369 zł

ZGSklep.pl
http://www.zgsklep.pl/
http://bit.ly/yBjVsK
http://bit.ly/zg5dpf
http://bit.ly/yRhqDS
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W pudełku znajdują się jedynie dwa elementy układanki 
– sam „IR blaster” oraz kabel USB -> microUSB, służący 
do upgrade’owania firmware’u. W komplecie do-
stajemy też trzy baterie AA, które wystarczają 
na utrzymanie nadajnika podczerwieni w go-
towości przez około 4-5 dni – zdecydowanie za 
krótko. Osobiście wolałbym większy, dedykowa-
ny akumulator, który mógłbym podłączyć do łado-
wania na noc, raz na kilka dni. Nawet kosztem zwięk-
szenia gabarytów nadajnika.

 » Software

Korzystanie z nadajnika wymaga pobrania z App Store 
darmowej aplikacji „UnityRemote” – uniwersalna dla 
iPhone’a i iPada – która odpowiedzialna jest za komu-
nikowanie się z nadajnikiem oraz sterowanie naszymi 
urządzeniami. Uprzednio należy podłączyć się do na-

dajnika za pomocą Bluetooth 
– czynność, która jedynie wy-
maga przytrzymania przyci-
sku On/Off przez pięć sekund 
i wyboru urządzenia w usta-
wieniach iOS.

Sama aplikacja jest bardzo 
prosta i przejrzysta, przy-
najmniej dla mnie. Interfejs 

dzieli się na trzy główne elementy: panel Unity, w któ-
rym możemy skonfigurować sobie nasze makra; panel 
Devices, gdzie możemy sterować każdym urządzeniem 
osobno oraz panel konfiguracyjny, który pozwala na do-
dawanie kolejnych urządzeń oraz modyfikację istnieją-
cych ustawień.

UnityRemote bez większych problemów dodał do listy 
mój telewizor oraz amplituner. Aplikacja nie opiera się na 
konkretnych modelach, ale przy dodawaniu każe jedynie 
potwierdzić, czy kody podczerwieni działają prawidłowo 
(włączanie, wyłączanie, zmiana poziomu głośności, itp.). 
Podejrzewam, że sprawdza się to idealnie w większości 
przypadków – mój telewizor został prawidłowo wykryty, 
ale do amplitunera już musiałem zaprogramować jedno 

geAr4 
unityreMote 
wOjTeK	pIeTRUSIew

„ unityremote 
bez większych 

problemów dodał 
do listy mój telewizor 
oraz amplituner

UnityRemote	od	Gear4	to	urządzenie,	któ-
rego	zadaniem	 jest	 ułatwienie	nam	życia.	
To	uniwersalny	pilot,	który	za	pomocą	jed-
nego	interfejsu	ma	sterować	całym	naszym	
zbiorem	urządzeń	audio-video.	Unity.	jed-
ność.	jedność	niestety	podzielona.
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Kolejnym niezbędnym krokiem jest skonfigurowanie 
sobie wyglądu naszego wirtualnego pilota – domyślne 
propozycje od Gear4 rozrzucają przyciski po ekranie 
bez ładu i składu, więc od razu polecam poświęcić kil-
ka minut na ich pogrupowanie na czynności, które naj-
częściej wykonujemy. Miłym akcentem jest tutaj możli-
wość ułożenia komend i przycisków z różnych urządzeń 
na jedynym ekranie. Rozróżnia się je kolorami – telewi-
zor ustawiłem na kolor zielony, amplituner na czerwo-
ny, a n-ka została niebieska. Znacznie ułatwia to korzy-
stanie z pilota.

 » Jedność podzielona?

UnityRemote jest bardzo solidnym produktem, który 
niestety posiada parę niedoróbek, jak chociażby sto-
sunkowo krótki czas pracy na baterii. Zaletą z kolei jest 
fakt, że nawet jak ustawiłem przeszkodę w postaci paru 
książek pomiędzy nadajnikiem a ścianą ze sprzętem, to 
prawidłowo wszystko włączył – nie mam pojęcia jak, ale 
„sianie” podczerwienią jest imponujące. Sam softwa-
re również nie jest idealny – na moim iPhone 4S z iOS 
(ostatnia pełna wersja, nie beta) niestety program po-
trafił się wykrzaczać i to dosyć często. Na szczęście rza-
dziej się to zdarzało jak już zakończyłem cały proces 
konfiguracji i skupiłem się tylko na sterowaniu. W osta-
teczności ratunkiem był fakt, że program bardzo szyb-
ko się uruchamia. Raz również przywiesił się sam na-
dajnik i wymagał restartu.

UnityRemote kosztuje 399 zł i ciężko mi za tę cenę 
go nie polecić. Tym bardziej, że podobne rozwiązania 
od konkurencji są droższe. «

ze źródeł, którego nie było w domyślnym spisie. Podej-
rzewam, że UnityRemote po prostu założył, że mam ja-
kiś niższy model z mniejszą ilością wejść. Z największymi 
schodami spotkałem się przy set-top box od n-ki. Musia-
łem dodać go jako „nieznane urządzenie”, a następnie na-
uczyć app kodów ze standardowego pilota. Całość zajęła 
mi może 5-10 minut i jest bardzo prosta – polega na ko-
lejnym wciskaniu przycisków na pilocie przystawionym 
do nadajnika podczerwieni.

 » Interfejs

Po zakończeniu procesu konfiguracji należy jeszcze prze-
prowadzić konfigurację interfejsu oraz stworzyć makra. 
Jeśli chodzi o te ostatnie, to zdecydowałem się na stwo-
rzenie „n-ka”, „PS3”, „Mac Video” oraz „Mac Audio”. Two-
rząc makro definiujemy, co ma się uruchamiać, w jakiej 
kolejności oraz, na przykład w przypadku amplitunera, 
na jakie źródło musi się ustawić. Oprócz domyślnych 
opóźnień w wykonywaniu poszczególnych kroków w ak-
cji, można również dodać własne opóźnienia jak się do-
brze poszuka, które pozwalają prawidłowo skonfiguro-
wać nawet mój sprzęt.

gear4 unityremote      
Producent: Gear4

Model: UnityRemote

Cena: 399 zł

„ tworząc makro 
definiujemy co 

ma się uruchamiać, 
w jakiej kolejności 
oraz, na przykład 
w przypadku 
amplitunera, na 
jakie źródło musi się 
ustawić

„ unityremote 
jest bardzo 

solidnym produktem, 
który niestety 
posiada parę 
niedoróbek, 
jak chociażby 
stosunkowo krótki czas 
pracy na baterii



GP07i
Słuchawki stereo

z pilotem i mikrofonem
dla iPhone, iPod, iPad

Metaliczne wykończenie

Curvz
Słuchawki stereo
z pilotem i mikrofonem
dla iPhone, iPod, iPad
Wykończenie zapewniające
komfort i wygodę
Wyprofilowana konstrukcja

FREE YOUR TUNES

GP01i
Słuchawki stereo
z pilotem i mikrofonem
dla iPhone, iPod, iPad
Lekkie, składane
Regulowany pałąk
Obrotowe nauszniki

PG499
Słuchawki stereo

z pilotem i mikrofonem
dla iPhone, iPod, iPad

Biały kolor
Elegancki design

Wszystkie słuchawki GEAR4
wyposażone są w oryginalną 
wtyczkę 3,5mm z logiem

Dostępne na www.monsterpc.pl

http://www.monsterpc.pl
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czy	można	 ochronić	 telefon	 przed	
kurzem,	wodą	 i	 upadkiem?	do	 tego	
nie	 zwiększając	 nadto	 rozmiarów	
aparatu?	 Rozwiązanie	 przynosi	 fir-
ma	Lifeproof	wraz	ze	swoim	nowym	
pokrowcem.

To, czym zaskakuje pokrowiec LifeProof to łatwość, 
z jaką umieścimy aparat w „pancerzu”. Do tej pory spo-
tykałem tego typu obudowy, jednak każda wymaga-
ła dość solidnej pracy, aby umieścić w nim iPhone’a. 
W tym przypadku jest znacznie prościej. Futerał skła-
da się z dwóch części, które po włożeniu aparatu zaci-
skamy na krawędziach. Gumowa, wewnętrzna krawędź 
oraz specjalnie wykonany rant tylnej części LifePro-
of’a powoduje, że po złożeniu tych elementów, pokro-
wiec staje się hermetyczną twierdzą. Bardzo 
trudno jest ręcznie otworzyć futerał. 
Prawy dolny róg pokrowca posia-
da jednak specjalne wgłębienie, 
dzięki czemu podważając je (najle-
piej sztywnym narzędziem) dosta-
niemy się do środka. Pokrowiec jest 
odporny na wodę i kurz. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że do wszystkich 
przycisków mamy dostęp, a ekran po-
mimo zabezpieczającego plastiku od-
powiada pod naciskiem palców bardzo 
precyzyjnie. Co ciekawe, użycie słucha-
wek jest również możliwe i nie wpływa na 
szczelność zamknięcia. Razem z pokrowcem 
udostępniono nam specjalną przejściówkę, 
która ma zapewnić bezpieczeństwo telefo-

nu, gdy będziemy chcieli słuchać muzyki w trudnych 
warunkach. Jeśli telefon w pokrowcu jest tak szczel-
nie zamknięty, to czy można go używać tak wygod-
nie jak bez pancerza? Tak. Nurkując możemy odebrać 
rozmowę, nagrać film pod prysznicem lub swobod-
nie korzystać z aparatu na śniegu. Zaskoczył mnie 
mały ubytek głośności zarówno, gdy wydobywał 
z siebie sygnał dzwonka, jak również podczas 
prowadzonej rozmowy. A przecież głośniki i słu-
chawka zamknięte są w szczelnej kapsule.

Produkt LifeProof idealnie nadaje się do 
użytkowania iPhone’a w trudnych warunkach. 
Solidne wykonanie pokrowca oraz parametry 
bezpieczeństwa spełniające surowe wymogi 

ochrony IP-68 dowodzą, że ten pokrowiec to 

PokroWiec lifeProof
NIezNISzczalNy 
towaRzySz

pRZemYSłAw	mARcZYńSKI
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prawdziwy „twardziel”. Co ważne dla osób, które uży-
wają telefonu zarówno w pracy ekstremalnej, jak i biu-
rowej to ważny fakt, że LifeProof ma niewielką wagę 
oraz nie tworzy z naszego iPhone’a kolosa, którego nie 
da się nosić bez kabury. Jest to również wymarzone roz-
wiązanie dla osób, które aktywnie lubią spędzać czas. 
Dodatkowe wyposażenie (kupowane osobno) w posta-
ci uchwytu na rower oraz do pływania doskonale wyko-
rzystują wszystkie możliwości naszego telefonu zarówno 
na szlakach górskich, jak i w podwodnych wyprawach.

***
LifeProof pokazuje, że można cieszyć się iPhone’em 

w każdych warunkach, nie robiąc z naszego aparatu 
monstrum o nadmiernych gabarytach. Lekki, nie zmniej-
szający responsywności ekranu i co najważniejsze – da-
jący solidną ochronę iPhone’owi. «
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lifeProof      
Plusy:  + pełna ochrona telefonu 

+ lekki 
+ nie ma kompromisów pomiędzy funkcjonalnością, 
a ochroną telefonu

Minusy:  – mniejsza ochrona na uszkodzenia mechaniczne niż 
w innych „grubszych” pokrowcach

Producent: LifeProof Witryna: http://www.lifeproof.com

Cena: 79,99 dolarów

http://www.lifeproof.com
http://www.sare.pl/
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jestem	fanem	windows	phone	7	od-
kąd	pojawił	się	na	rynku,	głównie	dla-
tego,	że	ma	nowatorskie	podejście	do	
interfejsu	użytkownika.	microsoft	nie-
stety	na	dzień	dzisiejszy	 jest	dosyć	
mocno	„w	plecy”	jeśli	chodzi	o	kon-
kurowanie	funkcjonalnością	z	Andro-
idem	i	 iOSem,	a	gonitwa	ciągnie	się	
w ślimaczym	tempie…	Nokia,	z	kolei,	
towarzyszyła	mi	w	całym	moim	życiu,	
zanim	przesiadłem	się	na	pierwszego	
iphone’a.	Oczywiście	poza	 skokiem	
w bok	 na	mały	 romans	 z	motorolą	
StarTac,	którego	do	dzisiaj	uważam	za	
najbardziej	kultowy	telefon	na	świecie.

Nokia przyjeżdża w bardzo estetycznym, prawie kwa-
dratowym pudełku. Jednak zespół pracujący nad opa-
kowaniem nie przewidział jednego problemu, a wada 
nie jest mała. Napisy oraz obrazki na kartonie sugerują 
dwa prawidłowe położenia – poziome i pionowe, przy 
czym to drugie jest „bardziej prawidłowe”, ze względu 
na napisy na tylnej ściance. Tak też go ustawiłem. Ze-
wnętrzna część zsuwa się z reszty, podobnie jak to ma 
miejsce w przypadku iPhone’a. Niestety, telefon w tym 
ustawieniu również stał pionowo i prawie mi wypadł 
z wysokości biodra na twardą podłogę – złapałem go 
dosłownie w ostatniej chwili.

Wewnątrz pudełka znajdziemy sam telefon, słuchaw-
ki, zasilacz z kablem microUSB, kilka kartek z informa-
cjami gwarancyjnymi, przepisami BHP i tym podobny-
mi oraz gumowy pokrowiec, który bardzo ciężko założyć 
na telefon.

 » Pierwsza Nokia z Windows Phone 7

Lumia 800 jest wykonana znakomicie i chociaż jej walo-
ry estetyczne są dla mnie wątpliwe, to mimo wszystko 
jest to indywidualna sprawa każdego użytkownika – bez 
wątpienia wielu osobom przypadnie do gustu. Sztuka, 
którą otrzymałem do testów, przyszła w kolorze, które-
go się obawiałem – magenta… przepraszam… różowym. 
Nie mogło być inaczej – widocznie pod sprawdzian po-
stawiono również moją męskość. Z góry zdradzam, że 
zdałem egzamin znakomicie – wystarczy odrobina pew-
ności siebie.

NokIa
luMiA 
800

wOjTeK	pIeTRUSIewIcZ
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nie i potrafi synchronizować muzykę, zdjęcia, filmy, 
podcasty oraz dzwonki. Za jej pomocą możemy rów-
nież pobrać zdjęcia z rolki aparatu bezpośrednio do 
iPhoto. Aplikacja nie jest tak sprawna ani rozbudowana 
jak iTunes, ale zdaje egzamin – w przyszłości spodzie-
wam się, że Microsoft wyda aplikację Zune pod OS X, 
która oferuje znacznie więcej możliwości. Zarządzanie 
pocztą i kontaktami spoczywa na samym telefonie oraz 
Microsoft Live.

 » Ekran

Nokia zdecydowała 
się na 3.7” ekran Sam-
sunga Super AMOLED 
z własną technologią 
ClearBlack. Same pik-
sele mają układ Pen-
Tile, czyli powodują, 
że obszary na krawę-
dziach zmian kolorów wyglądają na poszarpane. Takie 
ekrany mają mniej subpikseli, co powoduje, że de facto 
mają mniejszą rozdzielczość niż tradycyjne LCD.

Osobiście nie jestem fanem AMOLEDów, ze względu 
na zbyt mocno nasycone kolory oraz (dla moich oczu) 
wyraźnie widocznych pojedynczych pikseli na ekra-
nie o rozdzielczości 800x480. Największą zaletą tego 
ekranu są czernie, które są prawdziwie czarne, w od-
różnieniu od LCD, które wydają się lekko szarawe. Nie-
stety zaobserwowałem również niepokojące zjawisko 
– ekran zabarwia się na niebiesko przy patrzeniu na 
niego pod dużym kątem. Co ciekawe, nie widziałem 
w innych recenzjach, aby ktokolwiek zwracał na to uwa-
gę. Być może Lumia 800 różni się zależnie od rynku, 
na jaki jest przeznaczona – w każdym razie nie wyglą-
da to za ciekawie.

 » Bateria

Niestety bateria jest jednym ze słabszych punktów tele-
fonu – w moim przypadku regularnie wieczorem telefon 
krzyczał, że muszę natychmiast znaleźć źródło zasila-
nia, a nie korzystałem z nie-
go więcej niż z iPhone’a 4S 
(na koniec dnia pozostawa-
ło 30-50% pojemności). Ba! 
Nawet mniej, bo nie miałem 
wszystkich swoich ulubionych 
aplikacji. W trakcie pisania tej 

Obudowa telefonu sprawia wrażenie, jakby była wy-
konana z jednego kawałka poliwęglanu (plastiku). Jest 
tak prawdopodobnie dlatego, że jest wykonana z jed-
nego kawałka poliwęglanu, co zapewnia jej bardzo dużą 
sztywność – nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Ekran jest 
z kolei niemal idealnie do niej dopasowany i prawie nie 
czuć przejścia ze szkła na plastik. Pod spodem znajdzie-
my tradycyjnie głośnik i mikrofon. Na prawym brzegu 
umieszczono aż cztery przyciski – przynajmniej o je-
den za dużo, a być może dwa. Są to, kolejno od górnej 
do dolnej krawędzi, regulacja głośności (plus i minus), 
uśpij/wybudź oraz spust migawki od aparatu. Na gór-
nej krawędzi umiejscowiono gniazdko do słuchawek 
oraz małą klapkę, pod którą znajduje się port micro-
USB oraz karta microSIM. Z tyłu umiejscowiono obiek-
tyw oraz lampę błyskową.

Klapki z portem USB oraz kartą microSIM miały na-
klejki informujące, jak je prawidłowo otwierać. Pierwszą 
moją myślą było, że skoro trzeba umieszczać na telefo-
nie instrukcje jak je otworzyć, to nie zostały specjalnie 
intuicyjnie zaprojektowane. Po pierwszych trudnościach 
z rozgryzieniem nietypowego rozsuwania pokrywy 
SIM-a, nie miałem więcej z nimi trudności. Na dłuższą 
metę bałbym się, że wyłamię ją podczas codziennego 
podłączania do ładowania. Niezaprzeczalnym jednak 
jest, że utrudniono dostęp brudu i kurzu do obydwu 
miejsc. Kolejną zaletą jest brak konieczności szukania 
narzędzia do wymiany kart SIM.

 » Windows Phone 7 Connector

Udało mi się bez żadnych problemów przeprowadzić 
synchronizację telefonu z moimi zdjęciami i muzyką 
w iTunes oraz iPhoto, za pomocą aplikacji Microsoftu. 
Pomimo, że jest w wersji beta, to działa całkiem spraw-

„ lumia 800 
jest wykonana 

znakomicie (…)
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recenzji, pojawiło się uaktualnienie Windows Phone 7, 
które ponoć rozwiązuje ten mankament. Niestety, nie 
miałem już okazji tego sprawdzić.

 » Aparat

Drugim słabym punktem, a właściwie to najsłabszym, 
jest jakość zdjęć z Lumii. Wyglądają podobnie do tych 
uzyskiwanych za czasów iPhone’a 3G, a miałem nadzieję 
na konkurencję dla najnowszego iPhone’a – logo Zeissa 
w końcu zobowiązuje. Same zdjęcia są niestety bardzo 
rozmyte i tracą ogromne ilości szczegółów, pomimo re-
klamowanych ośmiu megapikseli. Jakby tego było mało, 
to tak jak w przypadku Androida, mam zastrzeżenia co 

do potrzeby przestawiania try-
bu łapania ostrości z normalne-
go na makro – aparat powinien 
to robić automatycznie, dokład-
nie tak jak iPhone.

Tak jak iPhone 4S potrafi mi 
z powodzeniem zastąpić „idio-
ten-kamera” w codziennych sy-
tuacjach, tak ten w Nokii jest nie-
stety praktycznie bezużyteczny 
i to przy dobrym świetle – w wa-
runkach nocnych zdjęcia pokry-

te są szumami w każdym ko-
lorze tęczy.

 » dźwięk

Wbudowany głośnik gra całkiem sprawnie, jeśli ściszy-
my go o dwie do czterech kresek (z 30 możliwych) – nie-
znacznie gorzej niż ten w iPhone 4S. Przy maksymalnej 
głośności lekko charczy przy mocnych dźwiękach. Do-
łączone słuchawki z kolei są całkiem przyzwoite – mają 
delikatne basy, ale mocny środek i górę. Na kabelku rów-
nież znajdziemy pilota z jednym przyciskiem do odbie-
rania połączeń oraz włączania/wyłączania muzyki. Nie-
stety, nie można za jego pomocą sterować głośnością.

 » Przyciski

Każdy telefon z Windows Phone 7 musi posiadać trzy 
przyciski (od lewej do prawej): Wstecz, Windows i Szu-
kaj. Ten drugi to odpowiednik iPho-
ne’owego Home, a trzeci wywo-
łuje wyszukiwarkę Bing.

Największe zastrzeżenia jed-
nak mam do przycisku Wstecz. 
Nigdy nie wiadomo, gdzie się 
cofniemy. Czy do poprzed-
niego ekranu w danej aplika-
cji? A może do innej aplika-
cji, którą mieliśmy wcześniej 
uruchomioną? Jak go przy-
trzymamy chwilę, to poja-

iPhone 4S po lewej, Lumia 800 po prawej.



 » 2012 nr 2 » SPrzęt » Nokia lumia 800 56

wi się lista ostatnio używanych programów. Celem wy-
tłumaczenia, załóżmy taką kolejność działań:

1. Uruchamiam pocztę.
2.  Przechodzę do ekranu „Nieprzeczytane 

wiadomości”.
3. Odpisuję na maila.
4.  Przechodzę do ekranu głównego i uruchamiam 

Facebooka.
5. Wychodzę do ekranu głównego.
Jak będę wciskał przycisk Wstecz, to będzie mnie ko-

lejno cofał przez te kroki. Gorzej jeśli wyłączę telefon 
i nie pamiętam, co wcześniej robiłem? Rosyjska rulet-
ka. Najgorzej jest, jeśli na przykład przytrzymam przy-
cisk Wstecz i z listy wybiorę punkt 2 – wyświetlana jest 
tylko lista aplikacji, a nie czynności w nich wykonywa-
nych. Spowoduje to cofnięcie się do listy nieprzeczyta-
nych maili. Jeśli teraz pacnę w przycisk Wstecz, to wróci 
do ekranu głównego. Jeśli jednak wcisnąłbym kilka razy 
Wstecz bez przeskakiwania, to przejdzie przez wszyst-
kie czynności, czyli między innymi „nieprzeczytane ma-
ila” oraz „wszystkie maile”. Brakuje tutaj spójności oraz 
intuicyjności.

Podobnie sprawa wygląda z przyciskiem Szukaj. Po-
winien zmieniać swoje zachowanie w zależności od tego, 
w jakim programie jesteśmy. Jeśli wejdę do Marketplace 
to mam tam osobny przycisk do jego przeszukiwania. 
Dlaczego nie mogę po prostu wcisnąć przycisku, który 
fizycznie (w przenośni, bo jest dotykowy) znajduje się 
pod ekranem i go przeszukać?

Nie jestem też fanem umieszczenia przycisku Uśpij/
Wybudź zaraz obok regulacji poziomu głośności – bar-
dzo często je myliłem. Zdarzało się też niechcący uru-
chomić aparat, jeśli trzymałem telefon w lewej ręce…

 » Windows Phone 7

System operacyjny Microsoftu, pojawił się po raz pierw-
szy w Nokii właśnie w opisywanym modelu. Wersja 

7.5 Mango dostarcza znacz-
nie więcej funkcjonalności 
w porównaniu z pierwszą 
iteracją, ale nadal ma bra-
ki w stosunku do iOS oraz 
Androida.

Przede wszystkim brakuje 
aplikacji – tych dobrze nam 
znanych z konkurencyjnych 
platform. Na szczęście jest 
kilka najważniejszych progra-
mów, ale Microsoft zdecydo-

wanie powinien przyciągnąć 
czołowych developerów, 
aby przesiadkowicze nie byli 
ograniczeni.

Windows Phone 7 ma in-
nowacyjny interfejs bazu-
jący na „Hubach”, zupełnie 
odmienny od tych stosowa-
nych przez Apple’a i Google-
’a. Główny ekran bazuje na 
„Kafelkach”, które są inte-
raktywne. Dla przykładu, je-
śli dodam kafelek „Zdjęcia”, 
to będzie on przewijał kolejne zdjęcia znajdujące się 
w telefonie. Kafelek „People” z kolei będzie pokazywał 
zdjęcia profilowe ludzi z Facebooka i Twittera. Poczta 
pokaże ilość nieprzeczytanych wiadomości, „Me” po-
wiadomi mnie, ile razy ktoś o mnie wspomniał w pod-
łączonych serwisach społecznościowych... i tak dalej. 
Rozwiązanie jest bardzo ciekawe, ale ma kilka wad. 
Przede wszystkim, za jednym razem mieści się zaled-
wie 8 kafli na ekranie i trzeba je scrollować w pionie. 
Przy wszystkim tym, co dodałem, a nie jest tego dużo, 
nagle okazało się, że mam 5-6 ekranów kafli. Po drugie, 
pozostałe aplikacje są nadal dostępne jako zwykła al-
fabetyczna lista, z którą zupełnie nic nie można zrobić.

„Huby”, czyli centra pewnych czynności, w założeniu 
Microsoftu miały opierać się na wydarzeniach lub czyn-
nościach, jakie chcemy wykonać. Tak więc, pod zdję-
ciami powinny się znaleźć nasze … zdjęcia (sic!) wraz 
z wszystkimi czynnościami, jakie możemy na nich wy-
konać. Kupując aplikację do „obróbki” zdjęć, nie powi-
nienem jej szukać w liście programów, ale móc wejść 
w zdjęcia i znaleźć tam nową funkcjonalność, którą 
ona wprowadza. Niestety, developerzy siłą rzeczy nie 
byli zadowoleni z takiego rozwiązania i Microsoftowi 
nie udało się tego przeforsować. O ile w zakładce lu-
dzie mamy dostęp do Twittera i Facebooka, to natywne 
aplikacje, które oferują większą funkcjonalność, zupeł-
nie się nie integrują z tym hubem. Skończyło się zatem 
na tym, że są huby dostarczone przez Microsoft oraz 
wszelkie aplikacje trzecie, których należy szukać na li-
ście wszystkich programów. Szkoda, bo takie rozwią-
zanie byłoby doprawdy innowacyjne.

Mango wprowadziło szereg nowych funkcji, które 
znacznie poprawiły funkcjonalność telefonu Pierwszy 
raz miałem okazję zobaczyć jak działa „kopiuj i wklej” 
– rozwiązanie nie jest tak eleganckie, jak to oferowane 
przez Apple, ale zdaje egzamin. Ciekawym elementem są 
też Grupy, gdzie możemy umieścić na przykład członków 
rodziny, współpracowników i tak dalej. Umożliwia to nie 

„ nokię lumia 
800 poleciłbym 

przede wszystkim 
osobom, które 
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tylko łatwiejszy dostęp do kontaktów, ale również wy-
słanie całej grupie jednego SMS-a lub maila. Podobnie 
pozytywne wrażenie sprawiają Wątki, które pozwalają 
odpisać na SMS-a poprzez Facebook chat lub Windows 
Live – wszystkie rozmowy z daną osobą grupowane są 
na jednym ekranie. Dzięki stosowaniu Microsoftowej 
chmury, czyli SkyDrive, możemy bez żadnych proble-
mów rozpocząć edycję dokumentu w Office, a dokoń-
czyć ją w domu na komputerze. Zresztą integracja Sky-
Drive (oraz Microsoft Live) jest imponująca, może nie 
tak jak iCloud, ale jest bardzo  funkcjonalna i zapewnia 
szereg interesujących możliwości.

Nie wszystko jest jednak „różowe, co się świeci” 
– software ma sporo wad, które denerwują. Implemen-
tacja multitaskingu jest wątpliwa, nigdy nie wiadomo, 
gdzie przeniesie nas przycisk „Wstecz” i zwyczajnie 
ciężko dostać się do pewnych funkcji. Dla przykładu. 
Nokia dostarcza, wraz z systemem, Nokia Maps oraz 
Nokia Drive – ta ostatnia jest darmową nawigacją sa-
mochodową, która nota bene działa całkiem spraw-
nie. Trzeba oczywiście najpierw pobrać mapy kraju 
lub krajów, aby nie zajmować niepotrzebnie miejsca 
w telefonie. Ma jednak dwie ogromne wady. Po pierw-
sze, potrzebny jest dostęp do Internetu, aby podać ad-
res docelowy. Za granicą będzie to słono kosztowa-
ło. Drugą wadą jest brak multitaskingu – jeśli chcemy 
w trakcie nawigacji wysłać SMS-a lub odczytać maila, 
to Nokia Drive zostaje zawieszona i przestają być ge-
nerowane instrukcje głosowe. Dopiero ponowne uru-
chomienie aplikacji je przywraca. Z drugiej jednak stro-
ny, darowanemu...

Najbardziej brakuje mi jednak jednej funkcji, którą 
sobie bardzo cenię w iOSie – jednego Inboxu do od-
bierania poczty ze wszystkich skrzynek mailowych. Na 
dzień dzisiejszy musimy obejść się osobnymi kafelka-
mi na ekranie startowym dla każdego konta.

 » dla kogo jest to telefon?

Nokią Lumia 800 poleciłbym przede wszystkim osobom, 
które często korzystają z Internetu, poczty i komunika-
torów (Windows Messenger, Facebook chat, Skype), ale 
nie są power-userami. Drugim targetem niewątpliwie są 
osoby sporo korzystające z Office’a w chmurze oraz Sky-
Drive. iOS ma co prawda takie możliwości, ale integracja 
tych usług jest znacznie lepsza w WP7. Mam też wraże-
nie, że jest to prawie idealny „Facebook/Twitter-phone” 
dla „casual users”, którzy dostaną się do swoich wiado-
mości, statusów, zdjęć i znajomych szybko i sprawnie 
– przede wszystkim kobiet. Dla mężczyzn pewnie też, 
ale nie znam takich, co by pasowali do powyższego pro-
filu. Z niecierpliwością czekam, aż rozwinie się ekosys-
tem aplikacji, a sam WP7 będzie miał jeszcze większą 
funkcjonalność – może wtedy stać się bardzo interesują-
cą alternatywą dla bardziej „ambitnych” iPhone’owców.

A sam telefon? Gdybym dzisiaj miał kupić słuchawkę 
z Windows Phone 7, to zdecydowanie brałbym Nokię.

 » Uwaga

W chwili pisania tej recenzji telefon zaalarmował, że po-
jawiła się nowsza wersja Windows Phone 7, która mię-
dzy innymi ma rozwiązywać problem z baterią – nieste-
ty nie miałem możliwości sprawdzenia tego. «

nokia lumia 800
Hardware:      
Software:      
Producent: Nokia

Model: Lumia 800

Wymiary: 116.5 x 61.2 x 12.1 mm

Waga: 142g

Ekran: Super AMOLED, 3.7”, 800x480

Aparat: 8MP, Carl Zeiss, autofocus, podwójne LEDy do flash

Video: 720/30p

System: Windows Phone 7.5 Mango

SoC: Qualcomm Snapdragon MSM8255

Dostępne	kolory	obudowy: czarny, magenta, niebieski

Ocena:	 
Hardware:		–1 za słabe rozmieszczenie przycisków 

na brzegu obudowy, aparat oraz za ekran Super AMOLED
Software:			–1 punkt dla power-userów 

(może im brakować pewnych narzędzi oraz funkcjonalności)
obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl
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 » People Who deleted Me for Facebook	 Cena:	0,79	Euro

Kilka razy już widziałem, jak ktoś na Facebooku „lajkował” program, który pokaże, kto nas 
skasował ze swoich znajomych itp. Klikanie w taki link – tu aspekt edukacyjny – nie ma sen-
su, bo to pewnie jakiś rodzaj spamu. Facebook nie pozwala zobaczyć, kto nas skasował ze 
znajomych. Nie pozwala i koniec. No chyba że … mamy odpowiedni program dla iPhone’a. 
Pewnie dla innych systemów też są. Podobnych programów w AppStore jest kilka, ja wybra-
łem napisany przez kogoś o polskim nazwisku. Program People Who Deleted Me for Face-
book potrafi pokazać, kto nas usunął ze znajomych na FB. Jak to robi, skoro nie można tego 
sprawdzić drogą legalną? Bardzo proste. Zapisuje w urządzeniu lokalną bazę znajomych, 
a potem przy kolejnych uruchomieniach porównuje ją z aktualną, jak ktoś zniknął to zna-
czy, że nas skasował i tyle.

Zobacz	w	Appstore

 » Cloudy Exporter	 Cena:	0	Euro

Jest to mały, sprytny program. W iOS 5 mamy bardzo fajną rzecz, jaką jest Strumień Zdjęć lub 
jeśli wolicie Photo Stream. Jest to jakby rolka z naszego aparatu w iPhone’ie lub iPodzie to-
uch, która jest synchronizowana poprzez iCloud ze wszystkimi naszymi urządzeniami z iOS lub 
Mac OS. Dzięki temu zdjęcie zrobione na iPhone’ie po chwili jest w iPhoto oraz na Apple TV. 
Co ważniejsze, Strumień Zdjęć nie zużywa prywatnego miejsca z iCloud. Ten przydługi wstęp 
jest dlatego, że sam program robi niewiele, ale to co robi jest niezwykle przydatnie – pozwa-
la bowiem do Strumienia Zdjęć wrzucić zdjęcia zrobione wcześniej, gdy Strumień nie był włą-
czony. Wybieramy zdjęcia i klikamy DONE. Proste. Super.

Zobacz	w	Appstore

 » Chrome Sync Pro	 Cena:	0,79	Euro

Znam sporo osób, które korzystają z przeglądarki Safari tylko dlatego, że Chrome nie po-
trafi synchronizować zakładek z iPhone’a. Teraz można temu zaradzić, instalując na iPho-
ne’ie lub iPad program Chrome Sync Pro, a w przeglądarce Chrome odpowiednią wtyczkę. 
Wtyczka działa zarówno na Chrome pod Mac OS, jak i Windows. Teraz wystarczy zalogować 
się na urządzeniu i na komputerze do naszego konta Google oraz udzielić dostępu do da-
nych. Synchronizowane mogą być nie tylko zakładki, ale także historia przeglądania. Dane 
są przechowywane na naszym koncie Google Docks. iPhone’owa aplikacja obsługuje nie tyl-
ko standardowe Safari, ale także większość alternatywnych przeglądarek, jakie możemy po-
brać z AppStore.

Zobacz	w	Appstore

gry i ProgrAMy
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http://itunes.apple.com/pl/app/cloudy-exporter/id484626424?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/people-who-deleted-me-for/id486831875?mt=8
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 » Reckless Racing 2	 Cena:	3,99	Euro

Jest to sequel AppStore’owego hitu, który w wersji drugiej jest 
genialny. Reckless Racing 2 to widziane lekko z góry i pod kątem 
wyścigi samochodów, z bardzo fajnie rozwiązanym sterowaniem 
i ciekawą fizyką ruchu samochodu. Wyścigi to lekka wariacja na 
temat naszego Rally Crossu. Gra jest genialnie zrobiona, trasy 
są zróżnicowane i fantastyczne, tryb kariery ciekawy, a samo-
chody fajnie narysowane. Najlepsza jest jednak sama rozgryw-
ka, bo jest strasznie wciągająca i emocjonująca. Najfajniejsze są 
zaś poślizgi, jakimi można pokonywać zakręty. Gra działa zarów-
no na iPadzie, jak i na iPhone’ie. Zdecydowanie lepiej gra mi się 
na iPadzie, na iPhone’ie sterowanie przyciskami na ekranie po-
woduje, że zasłaniamy sobie palcami duże fragmenty ekranu.

Zobacz	w	Appstore

 » Magazyn Next	 Cena:	0	Euro

Wydawca gazeta.pl rozpoczyna działalność magazynu Next.
gazeta.pl. Jak możemy przeczytać, nazywają się „magazynem 
przyszłości”. W magazynie poruszane są w ciekawy sposób bar-
dzo interesujące treści, które skupiają się na szeroko rozumia-
nej tematyce nowych technologii i nauki oraz ich wpływu na 
społeczeństwo, kulturę, itp. W AppStore właśnie znalazła się 
aplikacja do czytania magazynu Next. Nie wiadomo, w jakim 
cyklu będzie wydawany ten magazyn – pierwszy numer, do-
stępny na iPadzie jest bardzo ciekawy i bezpłatny. Sama apli-
kacja wygląda ładnie, a numer jest czysto złożony i zawiera 
sporo treści wzbogaconej o dodatki. Tym, co niestety dener-
wuje jest konieczność ciągłego obracania ekranu. Sporo arty-
kułów w układzie poziomym ma zdjęcia, a w pionowym tekst, albo odwrotnie. To wkurzające. Dziwię się też, dla-
czego nowa aplikacja do czytania magazynu nie została napisana od razu tak, aby znalazła się w „Kiosku”. Choć 
z drugiej strony, patrząc jakie mamy przejścia z iMagazine, dziwię się trochę mniej.

Zobacz	w	Appstore

 » Smash Cops	 Cena:	2,39	Euro

W grze wcielamy się w rolę amerykańskich policjantów biorących udział 
w pościgu. Obraz widzimy w sposób typowy dla relacji z takich pości-
gów, czyli jakby z helikoptera lecącego nad nami, przy czym grafika 
wygląda świetnie. Sterowanie może odbywać się na dwa różne sposo-
by i każdy z nich ma swoje wady i zalety. Jeden to wirtualny Joystick, 
a drugi, domyślny, ciężko opisać. Sterujemy jakby popychając samo-

chód w odpowiednią stronę. Musicie tego sami spróbować. Mnie się podoba. Do dyspozycji mamy kilka różnych 
radiowozów, które zdobywamy wraz z postępem naszej kariery w Policji. Podobnie jest z misjami – kolejne są co-
raz trudniejsze i czasem ciężko je wykonać. Zazwyczaj chodzi o zatrzymanie przestępcy poprzez zniszczenie jego 
samochodu, ale są też inne zadania. Gra jest niesamowicie grywalna, a poślizgi jakie można robić radiowozem 
genialne.

Zobacz	w	Appstore

http://itunes.apple.com/pl/app/reckless-racing-2/id476274173?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/next-magazyn-przysz-osci/id496546218?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/smash-cops/id480956504?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/smash-cops/id480956504?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/next-magazyn-przysz-osci/id496546218?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/reckless-racing-2/id476274173?mt=8
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jesteśmy	w	 środku	 ferii	 zimowych.	
całe	 szczęście,	 że	pogoda	dopisu-
je	i	 jest	masa	śniegu.	A	jak	śnieg,	to	
koniecznie	trzeba	wybrać	się	na	nar-
ty.	Nie	zastanawialiście	się	nigdy	nad	
tym,	 z	 jaką	prędkością	 jeździcie	 na	
nartach	i	ile	przejeżdżacie	kilometrów	
w	trakcie	zabawy?	ja	często	się	nad	
tym	zastanawiam.	 I	bardzo	się	zdzi-
wiłem,	jak	faktycznie	wygląda	„moje	
jeżdżenie”,	 gdy	odkryłem	aplikację	
Ski	Tracks.

Aplikacja jest zdecydowanie warta swojej ceny, bo za 
niecałe 1 Euro dostajemy bardzo dokładne narzędzie 

zbierające informacje o na-
szej jeździe. Na ekranie głów-
nym mamy kompilację naj-
ważniejszych informacji:
•  prędkość najwyższą, 

z jaką jechaliśmy w trak-
cie pomiarów

•  średnią prędkość w trak-
cie pomiarów

•  dystans przejechany 
(osobno na nartach i na 
wyciągach pod górę)

•  maksymalną wysokość, 
na jakiej byliśmy

• ilość „zaliczonych” 
wyciągów

• kąt nachylenia stoku
• czas pomiaru i datę

Oprócz informacji, które 
dostępne są od razu, mamy 
też przyciski, przełączające 
nas do szczegółowych staty-
styk, mapy, historii pomia-
rów oraz możliwości wysła-
nia wyników.

Statystyki podawane są 
bardzo szczegółowo. Może-
my podejrzeć wykresy poda-
jące nam dokładne wysoko-
ści oraz prędkości w czasie 
(z dokładnością do minut), 
ale możemy również wejść 
w poszczególne zjazdy i zo-
baczyć konkretne informa-
cje np. o trasie, którą akurat 
jechaliśmy.

Program w trakcie wy-
konywania pomiarów zapa-
miętuje dokładnie wszystkie 
trasy, którymi jeździliśmy 
i rysuje je na mapach Google. 
Jest to kolejna, bardzo fajna 
funkcja, bo możemy naryso-
waną trasę przesłać do siebie 
na maila lub Facebooka. Wy-
syłany jest plik „.kmz”, który 
możemy otworzyć w progra-
mie Google Earth. Podgląd 
narysowanej trasy możemy 
powiększać uszczypnięciem, 

ski trAcks
IDealNy koMPaN 
Dla NaRcIaRza

dOmINIK	łAdA
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(!) i wiem, że 8-latek – jeżdżąc wydawałoby się bardzo 
spokojnie – osiąga prędkość ponad 50km/h...

Chciałbym na koniec zaznaczyć jedno – nie krzycz-
cie na mnie i nie wytykajcie mi „speedingu”. Dopiero 
dzięki tej aplikacji dowiedziałem się, z jaką faktycznie 
prędkością jeździ się na nartach. Jest to niebezpiecz-
ny sport i trzeba być rozważnym. Nie zapominajcie też 
o kaskach. «

a także przełączać widoki pomiędzy np. czasem, wycią-
gami itd.

Aplikacja umożliwia nam również obsługę i słucha-
nie muzyki w trakcie jazdy 
na nartach (nie polecam ze 
względów bezpieczeństwa), 
a także dodawanie zdjęć do 
trasy – klasyczny GPSlogger.

Ski Tracks otworzył mi 
oczy na jazdę na nartach. 
Wreszcie wiem, ile w trak-
cie jednego dnia na nartach 
przejeżdżam kilometrów, 
ile faktycznie trwają posto-
je na obiad, kawę itp. Wiem, 
jaką przy swojej tuszy i sty-
lowi jazdy osiągam prędkość 

ski tracks      
Aplikacja	ma	najlepszą	rekomendację,	jakiej	mogę	udzielić 
– kupujcie koniecznie.

Developer: Core Coders Ltd.

link	App	Store:  http://bit.ly/xezANk

Cena: 0,79 Euro

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://itunes.apple.com/pl/app/ski-tracks-gps-track-recorder/id365724094?mt=8
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/


http://www.imagazine.pl
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współczesne	produkcje	urzekają	gra-
fiką	 i	 dźwiękiem.	 jednak	 stare	gry,	
pomimo	wszelkich	niedoskonałości,	
mają	niezwykły	urok.	Nic	dziwnego	
więc,	że	od	czasu	do	czasu,	ogarnia	
nas	nostalgia.

Digger, SimCity czy Lemmingi – wielu z Was pamięta 
z pewnością te tytuły. I długie godziny spędzone przed 
ekranem komputera. To zadziwiające, ponieważ z pew-
nością nie przykuwały one wzroku wysublimowaną gra-
fiką. Jednak – co tu kryć – w dobie trójwymiarowych 
gier, tęsknimy czasem za tymi starociami. Może dlatego, 
że wiążą się z nimi wspomnienia – wspomnienia z cza-
sów dużych dyskietek i migające-
go znaczka linii zachęty.

Oczywiście, już dawno po-
jawiły się programy, takie jak 
DOSBOX, umożliwiające urucha-
mianie starych, PC-towych gier na 
Maku. Jednak to rozwiązanie nie 
było intuicyjne – DOSBOX wyma-
gał doświadczalnego dopasowa-
nia wszystkich ustawień – związa-
nych z grafiką, prędkością i kartą 
dźwiękową – by osiągnąć jaki-taki 
stopień grywalności. Krótko mó-
wiąc – żeby cieszyć się naszą grą, 
trzeba było wcześniej pogrzebać. 
Nie jest to „makowe” rozwiązanie, 
prawda?

Ostatnio, zupełnie przypad-
kiem, wpadła mi w ręce aplikacja, 
którą postanowiłam wypróbo-
wać w wolnej chwili. I zachwyciła 
mnie natychmiast. Zapewnia bo-

wiem zupełnie makowy „feel&look” w zakresie obsłu-
gi, oraz komfort gry jak na starym PC-cie. Przez chwilę 
miałam nawet wrażenie, że siedzę przed moim sta-
rym 386SX, 33, z 1MB pamięci!

Aplikacja, o której mówię to Boxer. Umożliwia ona 
uruchamianie starych gier, z platformy DOS, na no-
wych Makach.

O samym programie można powiedzieć, że napisa-
ny został w iście makowym stylu. Prostota użytkowania, 
ładna grafika i znana z innych aplikacji wirtualna pół-
ka na nasze gry dopełniają wrażenie. Do tego dochodzi 
prosty import plików – zarówno z dyskietek, jak i kata-
logów oraz obrazów płyt. Nie trzeba wprowadzać skom-

plikowanych ustawień ani parame-
trów, a program sam podpowie, 
jakie karty graficzne i dźwiękowe 
powinniśmy emulować.

Grać możemy zarówno w oknie, 
jak i na pełnym ekranie, a uwol-
nione gry bez trudu znajdziemy 
w Internecie, na dedykowanych 
stronach, zupełnie legalnie! Na do-
bry początek, razem z aplikacją, 
otrzymujemy w prezencie czte-
ry stare gry, w tym Commander 
Keen4, Epic Pinball oraz Ultima 
Underworld.

I co najważniejsze – program 
działa bezproblemowo i jest dar-
mowy. W związku z tym zaintere-
suje zapewne sporą rzeszę czy-
telników. Cóż mogę powiedzieć? 
Chyba pozostaje mi tylko życzyć 
dobrej zabawy! «
http://boxerapp.com/

stAre gry
Na MakU?

KINGA	OcheNdOwSKA

http://boxerapp.com/
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Teraz	każdy	może	być	wydawcą

Na konferencji 19 stycznia br. dowiedzieliśmy się, jak 
firma Apple postrzega zagadnienie edukacji z wyko-
rzystaniem iOS’a. Obok nowego iBooks 2 oraz iTunes 
U przedstawiono narzędzie do tworzenia i publikowa-
nia e-booków - iBooks Author.

Identyczny interfejs, te same ikony, a nawet zbież-
ne menu sugerują, że program mógłby być częścią pa-
kietu iWork. Wszyscy, którzy mieli kontakt z tym zesta-
wem aplikacji, bez żadnych problemów rozpoczną pracę 
z nowym produktem Apple.

Tworzenie dokumentów jest równie proste, jak praca 
z szablonami w Pages (edytorze tekstu z pakietu iWork). 
Już na początku widzimy, że aplikacja jest ukierunkowa-
na na tworzenie treści szkolnych. Sugerują to szablony, 
z jakich możemy skorzystać. Wszystkie one wskazują za-
gadnienia edukacyjne: algebrę, biologię oraz historię.

Okno programu do złudzenia przypomina edytor 
tekstu. Mamy tu miniaturki stron z układem rozdziałów 
i sekcji oraz zakładkę pozwalającą umieścić wstęp mul-
timedialny. Nowością są Widgety, umożliwiające wsta-
wianie interaktywnych elementów do książek. To dzię-
ki nim będziemy mogli tworzyć trójwymiarowe obrazy, 

testy sprawdzające wiedzę czy obrazki interaktywne. 
Efekty naszej pracy będziemy mogli natychmiast podej-
rzeć na podłączonym do komputera iPadzie. Sam proces 
publikacji książki w iTunes to jedno kliknięcie, po któ-
rym będziemy zobowiązani do wypełnienia wszelkich 
danych o książce w programie iTunes Producer. Prost-
szego sposobu sprzedaży własnych książek po prostu 
nie ma. iBooks Author jest dobrze zintegrowany z in-
nymi aplikacjami firmy Apple. Bezpośrednio z iPhoto 
oraz iTunes umieszczać elementy multimedialne w do-
kumencie. Program ma pełne wsparcie dla rozwiązań 
Mac OS X Lion (Wersje, Auto zapis) oraz - co ucieszy użyt-
kowników znad Wisły – mamy polski język w programie.

Ta historia nie ma jednak idealnego zakończenia…
Zapis licencyjne programu wprowadzają bardzo twar-

de ograniczenia w kwestii sprzedaży książek. Nie moż-
na posługiwać się aplikacją do tworzenia publikacji do 
sprzedaży poza iTunes. Zatem jesteśmy skazani na po-
branie od nas 30% od każdej książki. Można to zrozu-
mieć, gdyż Apple oddaje nam to narzędzie zupełnie za 
darmo, a darowanemu koniowi... Smuci również fakt, 
że e-książki nie są kompatybilne z żadnym dostępnym 
obecnie formatem elektronicznych publikacji. Nie otwo-
rzymy zatem wygenerowanej książki na Kindle’u czy in-
nym czytniku. W ostateczności możemy skorzystać z for-
matu PDF, wówczas jednak będziemy musieli zmierzyć 
się z rozmiarem dokumentu, który jest dostosowany do 
9,7 cali ekranu iPad’a, co może być mało wygodne do 
czytania na innych urządzeniach. Zaskoczył mnie rów-
nież jeden z aspektów kompatybilności plików wideo. 
Program nie potrafi umieścić nagranych filmów bez-
pośrednio z iPhone’a. Otrzymamy komunikat o braku 
wsparcia dla tego formatu i będziemy musieli przekon-
wertować go programem QuickTime.

***
Nie znam łatwiejszego sposobu na umieszczenie 

książki na półkach cyfrowej księgarni. Nie ma również 
prostszego narzędzia do składu elektronicznych e-bo-
oków. iBooks Author doskonale wtapia się w ekosystem 
Apple, gdzie możemy jednym kliknięciem stać się wy-
dawcą. Rozwiązanie Apple w czystej formie, tak jak lu-
bimy i za co doceniamy firmę z Cupertino. Jednak w ca-

iBooks Author
pRZemYSłAw	mARcZYńSKI
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łym tym zachwycie pojawia się niuans, który sprawia, 
że program możemy równie dobrze uważać za bubel. 
Brak możliwości dystrybucji książek innymi kanałami niż 
iTunes. Jedyna duża wada, ale zarazem poważne ogra-
niczenie. Trudno jednak roztrząsać ten temat, bo Apple 
za darmo udostępnia nam produkt zamykając jedno-
cześnie spekulacje o zasadności ograniczeń licencyj-
nych. Bez wątpienia iBooks Author jest świetnym na-
rzędziem do publikacji materiałów dla nauczycieli czy 
domorodnych autorów. Profesjonaliści, nie ujrzą w tej 
aplikacji nic, co sprawi, że zwerbują iBooks Author do 
pracy. Może tylko ciekawość, jak szybko i łatwo można 
złożyć e-książkę skłoni ich do uruchomienia programu. 
Będzie to jednak krótka przygoda. Reszta użytkowników 
powinna być zachwycona. Teraz każdy z nas może stać 
się autorem cyfrowych książek. «

iBooks Author      
Plusy:  + darmowy 

+ łatwy w obsłudze 
+ natychmiastowy podgląd na iPadzie 
+ cena 
+ łatwa publikacja książek 
+ polski interfejs

Minusy:  – nie obsługuje formatu wideo nagrywanego z iPhone’a 
– brak możliwości publikacji i sprzedaży książek poza iTunes 
– niekompatybilny format ePub

Producent: Apple

Witryna: http://itunes.apple.com/pl/app/ibooks-author/
id490152466?mt=12

Cena: darmowy

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

http://itunes.apple.com/pl/app/ibooks-author/id490152466?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/ibooks-author/id490152466?mt=12
http://www.twitter.com/imagazinepl
http://www.wrapsol.pl/
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Nik	Software	 to	firma,	 która	 zajmu-
je	 się	profesjonalnymi	pluginami	do	
photoshopa,	 Lightrooma	 i	Aperture.	
przepraszam...	 zajmowała.	 Od	 nie-
dawna	próbuje	sił	w	dziale	znacznie	
bardziej	 komercyjnym,	 zarówno	na	
iOS	jaki	i	OS	X.	dodam,	że	ze	sporym	
powodzeniem...

 » Snapseed dla iOS

Pierwsza została wydana wersja pod iOS, w połowie 
2011 roku. Oferowała bardzo prosty interfejs, spore 
możliwości modyfikacji naszych zdjęć oraz – tak lubia-
ne przez masy – filtry, które dramatycznie modyfiku-
ją nasze zdjęcia. Zmiany, którym poddajemy zdjęcia, 
mogą być mniej lub bardziej destruktywne -- do wybo-
ru mamy możliwości od delikatnego podniesienia nasy-

cenia kolorów, po komplekso-
we zmiany wraz z nałożeniem 
tekstur, które mają za zada-
nie, dla przykładu, postarzyć 
nasze fotografie.

Taka aplikacja, obok takich 
pozycji jak Camera+, Hipsta-
matic, Instagram i wielu po-
dobnych, pozwala szybko 
wyrazić emocje, jakie nami 
targały w trakcie robienia 
zdjęcia. W moim przypadku 

jednak osobno traktuję fotografię robioną za pomocą 
iPhone’a i tę wykonywaną „dorosłym” sprzętem...

 » Snapseed dla Mac

Sukces wersji na iOS niewątpliwie był duży, ponieważ Nik 
Software w niecałe pół roku wydał wersję na Mac OS X, 
naturalnie wyposażoną w jeszcze większe możliwości. 
Najbardziej zaskoczyło mnie wsparcie dla plików RAW, 
chociaż nigdzie nie znalazłem informacji, jakie dokład-
nie formaty są wspierane – udało mi się w każdym ra-
zie zaimportować zdjęcia z Nikona D700 i Canonów 10D 
i 50D. Jednak to, co najbardziej zdecydowanie wyróżnia 
wersję desktopową to cena – blisko 16 Euro. Czy war-
to? To zależy...

Snapseed, podobnie jak wersja iOS, ma praktycznie 
te same filtry i ustawienia, 
które znajdziemy na telefo-
nie, z tą różnicą, że wbudo-
wano sporo presetów oraz 
tryby automatyczne, które 
starają się inteligentnie po-
prawić kontrast, nasycenie 
barw czy jasność naszych 
zdjęć. Celowo nie użyłem sło-
wa ‚ekspozycja’, bo to jednak 
zupełnie co innego – Snapse-
ed nie zastąpi takich narzę-
dzi jak Lightroom czy iPhoto. 
Pozwala jednak – w bardzo 
prosty i przystępny sposób 
– na więcej niż podstawowe 
modyfikowanie zdjęć. Doda-
no również unikalne ‚Control 
Points’, które umożliwiają lo-

snAPseed
Dla Mac

wOjTeK	pIeTRUSIewIcZ

„ Prosty interfejs, 
spore możliwości 

modyfikacji naszych 
zdjęć oraz tak lubiane 
przez masy filtry, 
które dramatycznie 
modyfikują nasze 
zdjęcia

„ snapseed 
umożliwia 

nakładanie na jedno 
zdjęcie każdej ilości 
filtrów i dokonywanie 
dowolnej ilości zmian. 
taka aplikacja, obok 
pozycji takich jak 
camera+, hipstamatic, 
instagram i wielu 
podobnych, pozwala 
szybko wyrazić 
emocje, jakie nami 
targały, w trakcie 
robienia zdjęcia
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kalne zmiany, nie wpływające na całą fotografię. Apli-
kacje w stylu iPhoto, Picasa, Aperture czy Lightroom 
mają wbudowane podobne filtry, ale na zupełnie in-
nym poziomie abstrakcji, możliwości i jakości. A profe-
sjonalne kosztują niemałe pieniądze, często setki dola-
rów. Te aplikacje również katalogują nam zdjęcia, czego 
z kolei nie robi Snapseed – to jedynie edytor.

Ciężko znaleźć konkretne zastosowanie dla najnow-
szego przedsięwzięcia Nik Software. Z jednej strony, 
program ma spore możliwości i modyfikacje są bardzo 
wysokiej jakości ale z drugiej, program ma mało profe-
sjonalnych funkcji. Nie możemy sobie zapisać własnych 
filtrów czy ustawień, z których często korzystamy. Su-
waki nie mają wartości liczbowych, w odróżnieniu od 
wersji iOS. Tam wiem, że w filtrze ‚Grunge’ podoba mi 
się styl pod wartością 981, z kontrastem ustawionym 
na +55, saturacją na +60 i jasnością na −10. Również 
nie mogę go zapisać, ale przynajmniej mogę zapamię-
tać te liczby... Próbowałem również zmienić zdjęcie na 
czarno-białe i następnie przywrócić kolor dziewczynce 
na środku kadru – nie da się. Dolewając jeszcze oliwy 
do ognia podpowiem, że brakuje możliwości cofania 
zmian bez wracania do oryginału zdjęcia – Snapseed 
umożliwia nakładanie na jedno zdjęcie każdej ilości 
filtrów i dokonywanie dowolnej ilości zmian, ale jeśli 
w połowie chcemy cofnąć lub wykluczyć jeden z kro-
ków, to pozostaje nam rozpoczęcie od nowa.

Pomimo tych paru wad, które są jak najbardziej do 
usunięcia, aplikacja to bardzo solidna wersja 1.0 z du-
żym potencjałem. Nie kataloguje zdjęć, ale wprowadze-
nie tej funkcjonalności uważam za całkowicie zbędne 
– w końcu od tego mamy dołączane iPhoto. To tańsza 
alternatywa filtrów oferowanych przez tą samą firmę, 
ze sporym polem do popisu dla osób kreatywnych. 
Osobiście chciałbym tylko zobaczyć znacznie bardziej 
rozbudowany moduł B&W, który byłby bardziej zbli-
żony możliwościami do ColorEfex – jednego z kulto-
wych produktów Nik Software. Tymczasem polecam 
ją wszystkim, dla których Lightroom czy Aperture to 
za dużo, a iPhoto oferuje zdecydowanie za małe moż-
liwości modyfikacji zdjęć. «

snapseed dla Mac      
Producent: Nik Software, Inc.

Nazwa: Snapseed

Cena: 15,99 Euro

Link	do	Mac	App	Store: http://morid.in/snapseed4mac

Oryginalne zdjęcie

B&W z zielonym filtrem

Filtr Grunge z własnymi modyfikacjami

Instrukcja używania ‚Control Points’

http://morid.in/snapseed4mac
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http://www.cardeasy.pl
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Osobom, które pierwszy raz spotykają się z tym tytu-
łem podpowiem, że Broken Sword – The Smoking Mir-
ror jest drugą częścią gry przygodowej Broken Sword: 
The Shadow of The Templar. Data jej premiery przypa-

minęło	sporo	czasu,	odkąd	ostatni	raz	grałem	w	dobrą	przygodówkę.	Na szczę-
ście	dla	mnie	– dzięki	promocji	12	days	of	christmas	– przypomniałem	sobie	
o	serii	Broken	Sword.

da jeszcze na rok 1997, dzięki czemu tytuł ten nie jest 
skażony grafiką 3D czy innymi zbędnymi zdobyczami 
XXI wieku. Wręcz przeciwnie. Mamy tu świetną fabułę, 
rewelacyjnie dobrany podkład muzyczny i piękną ryso-

Broken sWord 
– the sMoking 
Mirror: reMAstered

KRZYSZTOF	mORAwSKI
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waną grafikę, a więc wszystko to do, czego przyzwycza-
jeni są miłośnicy tego typu gier.

 » Od Paryża przez Londyn do dżungli

Bohaterami gry są poszukiwacze przygód: George Stob-
bard i Nico. Cała akcja zaczyna się, gdy Nico, przyjaciół-
ka George’a, wpada przypadkiem na trop niebezpiecz-
nego gangstera zajmującego się przemytem narkotyków 

pod przykrywką transportu artefaktów archeologicz-
nych. Igranie z niebezpiecznymi typami jeszcze chyba 
nigdy nikomu nie wyszło na dobre i nie inaczej jest tym 
razem. Nico zostaje porwana, a George, by ją ratować, 
wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, która po-
prowadzi go przez Paryż, Marsylię, Londyn czy dżungle 
Ameryki Środkowej.

Nie chcę tu zdradzać zbyt wiele szczegółów z fabu-
ły gry. Jej odkrywanie krok po kroku to bowiem czysta 
przyjemność, więc czemu miałbym ją wam zabierać? 
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 » No to się czegoś przyczepmy

Jeśli już można się w BS II do czegoś przyczepić, to będzie 
to fakt, że na początku gry brakuje interaktywnego hel-
pa pokazującego jak obsługiwać kontrolki gry. Dla przy-
kładu. Czasami przejście miedzy jedną planszą a drugą 
jest po prostu małym punktem, który nie bardzo wyróż-
nia się od otaczającego go tła, ale w tym wypadku wy-
starczy przesunąć palec po ekranie naszego iUrządzenia, 
a podświetlą nam się wszystkie aktywne miejsca na plan-
szy. Problem w tym, że objaśnia to tekst ukryty gdzieś 
w menu ustawień, do którego pewnie 90% graczy nawet 
nie zajrzy. Jednak nawet to nie jest wielkim problemem, 
gdyż ogólnie rzecz ujmując kontrolki są bardzo intuicyj-
ne i w miarę szybko wszystkiego sami się uczymy.

***
Podsumowując Broken Sword – The Smoking Mirror: 

Remastered jest po prostu świetną pozycją, która zado-
woli zarówno koneserów przygodówek, jak i osoby, któ-
re dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym gatun-
kiem gier. Jest to też jeden z nielicznych tytułów, które 
należą do mojego osobistego klubu aplikacji wyjątko-
wych, którym z czystym sercem mogę dać ocenę 6/6. «

Mogę natomiast zdradzić, że czeka was wiele godzin 
świetnej zabawy. I mam tu na myśli dosłownie wiele go-
dzin. Będąc w połowie rozgrywki na moim liczniku było 
już nieco ponad 3h grania, a tę część gry +/- pamięta-
łem jeszcze z czasów, gdy grałem w nią na moim kom-
puterze. Kolejne 10% postępu w fabule to już kolejna 
godzinka. Jest to więc na pewno jeden z dłuższych ty-
tułów, jakie dostępne są obecnie na iOS.

Wciągająca fabuła uzupełniona jest tu – jak już wspo-
mniałem – przez świetną grafikę, która została dodat-
kowo poprawiona w stosunku do oryginału z 1997 oraz 
równie udany podkład muzyczny. Razem wytwarzają 
one wprost rewelacyjny klimat. Postacie mają przyjem-
ne głosy (czy wspominałem już, że wszystkie dialekty są 
mówione?), a w tle przygrywa nam dyskretna muzycz-
ka odpowiednia dla lokalizacji, w jakiej się znajdujemy.

 » dodatki

Gra wyposażona jest także w nieco kontrowersyjny sys-
tem podpowiedzi. Fanom przygodówek może się on nie 
do końca podobać, ale – co by o nim nie powiedzieć 
– czasami potrafi być przydatny, a korzystanie z nie-
go jest opcjonalne. Jak dla mnie jest to kolejny plus dla 
tego tytułu, pozwala on bowiem uniknąć frustrującego 
momentu, w którym kręcimy się w kółko i nie wiemy, 
co robić w danej lokalizacji.

Jak przystało na tytuł z serii „Remastered” – oprócz 
poprawionej grafiki czy systemu podpowiedzi – mamy 
jeszcze jeden dodatkowy smaczek. Jest nim cyfrowy 
komiks autorstwa współtwórcy „Watchmen” Dave Gib-
bonsa, który to opowiada o tym, co stało się w okresie, 
który upłynął między pierwszą a drugą częścią gry. Cie-
kawym dodatkiem jest integracja Dropboxa, który uła-
twia unikalny system między-platformowego zapisu gry, 
pozwalający graczom cieszyć się tą samą przygodą jed-
nocześnie na wielu urządzeniach.

Broken sword – the smoking Mirror: 
remastered      
Plusy:  + Wciągająca fabuła 

+ Rewelacyjny klimat 
+ Świetna oprawa audiowizualna 
+ Wiele godzin świetnej zabawy

Minusy: – Cena

Cena: 4,99 Euro

Trailer: http://www.tinyurl.pl?qRwzTJDs

Link	do	sklepu: http://www.tinyurl.pl?PfRcqTl1

http://www.tinyurl.pl?qRwzTJDs
http://www.tinyurl.pl?PfRcqTl1
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KRZYSZTOF	mORAwSKI

Aaaachhh	football.	jedni	go	kochają	
i	nie	wyobrażają	sobie	bez	niego	ży-
cia.	 Inni	 zaś	 za	nic	nie	mogą	zrozu-
mieć,	o	 co	chodzi	w	 tym	wszystkim	
i	czemu	miliony	ludzi	na	całym	świe-
cie	 tak	bardzo	 “podniecają	 się”	pa-
trząc	na	22	 facetów	biegających	 za	
piłką.	jedno	jest	jednak	pewne.	Foot-
ball	przesiąknięty	jest	emocjami...	ale	
czy	to	samo	tyczy	się	najnowszej	od-
słony	gry	z	serii	FIFA?

Gdy po raz pierwszy zobaczyłem trailer FIFA 12, nie po-
walił mnie on na kolana. Poczekałem więc spokojnie, 
aż cena tego tytułu spadnie do poziomu 0,79 Euro i do-
piero wtedy zdecydowałem się na zakup. Będąc zdecy-
dowanym fanem FIFY – zarówno tej na komputery, jak 
i tej na iOS – wiedziałem, że prędzej czy później będę ją 
miał. Niemniej nie dostrzegałem większych różnic mię-
dzy 11 a 12, stąd też nie rzuciłem się na ten tytuł od 
razu, gdy tylko gra miała swoją premierę.

 » Przedmeczowa analiza

Gameplay FIFY 11 i 12 nie zmienił się zbytnio. Choć 
w 12-tce mamy kilka nowych zagrań oraz zmienione 
kontrolki (do których gracze, którzy grali w 11-tkę będą 

fifA 12
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musieli się nieco przyzwyczaić). Te różnice nie są ja-
kieś powalające. Jest to raczej ewolucja a nie rewolu-
cja i właściwie dobrze, bo FIFA jest według mnie jed-
nym z najlepszych – jak nie najlepszym – symulatorem 
piłki nożnej na iOS. Wprowadzone zaś zmiany są pozy-
tywne i po jakimś czasie człowiek nie wyobraża sobie, 
że mogło być inaczej.

Zbytnich zmian nie widać też w samej oprawie gra-
ficznej. Zarówno 12-tka, jak i 11-tka prezentują podob-
ny poziom. Dla mnie osobiście było to lekkim rozczaro-

waniem. Powiem krótko, spodziewałem się więcej. Gra 
oczywiście wygląda bardzo ładnie, ale powiedziawszy 
to musimy dodać także, że 11-tka też była ładna, a jed-
nak od jej wydania minął rok i inne tytuły pokazują 
już, że z procesorów zwłaszcza iPhone’a 4 można wy-
cisnąć więcej. No ale pewnie wygrał tu aspekt marke-
tingowy w postaci kompatybilności z starszymi urzą-
dzeniami z iOS.

Całkowicie zmienione jest natomiast menu gry – zo-
stało ono upodobnione do tego, jakie znamy z kompute-
rowej/konsolowej wersji gry. Jest to na pewno zdecydo-
wany krok do przodu, bowiem wydaje się ono bardziej 
intuicyjne i przyjazne. Oczywistą oczywistością są też 
aktualne składy zespołów i lig, czego z równie oczywi-
stych względów nie da nam już 11-tka. W 12-tce mamy 
też dodatkowy tryb gry, jakim jest „Codzienne wyzwa-
nie”. Ale o tym niebawem.

 » Czas wyjść na murawę

Zostawmy już jednak te wszystkie porównania i skup-
my się na tym, co w piłce nożnej jest najważniejsze, 
czyli na grze w nią. To tu bowiem FIFA prezentuje 
nam całe swoje piękno. Niesamowita oprawa audio 
sprawia, że od samego początku zostajemy wręcz po-
rwani przez dopingujące nas tłumy i z niecierpliwo-
ścią oczekujemy pierwszego gwizdka. Sama rozgry-
wa jest bardzo dynamiczna i potrafi pochłonąć nas 
na  długie  godziny. Zwłaszcza jeśli wybraliśmy tryb 
managera.

Oczywiście jeśli nie mamy do dyspozycji wielu wol-
nych godzin, to równie dobrze możemy zagrać szyb-
ki mecz pomiędzy dowolnymi dwoma zespołami 
(do wyboru ponad 500 autentycznych klubów) albo 
też podjąć się codziennego wyzwania od EA Sports. 
A czym są te wyzwania? Czasami przyjdzie nam wy-
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grać mecz derbowy, innym razem będziemy musie-
li uratować wyniku meczu, mając do dyspozycji jedy-
nie ostanie 15 minut spotkania. Choć Daily Challenge 
jest na pewno ciekawym pomysłem na przytrzyma-
nia gracza przy tytule, to niestety w żaden sposób nie 
 rekompensuje to  braku  licencji na klubowe rozgryw-
ki europejskie.

Tak, tak. Niestety Liga Mistrzów oraz Liga Europej-
ska nadal pozostają domeną konkurencyjnego Pro 
Evolution Soccer firmy Konami. W Fif-ie nie powalczy-
my też o mistrzostwo świata, choć oczywiście może-
my zagrać mecz towarzyski między dwoma różnymi 
reprezentacjami. W zamiana za to FIFA oferuje nam 
świetny model gry, który sprawi, że dwa z pozoru ta-
kie same mecze będą za każdym razem przebiegały 
inaczej, a dynamiczne wślizgi, efektowne strzały czy 
parady bramkarskie sprawią, że będziemy chcieli grać 
mecz za meczem.

Oczywiście nie można tu porównywać poziomu re-
alizmu czy zróżnicowania sposobu gry w FIFA 12 z iOS 
z jej odpowiednikiem na konsole czy PC-ty, bowiem po-
równanie takie nie miałoby sensu. Jeśli jednak porów-
namy FIFA do jej rywali z mobilnej półki – jak choćby 
wspomniany PES – to prezentuje się ona wyśmienicie.

 » FIFA 12 a Polskie realia?

Pewien niesmak czeka jednak polskich fanów tego tytu-
łu, bowiem nasza rodzima liga została tu potraktowana 
dość marginalnie. Choć niektórych może to nie dziwić, 
zwłaszcza gdy popatrzymy na miejsce naszej ekstrakla-
sy w europejskiej czy światowej skali, to jednak jeśli już 
coś robić to albo dobrze albo w cale.

O co mi chodzi? Już tłumaczę. Po pierwsze, ekstra-
klasa w grze nie ma sponsora tytularnego, a zespoły 
reklam na koszulkach. To jednak jest małe piwo przy 
tym, co czeka nas dalej. Niektóre kluby zamiast swoich 
właściwych nazw określane są jedynie nazwą miasta. 
I tak zamiast Śląska Wrocław mamy po prostu Wrocław. 
Idźmy dalej. Składy – te na szczęście są w miarę aktual-
ne, ale już niektóre herby klubowe to jakaś kpina. Pro-
blem jest też z stadionami, choć tego można było się 
spodziewać, bowiem część z nich dopiero teraz jest fi-
nalizowana... ale przecież to jak będą wyglądały wie-
dział każdy i to od dawna, a fakt że zostaną wybudo-
wane gwarantowała organizacja przez nas EURO 2012, 
więc też nie rozumiem, czemu twórca gry nie pokwa-
pili się o ich zamieszczenie w grze.

Może mi ktoś zarzuci, że czepię się tu przykładu Ślą-
ska, ale on najlepiej pokazuje to, co mam na myśli. Na-
zwa: zmieniona, Herb: wymyślony przez twórców FIFA, 
Stadion: przypomina ten przy Oporowskiej (choć też 
nie dokładnie), a nie nowy kompleks, na którym ze-
spół rozgrywa teraz swoje mecze. Efekt? Brak identyfi-
kacji z drużyną, frustracja i zupełny brak chęci na gra-
nie meczy w PL lidze.

O ile też w grze podobizny najbardziej znanych pił-
karzy są odwzorowane na tyle, na ile to możliwe, o tyle 
niektórzy polscy piłkarze (również ci z reprezentacji) już 
nie zawsze przypominają samych siebie.

Niestety ponieważ piłkarsko nie bardzo liczy-
my się w świecie, ciężko jest też spodziewać się, by 
traktowano nas serio przy tworzeniu takich gier jak 
FIFA. Firmy takie jak EA Sports muszą mieć dobry po-
wód, by chcieć wykupować niezbędne licencje na na-
zwy,  herby czy inne elementy wizerunkowe klubów 
z Ekstraklasy.
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 » Dogrywka

Reasumując. FIFA 12 to świetny symulator gry w piłkę. 
Chyba najlepszy na iOS-owym rynku (przynajmniej dla 
mnie). Realistyczne odwzorowanie wszystkich najsłyn-
niejszych lig, graczy czy stadionów oraz dynamiczna 
rozgrywka połączona ze świetną oprawą audio na pew-
no zapewnią Ci wiele godzin solidnej rozrywki. Nie ma 
jednak róży bez kolców i FIFA 12 też ma kilka wad, jak 
choćby najbardziej bolesny dla mnie brak europejskich 
pucharów. Widać tu na pewno postęp w stosunku do 
11-tki, ale jeśli nie jesteś maniakiem football-u i masz 
już poprzednią wersję gry, osobiście polecam pocze-
kać na przecenę, bo nie wiem czy to, co 12-tka ma do 

zaoferowania ponad to co oferowała 11-tka jest war-
te blisko 5 Euro. «

FIFA 12      
Plusy:   + Ponad 500 klubów, realistyczne stadiony i prawdziwe 

nazwiska graczy 
 + Genialna oprawa audio 
 + Lepsze kontrolki i dynamiczna rozgrywka

Minusy:   – Graficznie nie wiele lepszy of FIFA 11 
 – Brak europejskich pucharów 
 – Polska liga potraktowana marginalnie

Cena: 4,99 Euro

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=INNbK6W0kds

Link do sklepu: http://bit.ly/wQUoYI

Where’s My Water?      
Cena:  0,79 Euro iPhone/iPod 

0,79 Euro iPad

Plusy:   + poziomy 
 + bajkowa grafika 
 + diabelsko wciąga 
 + koncepcja

Minusy:  – z czasem może się znudzić

„Where’s My Water?” to świetnie oce-
niana gra na urządzenia przenośne, 
w tym oczywiście na iOS, wydana 
przez Walta Disneya. Gra w zamie-
rzeniach jest grą logiczną, w której 
do rozwiązania graczowi zostaje od-
danych ponad 140 poziomów! Bajko-
wa grafika dodaje grze niewątpliwe-
go uroku i całość jest warta grzechu. 
O co w grze tak naprawdę chodzi? Już 
spieszę z wyjaśnieniami.

Otóż bohaterem gry jest Swam-
py, uroczy aligatorek, którego celem 
jest podprowadzić z domostwa wodę, 
przez rurociągi i poznać uroki praw-
dziwej kąpieli. Zamierzenie proste, ale 
wykonanie? Niekoniecznie. Cała roz-
grywka polega na tym, iż musimy tak 
układać rurociągi, by woda do Swam-

piego dotarła. Zadanie jednak nie jest 
takie proste, gdyż ich kształty dalekie 
są od normalnych, a po drodze musi-
my jeszcze kopać w ziemi, ustawiać je 
pod takim kątem, by przelewająca się 
woda trafiała do innych miarek, itd…

Reasumując. Do dyspozycji gra-
cza oddane zostają przeróżne po-
ziomy, kilka ciekawych kampanii. Po 
drodze również możemy zbierać ka-
czuszki, które trzeba napełniać leją-
cą się wodą. Całość – jak wspomina-
łem – jest okraszona fajną grafiką, 
a w grze drzemią pokłady grywalno-
ści. Zakup godny polecenia, szczegól-
nie, że kieszeni nie nadwyręża. Apli-
kacja co prawda nie jest uniwersalna, 
ale cena na iPhone’a i iPada jest taka 
sama. Kupować i grać! «

Where’S My WAter?
Krzysztof MorawsKi

http://www.youtube.com/watch?v=INNbK6W0kds
http://bit.ly/wQUoYI
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Wraz z nową wersją Pakietu Microsoft Office, mamy 
możliwość skorzystania z usługi SkyDrive do przecho-
wywania dokumentów. Dzięki temu, pliki zapisywane 
są na dyskach serwerów podpiętych do internetu (tak 
zwana chmura) co umożliwia nam do nich dostęp, nawet 
wówczas, gdy nie możemy zasiąść za klawiaturą nasze-
go komputera. Dzięki darmowemu rozwiązaniu SkyDri-
ve, mamy dostęp do naszych plików praktycznie z każ-
dego miejsca na świecie.

1. Po pierwsze, musimy założyć konto w usłudze Win-
dows Live.

2. Rozpocznij pracę z dokumentem w aplikacji Word. 
Gdy będziesz chciał zapisać plik na dysku SkyDrive, wy-
bierz z menu Plik / Udostępnij / Zapisz w usłudze SkyDrive.

3. W oknie autoryzacji podaj swoje dane (e-mail oraz 
hasło) użyte podczas zakladania konta Windows Live.

4. Po wysłaniu pliku na serwer, mamy do niego do-
stęp z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Nie jest wy-
magana nawet aplikacja Word, gdyż firma Microsoft po-
starała się o stworzenie internetowego odpowiednika 
edytora tekstu. Dzięki niemu będziesz mógł edytować 
swoje pliki wprost z przeglądarki internetowej. «

Jak zapisać 
dOkumenT
w chmuRze?
Przemysław marczyński



2011
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jakiś	 czas	 temu	pisaliśmy	w  imaga-
zine	o	 korekcji	 barwnej.	wtedy	wy-
konywaliśmy	ją	jednak	bezpośrednio	
w programie	Final	cut.	dzisiaj	zajrzy-
my	do	nieco	bardziej	 zaawansowa-
nego	narzędzia,	używanego	niekiedy	
w studiach	post-produkcyjnych,	czy-
li	do	aplikacji	color.

Otwórzmy na początek Final Cut – to z niego „wyślemy” 
bowiem nasz materiał do korekcji barwnej. Żeby to zro-
bić, otwórzmy projekt, który chcemy poddać procesowi 
korekcji barwnej. Następnie, mając zaznaczonego Time-
line’a, kliknijmy File>Send	to>Color. Pojawi się okien-

ko, w którym będziemy musieli nazwać nasz projekt. 
Domyślne będzie on miał taką samą nazwę, co nasza 
sekwencja, więc próbujmy unikać nazw typu Sequen-
ce1 czy Sequence2. Przy dużej liczbie projektów sprawi 
nam to na pewno niemały problem.

Color otworzy się nam z wyświetloną zakładką Setup. 
Długo zastanawiałem się, czy omawiać po kolei wszyst-
kie okna. Myślę jednak, że szczegóły zostawimy sobie na 
później, ponieważ prawdopodobnie Wasz obrazek nie 
musi spełniać poziomów wizji, ani nie ma służyć emisji 

w telewizji (przynajmniej na razie), a ma po prostu do-
brze wyglądać. Cokolwiek by to nie znaczyło.

Dobrze by było, gdybyśmy mieli myszkę z rolką, ale 
użytkownicy maców, pewnie nie będą mieli z tym więk-
szego problemu. Dlaczego? Jeżeli przejdziemy do zakład-
ki Primary	 In, to zobaczymy po prawej stronie parę 
wartości liczbowych, które odpowiadają saturacji, gaino-
wi oraz gammie. Najedźcie kursorem np. na saturację 
i pokręćcie rolką. Wartości się 
zmieniają! Spróbujcie pozmie-
niać poszczególne wartości, żeby 
zobaczyć, co zmienia się w ob-
razku. Chyba nie będę w błędzie 
jeżeli powiem, że Waszym zdję-
ciom przydałoby się trochę pod-
nieść saturację (no chyba, że ma-
teriał jest już mocno nasycony). 
Pamiętajcie, żeby obrazek nie wyglądał zbyt sztucznie!

Omińmy zakładkę Secondaries i przejdźmy do 
Color	FX. Z punktu widzenia amatora, jest to najcie-
kawsza zakładka. Daje bowiem możliwość wykorzy-
stania zapisanych ustawień i „poprawienia” obrazu 
w bardziej kontrolowany sposób. Osobiście polecam 
korzystanie z filtra Film	Look. Wszystkie opcje tego 
efektu zobaczycie po prawej stronie. Jeżeli robicie ja-
kiś fajny, szybki film, z dużą ilością efektów, to pole-
cam nałożenie filtra Vignete, odpowiednio zmiękczając 
obrazek. Dobry blur na krawędziach sprawi, że może 
uda nam się uzyskać efekt fajnego obiektywu. No chy-
ba, że już robicie wysokobudżetowe, wieloobiektywo-
we produkcje (chociaż da się też zrobić fajne kino of-
fowe niskim kosztem).

Pozostając w zakładce Color	FX, spójrzmy jeszcze 
całkiem na prawo, na dolną część ekranu – zaraz powy-
żej Timeline’a. Widać tam, obok Parameters, zakładkę 
Color	FX	bin. Znajdziecie tam gotowe presety różnych 
ustawień. Wystarczy je przeciągnąć na szare pole i vo-
ila! Efekt gotowy. Spróbujcie np. Defocusa, który zawie-
ra świetnie zmiękczoną winietę. Od razu dodaje to magii 

finAl cut
coloR KRZYSZTOF	FLASZA
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do filmu. Tylko zobaczcie! Oczywiście każdą z tych opcji 
można sterować i poprawiać według własnego uznania. 
Gdy już to zrobicie, kliknijcie Render	Queue>Add	All, 
a następnie naciśnijcie Cmd+P, żeby wyrendereować 
materiał.

Prawdopodobnie okaże się, że to dosyć długi proces, 
więc warto zapuścić go na noc. Wiem, że przesuwający 
się pasek postępu jest hipnotyzujący, ale nie marnuj-
my sobie życia na czekanie. Została nam jeszcze jedna 
ważna rzecz. Wyrendereowaliście swój materiał i wyglą-
da u Was świetnie, ale po wrzuceniu go na FB albo YT 
okazuje się, że wasi znajomi mówią, że film ma jakieś 
dziwne kolory albo jest za mocno nasycony. Dlaczego 
tak się dzieje? Problem polega na tym, że nawet jeże-
li Wy macie skalibrowany swój monitor, to Wasi znajo-
mi niekoniecznie. Zresztą nawet jeżeli skalibrowaliście 
swój monitor, to być może coś poszło nie tak? Musicie 
wziąć pod uwagę, że w profesjonalnych studiach pro-
ces korekcji barwnej odbywa się na specjalnych, niesa-
mowicie drogich monitorach oraz w specjalnie do tego 
celu przygotowanych pomieszczeniach, które zazwyczaj 
mają neutralny kolor (często będzie to jakiś odcień sza-
rości). Stąd też polecałbym umiar w tuningowaniu do-
mowych produkcji. «

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę 
i � lmy w sklepach iTunes i App Store.

Korzystaj w App Store, Mac App Store oraz w innych płatnościach internetowych. 

Dzięki karcie CardEasy możesz w bezpieczny sposób zarejestrować konto 
w sklepach fi rmy Apple*. Od teraz nie musisz rejestrować konta z użyciem 
swojej podstawowej karty kredytowej. Dzięki CardEasy jesteś bezpieczny, 

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić CardEasy – wejdź na stronę: 

www.cardeasy.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić 

www.easycard.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz * dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz 

http://www.cardeasy.pl
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 » Przełączanie się między kartami w Safari

Przez przypadek, pisząc artykuł i wcisnąwszy nie tę, co 
chciałem kombinację klawiszy, odkryłem skrót umoż-
liwiający przełączanie się pomiędzy otwartymi karta-
mi w Safari.

Jest to kombinacja klawiszy:

Command	+	Shift	+	strzałki	lewo/prawo

Znałem wcześniej skrót Control + Tab, ale niestety 
przełącza on na zasadzie „pracy w kółko” i jak mamy 
otwartych dużo kart, to według mnie średnio się 
sprawdza.

Skrót, który znalazłem, umożliwia przełączanie się 
w „dowolnym kierunku” – w lewo lub w prawo.

Jest tylko jeden problem – jeśli mamy otwartą kartę 
z jakimś polem edycji tekstu np. w WordPressie, to po-
wyższy skrót przestaje (przynajmniej u mnie) działać. 
Nie ma problemu przy przeglądaniu kart ze zwykłymi 
stronami www. [DŁ]

 » Uzupełnij swoje kontakty o Twittera

Odkąd Twitter został zintegrowany z iOS 5, życie miło-
śników ćwierkania zrobiło się dużo prostsze. Możemy 
np. ćwierkać bezpośrednio z Safari i innych aplikacji zin-
tegrowanych z systemem. Możemy wysyłać też DM do 
znajomych z naszej książki adresowej, jeśli mamy w kon-
taktach zapisane adresy twitterowe. Jednak wpisywanie 
takich adresów ręcznie jest, lekko mówiąc, niewygodne.

Zapewne „poweruserzy” Twittera znają funkcję au-
tomatycznego uzupełnienia kontaktów z naszej książki 

adresowej, ale ja dopiero niedawno 
na nią wpadłem. Teraz całą operację 
możemy zrobić jednym przyciskiem.

Wystarczy wejść w Ustawienia/
Twitter i wcisnąć Uaktualnij kontak-
ty. W przeciągu kilku chwil, wszystkie 
kontakty z naszej książki adresowej, 
które posiadają konta na Twitterze, 
będą o nie uzupełnione.

Prosto, szybko i wygodnie.
Niestety, w trakcie	uzupełniania	

kontaktów	pobrane	 zostaną	 rów-

nież	zdjęcia	kontaktów,	takie,	jakie	są	umieszczone	
na	Twitterze. Jeśli macie przypisane inne zdjęcia, bę-
dziecie musieli je później ręcznie pozamieniać. [DŁ]

 » Jak używa się kodów na darmowe treści 
w App Store/Mac App Store/iTunes Store?

Ponieważ bardzo często widzę, gdy publikujemy kody do 
App	Store, pojawiające się pytania o to, jak je wykorzy-
stać, postanowiłem ułatwić sobie i pozostałym życie.

Kody do App Store/Mac App Store/iTunes Store umoż-
liwiają developerom i wydawcom przekazywanie dar-
mowych kopii swoich płatnych programów, piosenek, 
filmów czy też książek.

Aby wykorzystać kod, należy go wpisać w odpowied-
nie miejsce w iTunes, App Store lub Mac App Store.

W iTunes – miejsce do wpisywania kodów znajdu-
je się w menu rozwijanym pod naszym Apple ID oraz 
w „Quick links”.

W Mac	App	Store jest od razu w bocznym menu, po 
prawej stronie, w „Quick links”.

Po kliknięciu w REDEEM pojawia się okno z miejscem, 
w które wpisujemy kod.

Po wpisaniu kodu, iTunes automatycznie rozpozna-
je, czy jest to aplikacja, piosenka, film czy książka i po 
zatwierdzeniu naszym hasłem, zaczyna się pobieranie.

W urządzeniach przenośnych z iOS, link do formu-
larza, w którym wpisuje się kod znajduje się na sa-
mym dole sklepu, w którym akurat jesteśmy – iTunes, 
App Store czy iBookstore.

Powodzenia na przyszłość, w szybkim pobieraniu ko-
dów, które Wam przekazujemy! [DŁ]

tiPs & tricks
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 » Niby-integracja 1Password z Safari w iOS

Zapewne wielu z Was jest użytkownikami managera ha-
seł 1Password.

1Password jest genialnie zintegrowany z Safari, Fi-
refoxem czy też z Chrome, ale na komputerach z OSX. 
Gorzej jest z iOS. Oczywiście jest to świetna aplikacja, 
z której można w miarę wygodnie korzystać na urządze-
niach przenośnych, jednak ze względu na „zamkniętość” 
iOS, musimy korzystając z 1Password używać wbudo-
wanej w niego przeglądarki.

Częściej jednak używamy tradycyjnego Safari do 
przeglądania Internetu i zdarza się, że serfując wcho-
dzimy na strony, które wymagają od nas podania hasła. 
W takiej sytuacji na iOS musimy albo pamiętać hasło, 
albo wychodzić z Safari i wchodzić do aplikacji 1Pas-
sword – co jest dość niewygodne.

Autorzy 1Password dali do zrozumienia, że zaczyna-
ją pracę nad swoją niezależną przeglądarką do iOS, któ-
ra będzie umożliwiała integrację z managerem haseł. 
Obawiam się jednak, że nie tędy droga. Do tej pory żad-
na przeglądarka nie zawojowała iOS. Na pewno jest to 
związane z faktem, że nie mamy możliwości w iOS wy-
boru domyślnej przeglądarki. Dopóki nie będzie takiej 
opcji, nic się w tym temacie nie zmieni.

Ale spokojnie – jest rozwiązanie, które ułatwi nam 
życie. Musimy przepisać poniższy kod i ręcznie przygo-
tować zakładkę:

javascript:window.location= ’onepasswor-
d://’+window.location.href.substring(window.loca-
tion.href.indexOf(‚//’)+2)

Rozwiązanie jest autorstwa dwóch niezależnych użyt-
kowników 1Password, Kevina Yanka oraz Brendana Ave-
retta. Gdy jesteśmy na stronie wymagającej od nas ha-
sła, klikamy na wspomnianą zakładkę, która przenosi 
nas w iOS do aplikacji 1Password i automatycznie wy-
szukuje link, pod którym byliśmy w Safari.

Jest to w sumie dosyć wygodna „proteza”, wynikają-
ca z braku możliwości głębszej integracji systemowego 
Safari z 1Password. Póki co łatwiej nie będzie… [DŁ]

 » Licznik słów w TextEdit

TextEdit to podstawowe narzędzie do tworzenia pro-
stych plików tekstowych. Jest bardzo minimalistyczny, 
dzięki czemu nie musimy się głowić, jak poradzić sobie 
z milionem opcji. Jednak jak to w takich przypadkach 
bywa, niektórych ficzerów może nam brakować. Jed-

nym z nich jest licznik słów i znaków. Na szczęście z po-
mocą przychodzi AppleScript.

Za pomocą prostego skryptu możemy zaimplemen-
tować do TextEdit prosty licznik słów i znaków. Ca-
łości jednak nie wykonamy w aplikacji Edytor Apple-
Script, ale w Automatorze (który znajdziemy w folderze 
/Applications). Jeśli jesteście gotowi, to możemy przy-
stąpić do pracy:
• w oknie Wybierz	 typ	dokumentu wskazujemy na 

Usługę,
• w polu wyszukiwania wpisujemy AppleScript i dwu-

krotnie klikamy na Uruchom	AppleScript,
• w linijce ponad edytorem AppleScript zmieniamy zda-

nie na Usługa otrzymuje brak	danych	wejściowych 
w TextEdit (TextEdit zapewne nie będzie dostępny, 
dlatego z listy wybieramy najpierw Inne…, a potem 
wskazujemy na tę aplikację w folderze /Applications),

• w edytorze AppleScript wpisujemy poniższy skrypt:

tell	application	„TextEdit”
set	licznik_slow	to	count	words	of	document	1
	set	licznik_znakow	to	count	characters	of	docu-
ment	1
	set	pokaz_liczniki	 to	 “Liczba	 słów:	 “	&	 (licznik_
slow	as	string)	&	“.”	&	return	&	“Liczba	znaków:	“	
&	(licznik_znakow	as	string)	&	“.”
set	tytul	to	“Licznik	słów	TextEdit”
	display	dialog	pokaz_liczniki	with	icon	1	with	title	
tytul	buttons	{„Ok”}	default	button	„Ok”
end tell

• zapisujemy usługę jako Licznik	słów,
• wychodzimy z Automatora.

Czas już przetestować nasz skrypt. Wchodzimy do Te-
xtEdit, piszemy parę zdań, a następnie z paska menu wska-
zujemy na TextEdit	->	Usługi	->	Licznik	słów i możemy 
sprawdzić, czy wszystko jest dobrze policzone. [MS]
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 » Zainstaluj starego AirPort Utility 5.6

Jak część z Was już zapewne zauważyła, nowy AirPort 
Utility w wersji 6.0, posiadający interfejs w stylu iOS, 
nie ma pełnej funkcjonalności wersji starszej (5.6). Bra-
kuje między innymi:
• możliwości ustawienia Multicast Rate, Transmit 

 Power, WPA Group Key timeout, Wide channels 
option

• okno do ustawiania rezerwacji DHCP ma dwie 
 linijki (!!!)

• możliwości ustawienia wiadomości powitalnej DHCP
• oraz serwera LDAP
• całej sekcji logów i statystyk
• możliwości podania zdalnego serwera SNMP

Jest tego jeszcze pewnie więcej, ale mam dobrą wia-
domość — Apple na swoich stronach nadal umożliwia 
pobranie APU w wersji 5.6. Stara aplikacja instaluje się 
obok nowej wersji i występuje jako „AirPort Utility 5.6.”
 [WP]

 » Ukryte przyciski na rozdzielonej 
klawiaturze iPada

Jak się okazuje, mimo że iOS 5 został wydany stosunko-
wo dawno, to jeszcze potrafi zaskoczyć. Jedną z nowo-
ści tego systemu, która mi bardzo przypadła do gustu, 
jest rozdzielana klawiatura iPada, do której mamy do-
stęp bądź przez rozsunięcie zwykłej klawiatury na boki, 
bądź przez przytrzymanie ikonki chowania klawiatury. 
Rozdzielona klawiatura pozwala na w miarę wygodne pi-
sanie na iPadzie przy użyciu kciuków. Ukrywa ona jednak 
w sobie jeszcze parę przycisków, które mogą usprawnić 
pisanie w tej pozycji.

Chodzi o zduplikowane litery T, G, V oraz Y, H, B, któ-
re znajdują się od wewnątrz, tuż za kończącymi blok kla-
wiatury przyciskami.

Trafienie w nie może sprawić na początku trochę pro-
blemów, ale będzie to chyba kwestia przyzwyczajenia. 
Myślę, że może to znacznie poprawić wygodę pisania 
w tym ustawieniu. [MS]

 » Tymczasowo wyłączamy Resume

Jak wiadomo, jedną 
z nowości dodanych 
do Mac OS X Lion 
jest Resume, który 
pozwala przywró-
cić wszystkie doku-
menty oraz okna 
zamknięte przy wy-
łączeniu danej apli-
kacji. Nie powiem, przydaje się to zwłaszcza, gdy apli-
kacja niechcący się wyłączy. Z drugiej jednak strony, 
czasem nie chcemy uruchamiać poprzednich dokumen-
tów. Istnieje na szczęście sposób, który pozwala tym-
czasowo wyłączyć Resume.

Wszystko sprowadza się do bardzo prostego kroku. 
Gdy chcemy uruchomić aplikację bez przywracania po-
przednich okien/zakładek/dokumentów wystarczy, że 
przy uruchomieniu aplikacji przytrzymamy klawisz `⇧̀ . 
Działa to zarówno w odniesieniu do aplikacji w Docku, 
Launchpadzie, czy bezpośrednio w Finderze.

Z drugiej strony, aby powstrzymać Resume następ-
nym razem, możemy także zamknąć aplikację z wciśnię-
tym klawiszem `⌥̀ . [MS]

 » Przybliżenie w oknie

Być może czasami korzystaliście z funkcji należącej do 
Uniwersalnego dostępu, a jaką jest przybliżenie (zwane 
zoomem). Przed OS X Lion, po włączeniu tej opcji, cały 
ekran wykonywał zbliżenie do obszaru kursora. W Lwie 
też oczywiście istnieje ta funkcja, ale dodano do niej 
nową opcję – przybliżanie w oknie.

Ale zacznijmy od początku. Przybliżanie w oknie nie 
jest domyślnie włączone. Aby to zmienić wchodzimy do 
Preferencji	systemowych (klikając na jabłuszko na pa-
sku menu) i wybieramy Uniwersalny	dostęp. Upewniw-
szy się, że wybrana jest pierwsza zakładka Widzenie, 
zaznaczamy opcję Pokazuj	w osobnym	oknie w sek-
cji Zoom.

Teraz wciskając klawisz ⌃ i przewijając (bądź rolką 
myszki lub gestem Magic Mouse albo Touchpada) uru-
chomimy zoom, który utworzy swoistą lupę, w której 
będziemy mogli przeglądać ekran z bliska. [MS]

http://www.makoweabc.pl/2012/01/airport-utility-6-0/
http://www.makoweabc.pl/2012/01/airport-utility-6-0/
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W	dobie	dysków	o	ogromnych	pojem-
nościach,	przechowywanie	multime-
dialnej	biblioteki	nie	powinno	stano-
wić	problemu.	co	jednak,	gdy	zacznie	
brakować	nam	miejsca,	bo	np.	 nasz	
mak	pracuje	na	dysku	SSd,	który	pew-
nie	nie	ma	1TB	pojemności?

Jednym z podstawowych narzędzi dla każdego MacUsera 
jest z pewnością iTunes. To nasze multimedialne cen-
trum komputera. W tym miejscu możemy posłuchać na-
szych ulubionych utworów muzycznych. Tutaj też obej-
rzymy swoje filmy. A jeśli wyjdzie nowa płyta albo film, 
to tu możemy je zakupić. iTunes to także miejsce, z któ-
rego, czy nam się to podoba czy nie, zarządzamy naszy-
mi iUrządzeniami, wgrywając na nie aplikacje i multi-
media. W dobie dysków o ogromnych pojemnościach, 
przechowywanie multimedialnej biblioteki nie powinno 
stanowić problemu. Co jednak, gdy zacznie brakować 
nam miejsca, bo np. nasz Mak pracuje na dysku SSD, 
który pewnie nie ma 1TB pojemności? Albo jesteście 
muzycznymi/filmowymi „freakami” i macie tyle utwo-
rów, że zajmują zdecydowaną większość HDD, a chcie-
libyście przeznaczyć ją na inne rzeczy? Na szczęście 
w prosty sposób możemy zmienić lokację biblioteki na 
inną, np. przenieść ją na dysk zewnętrzny. Ale zacznij-
my od początku…

 » Wybór odpowiedniego nośnika

Wydawać by się mogło, że nie ma, o czym mówić. W koń-
cu nie będziemy zgrywać naszej biblioteki na płyty CD, 
DVD i inne, tylko na dysk zewnętrzny. Owszem, ale waż-

ne jest aby pamiętać, że oprócz dostępnego miejsca 
na bieżącą bibliotekę (w skład której wchodzi nie tylko 
muzyka i filmy, ale także książki, podcasty oraz aplika-
cje dla urządzeń z iOS’em na pokładzie), konieczne jest 
także zapewnienie sobie na dysku przestrzeni, pozwa-
lającej na dodawanie nowych plików. W końcu chyba 
chcielibyśmy uniknąć wymiany dysku na większy, po 
zaledwie miesiącu od przenosin. Prawda? Dlatego, bio-
rąc pod uwagę Wasze zamiłowania, lepiej wybrać dysk, 
który będzie w stanie pomieścić teraźniejszą i przyszłą 
zawartość biblioteki. Skoro więc mamy to już za sobą, 
możemy przejść dalej.

 » Konfigurujemy iTunes

Uruchamiamy iTunes i wchodzimy w Preferencje 
(`⌘ ,̀ ), a następnie przechodzimy do zakładki 
Zaawansowane. Upewniamy się, że opcja Utrzymuj 
porządek w katalogu iTunes Media jest zaznaczona. 
Powyżej mamy pole Miejsce katalogu iTunes Media. 
Klikamy w przycisk Zmień… i przechodzimy do lokacji 

BiBliotekA itunes
Na zewNątRz

mAcIej	SKRZYpcZAK
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dysku zewnętrznego, gdzie tworzymy katalog, w któ-
rym biblioteka iTunes ma być utworzona (np. tworzy-
my katalog Muzyka). Zatwierdzamy wybór klikając na 
Wybierz i zamykamy preferencje klikając na OK. Do-
datkowo może się Wam pokazać komunikat z pytaniem 
o przeniesienie i zmianę nazw plików, by były uporząd-
kowane, więc się zgadzamy.

 » Konsolidacja biblioteki

Przechodzimy odpowiednio do Plik	 ->	Biblioteka	 ->	
Uporządkuj	bibliotekę… W nowym oknie zaznaczamy 
opcję Skonsoliduj bibliotekę i klikamy OK. W tym mo-
mencie, cała biblioteka zostanie skopiowana we wska-
zane miejsce na dysku zewnętrznym, co zajmie pewną 
ilość czasu w zależności od wielkości przechowywa-
nych plików.

 » Sprawdzamy, czy wszystko jest OK

Zanim pozbędziecie się biblioteki z dysku „pierwotnego” 
polecam sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Dla-
tego najpierw przenosimy katalog iTunes Music (który 
znajdziemy w `~/Music/iTunes̀ ) na Biurko. Ważne, aby 
przenieść tylko ten katalog pozostawiając resztę plików 
i folderów z katalogu iTunes. Otwieramy znów iTunes 
i uruchamiamy dowolny utwór. Jeśli działa, to „jesteśmy 
w domu”. Dla dodatkowego sprawdzenia zaznaczamy 
utwór i wciskamy `⌘I ,̀ co spowoduje otwarcie informa-
cji o danym pliku. W pierwszej zakładce Ogólne u dołu, 
w polu Gdzie, powinna się znajdować teraz ścieżka do 
dysku zewnętrznego. Jeśli sprawdziliśmy, że wszystko 
działa, to możemy już usunąć katalog iTunes Music z na-
szego Biurka i cieszyć się wolną przestrzenią. «

http://www.sare.pl/
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Dlaczego wracam? Ano właśnie dlatego, że jest on jedy-
ny w swoim rodzaju, rozbudzał i rozbudza wyobraźnię 
milionów, a dorównać mu mogłaby jedynie Lara Croft. 
Chyba wszyscy już wiedzą, jakie imię się tu teraz pojawi 
– Indiana Jones.

Kiedyś pisałem oraz mówiłem jeszcze coś – że są takie 
filmy, a konkretnie serie (najczęściej trylogie, choć w tym 

jak	tak	sięgnę	pamięcią,	kiedyś	już	o tym	pisałem,	a	nawet	opowiadałem	w jed-
nym	z	pierwszych	odcinków	podcastu.	dlaczego	więc	znów	powracam	do	tego	
tematu?	do	bohatera,	 który	 jest	 najbardziej	 rozpoznawalnym	archeologiem	
w historii	kinematografii,	do	faceta,	który	sprawia,	że	niejeden	chłopak	marzył	
by	w	przyszłości	wybrać	taki	zawód	(bo	to	jest	zawód	dla	prawdziwych	twar-
dzieli,	a	nie	jakiś	tam	policjant	czy	strażak!)?

wypadku już są cztery części), które każdy powinien znać, 
czyli obejrzeć choć raz w życiu, tak od dechy do dechy, by 
mieć jakiekolwiek pojęcie i móc powiedzieć „podoba się” 
lub „dno totalne”. Do takich filmów bez wątpienia nale-
ży zaliczyć wszystkie części przygód Indiany Jones’a. Bo 
naprawdę mało jest tak znakomitych filmów przygodo-
wych, które... albo zacznijmy od początku.

Archeolog,
któRy NIe tylko 
PotRaFI koPać, 
ale I DokoPać

jAN	URBANOwIcZ
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 » „Kto by nie chciał być takim 
archeologiem”

Filmy to ja oglądam, odkąd pamiętam. Już dzieckiem 
będąc siadałem z rodziną przed telewizorem, chodzi-
łem do kina i wpatrywałem się w ruchome obrazy, któ-
re były dla mnie czymś niezwykłym, magicznym i w su-
mie nadal takie pozostają. Kiedyś się filmy „lecące” 
w telewizji nagrywało na kasety VHS (młodzi mogą nie 
pamiętać) a potem oglądało w kółko i w kółko i w kół-
ko, aż taśma się zdzierała i jedyne co oglądaliśmy, to 
„opady śniegu”. Miałem kilka takich kaset, które oglą-
dałem po dziesiątki razy, zaś na jednej z nich nagrany 
był film pt „Poszukiwacze zaginionej arki”. A zaraz po 
nim, na tej samej kasecie był pierwszy „Batman”, w re-
żyserii Tima Burtona. Ale to w sumie nie jest istotna 
informacja, więc wrócimy do „Poszukiwaczy...”. Po raz 
pierwszy obejrzałem ten film mając jakieś 10 lat i prak-
tycznie od razu się w nim zakochałem. Ale nie mogło 
być inaczej. To, co się tam działo, to czysta przygoda, 
akcja, testosteron i humor. I tajemnica. Tak, tajemnica 
to bardzo duży plus tego filmu. Ne zastanawialiście się, 
czym dokładnie jest Arka Przymierza, jak działa i po co 
ona tym Niemcom?

Niemcom? No tak, film dzieje się w latach 30. ubie-
głego wieku, kiedy to już Naziści przymierzali się do 
wojny i już wtedy nikt za nimi nie przypadał. Tak więc 
mamy naszego głównego bohatera, Indianę Jones’a, 

granego przez Harrisona Forda (to chyba jego najbar-
dziej znana rola, a zaraz po niej, moim zdaniem, jest 
Han Solo z „Gwiezdnych Wojen”), który jest profe-
sorem archeologii na uniwersytecie. Ale to tylko „za 
dnia”. Bo przecież siedzenie w sali wykładowej i prze-
kazywanie wiedzy studentom, którzy chcą ją chłonąć, 
nie jest na tyle pasjonująca, by robić o tym film – a co 
dopiero cztery. Musi być jakieś drugie dno. No i fak-
tycznie jest. Indiana zajmuje się również poszukiwa-
niem wyjątkowych skarbów i artefaktów ważnych dla 
światowego dziedzictwa. Robi to wszystko tak, że my, 
jako widzowie, mamy znakomitą rozrywkę i praktycz-
nie nawet przez chwilę się nie nudzimy. Jak już wcze-
śniej było wspomniane, w pierwszej części cyklu cała 
akcja toczy się wokół Arki Przymierza, którą próbują 
odnaleźć Naziści, a Jones robi wszystko, by ich ubiec 
i nie dopuścić by wpadła ona w ich ręce.

Film okazał się niesamowitym sukcesem, nie ma co 
się więc dziwić, że jego twórcy zdecydowali się na stwo-
rzenie sequela.

 » „O dwóch takich, co odnieśli sukces”

Kto odpowiada za ten niezwykły film? Dwóch wspania-
łych wizjonerów, którzy znacząco zapisali się w historii 
kinematografii. Scenariuszem i produkcją zajął się Geo-
rge Lucas, a na stołku reżyserskim zasiadł Steven Spiel-
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berg. Czy te nazwiska nie mówią same za siebie? Takie 
połączenie nie mogło się źle zakończyć i jak na razie 
Indiana wystąpił w czterech filmach opowiadających 
o jego przygodach (a należy powiedzieć, że właściwie 
tylko czwarta była nieco gorsza, ale trylogia w całości 
trzyma bardzo wysoki poziom).

 » „Trylogia się zamyka”

Trzy lata po premierze „Poszukiwaczy...” na ekrany 
kin wchodzi druga część, zatytułowana „Indiana Jo-
nes i Świątynia Zagłady”, która to przez bardzo długo 
była najmniej lubianą przeze mnie częścią serii. Może 
to przez to, iż jest z nich wszystkich chyba najmrocz-
niejsza – choć sam Indiana Jones to nie jest jakiś spe-
cjalnie mroczny cykl. Ale z czasem się do niej prze-
konałem. Podobnie było z „Gwiezdnymi Wojnami”, 
a konkretnie z „Imperium kontratakuje”. Przez dłu-
gi czas nie  przepadałem za nim, obecnie jest jednym 
z ulubionych.

Zabawne jest to, że według chronologii, która panu-
je w filmach, część druga dzieje się przed tym, co mo-
gliśmy zobaczyć w pierwszej. Ciekawy zabieg.

Kolejne pięć lat później ukazuje się „Indiana Jones 
i Ostatnia Krucjata”. Film wyróżniający się na tle innych 
części, gdyż Fordowi partneruje Sean Connery, grający 
jego ojca. Przy okazji, właśnie dzięki temu, film iskrzy 
znakomitym humorem i muszę powiedzieć, że to chy-
ba właśnie tę część lubię najbardziej.

 » „Lekko przesadzony Indy, ale to wciąż 
Indy”

W 2008 roku do kin trafia „Indiana Jones i Królestwo 
Kryształowej Czaszki’. Film w niektórych momentach 
wręcz głupi i przesadzony pod względem efektów spe-
cjalnych (choć ogólnie ich ilość nie razi), ale to wciąż In-
diana i trzeba go obejrzeć, bo to na razie dopełnienie 
całości. Nie chcę opisywać, co działo się w każdej części, 
by nie psuć niektórym radości z oglądania, ale wiedzcie, 
że warto – polecam zarwanie którejś nocki i zrobienie 
sobie filmowego maratonu.

***
Uwielbiam od czasu do czasu wracać do całej se-

rii. Do „Poszukiwaczy...”, w których zakochałem się bę-
dąc jeszcze dzieciakiem, do drugiej części, do której za 
każdym razem coraz bardziej się przekonuję, a także 
do części trzeciej, która ocieka znakomitym humorem, 
głównie za sprawą duetu Ford-Connery. Ale zaraz, są 
przecież cztery części. Po prostu o tej ostatniej zapo-
minam, gdyż jest od niedawna, a dla mnie zawsze In-
diana Jones był trylogią. Na koniec zastanówcie się, czy 
kiedy to oglądacie, to nie macie ochoty kupić bicza i ka-
pelusza? Bardzo często. Pamiętajmy jednak, że praca 
archeologa to niestety nie jest pełne przygód poszuki-
wanie skarbów i życie na krawędzi niebezpieczeństwa. 
To nierzadko siedzenie w bibliotece z nosem w książ-
ce, które ciekawe jest tylko dla prawdziwych zapaleń-
ców. Redakcyjny kolega MacKozer na pewno coś o tym 
może powiedzieć. «



http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
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Jarosław i Norbert Cała

CAŁA 
MUZYKA

 » Lana Del Rey – Born To Die

Zjawiskowo piękna piosenkarka 
o ustach, od których nie można ode-
rwać wzroku, ukrywająca się pod pseu-
donimem Lana Del Rey (podobno po-
chodzi od wyjątkowo brzydkiego samochodu Ford Del 
Rey) zaistniała 19 sierpnia zeszłego roku. Tego dnia umie-
ściła w serwisie YouTube podobno amatorsko wykonany 
teledysk do piosenki „Video Games”. Początkowo nikt 
o piosenkarce nic nie wiedział, a ona budowała swoją hi-
storię biednej, mieszkającej w przyczepie dziewczyny, któ-
rej nie stać było na jedzenie, a marzyła tylko o śpiewa-
niu. Patrząc na jej słodką twarz i niewinne spojrzenie, nie 
można było jej nie wierzyć. Szczególnie, że z ust wydoby-
wał się potężny i niebanalny głos. Wyświetleń teledysku 
przybywało w ogromnym tempie (do dziś ponad 24 mi-
liony), a prawda o Lenie wychodziła na światło dziennie. 
Okazało się, że jej ojciec jest milionerem, a teledysk to 
dobrze zaplanowana przez speców od PR akcja. To jed-
nak nie było w stanie zatrzymać już szału na „Lene”, jej 
nadchodząca płyta, „Born To Die”, została okrzyknięta 
najbardziej oczekiwaną płytą w 2012 roku. Równie nie-
cierpliwie czekałem na nią ja, nawet dokonałem w iTunes 
Store zakupu preorderu, a oczekiwanie wypełniałem so-
bie słuchaniem na przemian dwóch singli, czyli właśnie 
„Video Games” oraz „Born to Die”, zakochując się w gło-
sie wokalistki coraz bardziej.

Cała płyta okazała się utrzymana w podobnych klima-
tach jak dwa pierwsze single. Lena śpiewa raczej nostal-
giczne, a momentami nawet depresyjne utwory osadzo-
ne trochę w retro klimatach przełomu amerykańskich lat 
60. Ciężko zakwalifikować styl muzyczny tej płyty. Jest to 
mieszanka popu, R’n’B i chyba najlepiej oddaje go kate-
goria w iTunes, czyli Alternative. Bardzo mało na niej in-
strumentów, a w każdym utworze na plan pierwszy wy-
chodzi głos wokalistki. Mimo że płytę można przesłuchać 
od pierwszego bajta danych do ostatniego, to jednak nie 
sposób odnieść wrażenia, że najlepsze utwory, to właśnie 
dwa wspomniane wcześniej single. Choć po kilku prze-
słuchaniach może przyjść refleksja, że najlepszy utwór 

to wnoszący odrobine optymistycznej nuty “Radio”, dzię-
ki niemu nie chce nam się już pociąć. (NC)

Cena 9,99 Euro
http://itunes.apple.com/pl/album/born-to-die/id493292740

 » Gienek Loska Band 
– Hazardzista

Uliczny grajek, który przywędrował do 
Polski z Białorusi, bez problemu zdobył 
serca Polaków i wygrał pierwszą edycję 
programu X-Factor. Bez problemu, bo My Polacy kocha-
my takie historie, jaką zafundował nam Gienek. Skromny, 
niebywale utalentowany człowiek ulicy, którego nie ob-
chodzą salony, tylko muzyka grana prosto z serca. Jego 
wizerunek zmęczonego życiem muzyka, nie przejmujące-
go się ubiorem i ułożeniem włosów, nie do końca paso-
wał do programu dużej TV, którą oglądają miliony. Jednak 
to była dla niego jedyna szansa, aby zaistnieć w polskiej 
branży muzycznej, więc musiał zacisnąć mocno zęby i ja-
koś przeboleć ten cały telewizyjny cyrk. Udało się i Gie-
nek wygrał, a wygraną między innymi było coś, co dla 
niego miało największe znaczenie, czyli kontrakt płytowy.

Dzięki temu możemy posłuchać 12 kompozycji, co 
daje nam 50 minut bardzo dobrej muzyki. Czegoś, czego 
nasza scena nie miała od dawna, a tak bardzo tego po-
trzebowała. Mówię tu o blues-rocku, w którym dawniej 
byliśmy „mistrzami świata”, ale z biegiem lat jakoś ten 
gatunek powoli podumierał. Już od pierwszego utworu 
pachnie Niemenem oraz Ryśkiem Riedlem z Dżemu, a to 
chyba najlepszy komplement, jakiego można użyć. Czuć 
niezwykłą moc głosu, jaką posiada Gienek, a przy tym tą 
wolność, jaka towarzyszyła beztroskim latom 70.

Do współpracy artysta zaprosił swoją sprawdzoną świ-
tę muzyków, z którą wcześniej nagrywał pod nazwą Seven 
B i dlatego do swego nazwiska dopisał Band. To był dobry 
pomysł, bo jego ludzie nie zawiedli i zagrali perfekcyjnie, 
co w połączeniu z wokalem Gienka brzmi fantastycznie. 
Album oparty jest rzecz jasna o klasyczną gitarę, jednak 
są też takie smaczki jak harmonijka, która podkręca faj-
ny bluesowy klimat. Momentami wręcz strona muzycz-
na podoba mi się bardziej od samego mistrza ceremonii.

Sam „mistrz” w porównaniu do występów na żywo, 
dla masy ludzi przed telewizorami, gdzie czasami nie do 
końca mógł się odnaleźć, w studio wypada o niebo lepiej. 
Być może w przyszłości będziemy słuchali takiego utwo-
ru jak „Dusza” z tym samym zachwytem, z którym słu-
chamy teraz „Dziwny jest ten świat” bądź „Whisky”. ( JC)

Cena: 7,99 Euro
http://itunes.apple.com/pl/album/hazardzista/id478373081

http://itunes.apple.com/pl/album/born-to-die/id493292740
http://itunes.apple.com/pl/album/hazardzista/id478373081
http://itunes.apple.com/pl/album/born-to-die/id493292740
http://itunes.apple.com/pl/album/hazardzista/id478373081
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 » Przygody szwedzkiego 
Forresta Gumpa

Na europejskim rynku krymi-
nałów od kilku lat niepodziel-
nie królują kraje skandynaw-
skie. Książki takich pisarzy jak: 
Stieg Larsson, Liza Marklund 
czy Henning Mankell sprzeda-
ją się w milionach egzemplarzy, 
a skandynawska beletrystyka 
kojarzona jest głównie z detek-
tywami, morderstwami i tajem-
niczymi sprawami, które powodują, że serce czytelnika 
bije mocniej, a po ciele zaczyna przebiegać dreszcz stra-
chu. Jednym z nielicznych pisarzy skandynawskich, któ-
ry powoli dorównuje sławą swoim znanym kolegom po 
fachu jest Jonas Jonasson. Określany jest mianem „mię-
dzynarodowego fenomenu”, nie pisze jednak krymina-
łów, chociaż niewątpliwie inspiruje go ten gatunek. Jego 
książka „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” 
bije rekordy popularności m.in. w Szwecji, Danii, Niem-
czech, Włoszech czy Francji. Od stycznia e-book w for-
macie EPUB WM i i audiobook MP3 WM wydane w Pol-
sce przez Świat Książki dostępne są w ofercie Virtualo: 
http://virtualo.pl/?q=stulatek.

„Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” jest 
e-bookiem, który rozśmiesza do łez. Historia wydaje się 
nieprawdopodobna – Allan Karlsson ma spędzić swoje 
setne urodziny w domu starców. Czy jednak jest to od-
powiedni sposób na spędzanie urodzin dla tak nieprze-
ciętnego człowieka, który jadł kolację z przyszłym pre-
zydentem Trumanem, leciał samolotem z premierem 
Churchillem, pił wódę ze Stalinem i znał Mao Zedon-
ga? Zdecydowanie nie! Allan ucieka więc z domu star-
ców, kradnąc po drodze walizkę z pieniędzmi należącą 
do mafii, co rozpoczyna szereg niezapomnianych wy-
darzeń w jego życiu...

E-booka czyta się jednym tchem, pochłaniając wręcz 
historię życia Allana. Historia przedstawiona przez Jo-
nassona bawi, ale też daje motywację do rozważań nad 
własnym życiem. Jest to lektura obowiązkowa na po-
prawę humoru w długie zimowe wieczory. Z kodem ra-
batowym III8CS 15% zniżki specjalnie dla Czytelników 
eMagazine! «

Zobacz	tego	ebooka	w	virtualo

 » Marzenia 
i tajemnice 
danuty Wałęsy 
w audiobooku

Coraz większą popular-
ność wśród polskich czy-
telników zdobywają bio-
grafie i autobiografie. 
Okazuje się, że nie są to 
już tylko książki nasyco-
ne suchymi faktami, ale 
prawdziwe dzieła, pozwa-
lające poznać życie zna-
nych i lubianych osób. Jeszcze w 2011 r. w formie e-bo-
oka zostały opublikowane dwie biografie, które szybko 
trafiły na listy bestsellerów - „Steve Jobs” Waltera Isa-
acsona i „Życie” Keitha Richardsa. Od końca stycznia 
w formie audiobooka dostępna jest również głośna bio-
grafia Danuty Wałęsy, która również ma szansę znaleźć 
się na liście bestsellerów.

„ Marzenia i tajemnice” to niewątpliwie książka wy-
jątkowa na polskim rynku. Rodzina Wałęsów od wielu 
lat budzi ogromne zainteresowanie wśród Polaków, jed-
nak Danuta Wałęsa zawsze pozostawała w cieniu męża 
i dzieci. Po latach życia z dala od najważniejszych me-
dialnych wydarzeń, zdecydowała się wydać biografię, 
która w przejmujący i szczery sposób opisuje dzieje ca-
łej rodziny Wałęsów. Dowiadujemy się z niej o niesa-
mowitej sile ducha i determinacji Danuty, która niejed-
nokrotnie musiała stawać na czele rodziny i utrzymać 
ośmioro dzieci, w czasie gdy Lech Wałęsa spędzał dłu-
gie miesiące w więzieniu. Jest to historia kobiety, która 
wbrew przeciwnościom losu, wbrew wszelkim kłopotom 
i niepowodzeniom, zawsze potrafiła dać sobie radę, choć 
jak twierdzi, mimo licznej rodziny, całe życie była sama.

Biografia Danuty Wałęsy jest niezwykle szczera 
i poruszająca. Warto po nią sięgnąć, aby zapoznać się 

z prawdziwą historią rodziny Wałęsów, 
bez zbędnych upiększeń i bez przemil-
czenia tego, co może się wydawać nie-
wygodne lub kontrowersyjne.

Książka w formie audiobooka opu-
blikowana przez Wydawnictwo Literac-
kie dostępna jest w księgarni Virtualo: 
http://virtualo.pl/marzenia_tajemnice/
audiobook/c3i106886/

Specjalna zniżka dla Czytelników 
iMagazine – wpisz kod EPZ5LE, aby 
uzyskać 15% rabatu! «

Zobacz	tego	ebooka	w	virtualo

książki

»  VIRTUALO 
na iPada 

»  VIRTUALO 
na	iPhone

http://virtualo.pl/?q=stulatek
http://virtualo.pl/?q=stulatek
http://virtualo.pl/marzenia_tajemnice/audiobook/c3i106886/
http://virtualo.pl/marzenia_tajemnice/audiobook/c3i106886/
http://virtualo.pl/marzenia_tajemnice/audiobook/c3i106886/
http://virtualo.pl/?q=stulatek
http://virtualo.pl/marzenia_tajemnice/audiobook/c3i106886/
http://itunes.apple.com/us/app/virtualo/id424601939?mt=8&amp;ls=1
http://itunes.apple.com/us/app/virtualo/id424601939?mt=8&amp;ls=1
http://itunes.apple.com/us/app/virtualo-for-iphone/id434821607?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/virtualo-for-iphone/id434821607?mt=8


http://itunes.apple.com/pl/book/steve-jobs-polish-edition/id498652664?mt=11
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Rybę rozmrażamy (jeżeli była mrożona), myjemy, osu-
szamy, skrapiamy sokiem z cytryny i lekko solimy, a na-
stępnie kroimy w dość duże dzwonka. Z włoszczyzny 
gotujemy wywar. Z wywaru wyjmujemy warzywa, wkła-
damy rybę i gotujemy na wolnym ogniu przez ok. 10 mi-
nut. Ugotowaną rybę przekładamy do wysmarowanego 
masłem naczynia do zapiekania.

Jabłka razem ze skórką ścieramy na grubej tarce, po 
czym szybciutko mieszamy z chrzanem i ze śmietaną. 
Otrzymany sos doprawiamy solą, pieprzem, cukrem, so-
kiem z cytryny i polewamy nim rybę.

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 180°C, wstawia-
my rybę i zapiekamy przez ok. 10–12 minut. Rybę podaje-
my z ziemniakami z wody. «

100 dkg ryby 

(mintaj, morszczuk lub inna biała ryba) 

mogą być filety, ale nie kostka 

po 10 dkg pietruszki, marchewki, selera i pora 

3/4 szklanki gęstej śmietany 

2 łyżki masła 

3 duże kwaskowe jabłka 

5 łyżek tartego chrzanu 

sok z cytryny 

1 łyżeczka cukru 

sól, pieprz

Ryba w sosie 
jabłkowo-chRzanowym

MAŁGORZATA ŁADA
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