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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/
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Czy nowy iPad mini jest tym, na co wszyscy czekali? Czy jest 
wart swojej ceny? Czy warto wymienić na niego swojego „du-
żego” iPada? Jak to jest z tym czarnym kolorem? Czy faktycznie 
ten mniejszy rozmiar jest taki zły, jak to mówił Steve Jobs? Na te 
i inne pytania staramy się odpowiedzieć w najnowszym wyda-
niu iMagazine.

Listopadowe wydanie jest grube i pełne nowości oraz cieka-
wych artykułów. Oprócz mini, opisujemy dla Was także nowego 
iPada. Sprawdzamy nowe iPody Touch i nano oraz jako pierwsi 
w Polsce testujemy Macbooka Pro 13” z ekranem Retina. Poza 
tym, testujemy ciekawe głośniki od B&W, Philips oraz Creative. 
Przeczytacie też o najnowszych produktach Adobe - Elements 
11 oraz Acrobat XI.

Zachęcam też do przeczytania felietonu Sławka Durasiewicza 
o tym, do czego służy GPS oraz Gracjana Pietrasa tłumaczącego 
nam, co tak naprawdę kupujemy w iTunes.

Zarezerwujcie sobie trochę czasu, bo będziecie mieli, co 
czytać.
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 » Norbert	Cała:	
Jest taka grupa ludzi i taka gru-
pa sprzętów, które zyskują przy 
dłuższym poznaniu. To, czym Mini mnie nęcił 
od początku i to, czym ostatecznie mnie do sie-
bie przekonał, jest waga i wygląd.

 » Wojtek	Pietrusiewicz:	
iPad mini to przede wszystkim 
iPad w pełnym tego słowa zna-
czeniu. Nazwa “mini” odnosi się zresztą tylko 
i wyłącznie do jego rozmiaru, ponieważ moż-
liwości ma dokładnie takie same jak większy 
brat.

 » Kinga	Ochendowska:	
Małe cudeńko – ot, co Wam po-
wiem! Wystarczająco duży, by na 
nim spokojnie pracować i komfortowo „inter-
netować”, wystarczająco mały, lekki i zgrabny, 
żeby z przyjemnością zabrać go wszędzie, gdzie 
się udajemy.

 » Paweł	Piotrowski:	
Adobe Photoshop Elements 11 to 
kolejny dobry produkt firmy. Jest 
to świetna alternatywa dla dro-
giego, dużego Photoshopa, przeznaczona dla 
osób nie wymagających bardzo zaawansowa-
nych funkcji oraz mnogości filtrów.
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raz na jakiś czas uda się jakiejś fi rmie wyprodukować coś, co zdobywa nie tyl-
ko klientów, ale przede wszystkim ich serca. raz na jakiś czas pojawi się pro-
dukt, który urzeka swoją elegancją, jakością i prostotą. rzadko zdarza się, aby 
jednej fi rmie udało się to dwukrotnie w tak krótkim odstępie czasu.

WojtEk pIEtruSIEWIcz

 » Miłość od pierwszej wejrzenia

Tak było w moim przypadku z głośnikami B&W MM-1, 
które nabyłem wkrótce po napisaniu ich recenzji. Urze-
kły mnie nie tylko wyglądem, ale również swoim świet-
nym brzmieniem. Niestety, miały i nadal mają jedną 
wadę – kable. Nie lubię kabli. Utrudniają mi sprzątanie 
biurka. Plączą się. Są nieestetyczne. B&W A7 rozwiązuje 
ten problem – poza kablem od zasilania, zlikwidowano 
wszelkie inne wystające przewody. Oto magia AirPlay.

 » Hardware

Wygląd A7 jest absolutnie powalający. Stal szczotkowa-
na połączona z czarnym materiałem wgląda znakomicie. 
Tę samą kombinację użyto przy MM-1 i muszę stwier-
dzić, że zdecydowanie się nie znudziła. A7-ka dodatkowo 
zapewnia bardzo kompaktowe rozwiązanie, co w szcze-
gólności ucieszy właścicieli mniejszych mieszkań, gdzie 
niekoniecznie mają możliwość podłączenia sprzętu Hi-Fi. 
Skrzynka waży sporo, bo blisko 6  kilogramów.  Jeśli 

BowerS & wIlkInS
a7
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Są trzy pewne rzeczy w życiu. Śmierć, podatki i nowa FIFA co roku. I nic z tych 
rzeczy nie da się pominąć. tak samo jak to, że z każdym nowym rokiem uka-
zuje się nowa FIFA, pewne jest to, że niezależnie od tego, czy zmiany są duże 
czy małe, sprzeda się doskonale. czy nowa FIFA jest przełomem jak jedenast-
ka, czy porażką na miarę Basenu Narodowego?

FIFA 11 to był przełom. Duży krok dla gier sportowych 
na iOS. Znany silnik dostosowany do iPhone’a i iPada 
robił wrażenie tym jak wyglądał i działał. FIFA 12 pod-
niosła ten poziom dostarczając jeszcze więcej funu. 
I teraz też nie mogło być inaczej, a FIFA 13 jest najlep-
sza z nich wszystkich. Od grafiki, przez gameplay, aż 
po nowe ficzery, jak wyczekiwany multiplayer on-line.

Jak co roku, podstawowe pytanie, które zadają so-
bie gracze brzmi – co tak naprawdę się zmieniło? Jeże-
li wziąć po lupę gameplay, to zmiany nie są diametral-
ne, ale na tyle znaczące, by rozgrywka stała się jeszcze 
przyjemniejsza. Teraz nie mając piłki, możemy zawo-
łać drugiego obrońcę i zwiększyć tym samym pres-
sing. Szybkie przejechanie palcem po ekranie podczas 

WojcIEch rAjpErt
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need 
For speed
MoSt wanted
WojcIEch rAjpErt

Need for Speed to marka bardzo specyfi czna. produkcję najwyższych lotów 
przeplata z – kolokwialnie mówiąc – średniakami. Wszystko zależy od tego, ja-
kie studio robi daną odsłonę. W 2010 roku EA powierzyło markę criterionowi 
i okrzyknięto odrodzenie się serii za sprawą hot pursuit. Na ioS też było nie-
źle. potem NFS the run i coś „nie pykło”. Most Wanted to kolejne dziecko cri-
terionu i znowu mamy hit. jak jest natomiast na ioS? czy to kolejny blamaż, 
czy seria na iphone’ie odradza się jak feniks z popiołów?

Wspomniałem, że ważne jest, kto robi daną odsłonę. 
Poza tym, że to rzecz oczywista i Ameryki nie odkry-
łem, to czasem można odnieść wrażenie, że wydawcy 
niezbyt na to zważają, zwłaszcza EA. 
Jednak w przypadku Most Wanted 
za wersję mobilną odpowiedzialni są 
panowie z Firemonkeys, twórcy Real 
Racing 1 i 2. Trzeba powiedzieć, że 
tak ładnego grafi cznie Need for Spe-
eda na iOS jeszcze nie było. Świetne 
oświetlenie, tekstury i szczegółowość 

otoczenia tworzą piorunujące pierwsze wrażenie. Roz-
grywka jest jeszcze lepsza niż kiedykolwiek, ale też po-
wtarzalna. Fajne tory, ale wszystkie bliźniaczo podobne. 

To dość frustrujące, kiedy jedna rzecz 
jest dopracowana, a inna równie waż-
na, potraktowana po macoszemu. 
Nie zrozumcie mnie źle, bo gra wy-
gląda naprawdę świetnie – modele 
aut, refl eksy świetlne, natomiast je-
żeli pogracie godzinkę, to gra was ni-
czym więcej nie zaskoczy. Potem to 
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Linia ShoqBox to ciekawe głośniki z wbudowanym akumulatorem, modułem 
bezprzewodowym bluetooth oraz solidną konstrukcją.

jAroSłAW cAłA

Nie chce mi się liczyć, ile to już razy pisałem na łamach 
iMagazine, jak bardzo lubię fi rmę Philips. Myślę, że wię-
cej razy niż posiadam palców u jednej dłoni. Nie szko-
dzi, napiszę jeszcze raz… Bardzo lubię fi rmę Philips. Moż-
na by pomyśleć, że ciężko nie lubić, jak w salonie ma 

się od owej fi rmy telewizor 
52-calowy w prezencie, ale 
nic z tych rzeczy. Prawda jest 
taka, że niczym mnie ta fi rma 
nie przekupiła, a moją apro-
batę zyskała dzięki prostej 
zasadzie: chodzi mi tu o sto-
sunek ceny do jakości. To wła-
śnie w tym zestawieniu, Phi-
lips nigdy mnie nie zawiódł.

Tym razem do naszej re-
dakcji Philips dostarczył mo-

del SB7100 z nowej serii małych przenośnych głośników, 
nazwanych ShoqBox. Linia ShoqBox to ciekawe głośni-
ki z wbudowanym akumulatorem, modułem bezprze-
wodowym bluetooth, oraz solidną konstrukcją. Tak na-
prawdę w poprzednim zdaniu napisałem wszystko, co 
najistotniejsze i wszystko to, co musi posiadać każdy 
mobilny głośnik. Jednak Sho-
qBox’y warte są poświęcenia 
większej ilość słów i kryją kil-
ka niespodzianek, o których 
musimy wspomnieć.

 » Po prostu ładny

Tak jak pisałem wcześniej, do 
nas trafi ł model SB7100, któ-

philips
ShoqBoX SB 7100

„ prawda jest taka, 
że niczym mnie 

ta fi rma nie przekupiła, 
a moją aprobatę 
zyskała dzięki prostej 
zasadzie, chodzi mi 
tu o stosunek ceny 
do jakości.

„ w praktyce 
ten głośnik nie 

posiada cechy, która 
mnie od podobnych 
konstrukcji odrzuca 
na setki kilometrów, 
czyli nie drażni.
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głośnik od producenta
legendarnych kart dźwiękowych

Sound Blaster

jAroSłAW cAłA

Gdy myślę o fi rmie Creative, to wracają do mnie bardzo 
miłe wspomnienia z mojego pecetowego życia. Legen-
darne karty dźwiękowe Sound Blaster były dla tuningu 
komputerowego tym, czym dla tuningu samochodowe-
go są aluminiowe felgi. Po prostu, każdy bez wyjątków 
musiał je mieć w swoim komputerze.

Pamiętam też niezastąpione akceleratory grafi ki 
VooDoo, a później pierwsze empetrójki, które służyły 
jako pendrive. Od tamtych czasów już trochę minęło 
i moja styczność z produktami Creative była znikoma, 
a właściwie można powiedzieć, że zerowa.

Dlatego z ciekawością ode-
brałem paczkę z topowym 
modelem SBX 20, pochodzą-
cym z nowej serii Sound Bla-
sterAxx. Seria Axx to głośniki 
bezprzewodowe, które swo-
ją konstrukcją i możliwościa-
mi są o wiele ciekawsze niż 
zwykłe głośniki tylko odtwa-
rzające dźwięk. Przede wszystkim wyróżniają się na 
tle konkurencji bardzo urozmaiconym możliwościami 

creaTive
Sound BlaSteraXX SBX 20

„ Trzeba też 
zaznaczyć, 

że jakość odtwarzania 
muzyki jest dość 
wyraźnie lepsza, 
podczas gdy głośnik 
połączony jest kablem
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NorBErt cAłA

Dwa lata Apple kazało sobie czekać na 
nowego iPoda nano. Poprzedni kwa-
dratowy iPod nano długo nie mógł 
znaleźć swojego miejsca, ale w końcu 
zadomowił się na rynku. Głównie uda-
jąc zegarek. Apple postanowiło jednak 
jeszcze raz zupełnie zmienić nano, nisz-
cząc przy tym biznes wielu fi rmom pro-
dukującym akcesoria do poprzednie-
go modelu.

 » Najcieńszy odtwarzacz MP3

Nowe nano jest dostępne tylko w jed-
nej wersji pojemnościo-
wej 16GB w cenie 729 zł. 
Jest prostokątny, posia-
da prostokątny ekran 
dotykowy 2,5″ o małej 
rozdzielczości 240×432 

i gęstości 202 PPI. Rozdzielczość i sam 
ekran nie rzucają na kolana, a wyświetlacz 
po przesiadce z Retiny przypomina Ham-
burgera z MacDonalda po tym jak wyszli-
śmy z Barn Burger. iPod to jednak trochę 
inne urządzenie i rzadko na jego wyświe-
tlacz musimy patrzeć dużej niż przez chwi-
lę. No chyba że oglądamy na nim fi lm, a na 
to też pozwala nowe nano. Dużo bardziej 
liczą się jego wymiary, a te naprawdę robią 
wrażenie – wysokość: 76,5 mm, szerokość: 
39,6 mm, grubość 5,4 mm(!!!) i waga tylko 
31 gram. To najcieńszy dziś i w najbliższej 
przyszłości odtwarzacz MP3. Dlaczego nie 
będzie cieńszych? To proste, jego grubość 
determinuje złącze słuchawkowe Mini Jack. 
Nie może być już cieńszy, gdyż wtedy nie 
da się podpiąć do niego standardowych 

 słuchawek, a na razie 
nawet  Apple nie 

     

Apple jest fi rmą dość konserwatywną. Wybierając jeden kierunek rozwoju sprzę-
tu rzadko go zmienia. ipody nano to jednak zupełnie inna bajka.

ipod nano 7g

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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raz na jakiś czas uda się jakiejś fi rmie wyprodukować coś, co zdobywa nie tyl-
ko klientów, ale przede wszystkim ich serca. raz na jakiś czas pojawi się pro-
dukt, który urzeka swoją elegancją, jakością i prostotą. rzadko zdarza się, aby 
jednej fi rmie udało się to dwukrotnie w tak krótkim odstępie czasu.

WojtEk pIEtruSIEWIcz

 » Miłość od pierwszej wejrzenia

Tak było w moim przypadku z głośnikami B&W MM-1, 
które nabyłem wkrótce po napisaniu ich recenzji. Urze-
kły mnie nie tylko wyglądem, ale również swoim świet-
nym brzmieniem. Niestety, miały i nadal mają jedną 
wadę – kable. Nie lubię kabli. Utrudniają mi sprzątanie 
biurka. Plączą się. Są nieestetyczne. B&W A7 rozwiązuje 
ten problem – poza kablem od zasilania, zlikwidowano 
wszelkie inne wystające przewody. Oto magia AirPlay.

 » Hardware

Wygląd A7 jest absolutnie powalający. Stal szczotkowa-
na połączona z czarnym materiałem wgląda znakomicie. 
Tę samą kombinację użyto przy MM-1 i muszę stwier-
dzić, że zdecydowanie się nie znudziła. A7-ka dodatkowo 
zapewnia bardzo kompaktowe rozwiązanie, co w szcze-
gólności ucieszy właścicieli mniejszych mieszkań, gdzie 
niekoniecznie mają możliwość podłączenia sprzętu Hi-Fi. 
Skrzynka waży sporo, bo blisko 6  kilogramów.  Jeśli 

BowerS & wIlkInS
a7
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Są trzy pewne rzeczy w życiu. Śmierć, podatki i nowa FIFA co roku. I nic z tych 
rzeczy nie da się pominąć. tak samo jak to, że z każdym nowym rokiem uka-
zuje się nowa FIFA, pewne jest to, że niezależnie od tego, czy zmiany są duże 
czy małe, sprzeda się doskonale. czy nowa FIFA jest przełomem jak jedenast-
ka, czy porażką na miarę Basenu Narodowego?

FIFA 11 to był przełom. Duży krok dla gier sportowych 
na iOS. Znany silnik dostosowany do iPhone’a i iPada 
robił wrażenie tym jak wyglądał i działał. FIFA 12 pod-
niosła ten poziom dostarczając jeszcze więcej funu. 
I teraz też nie mogło być inaczej, a FIFA 13 jest najlep-
sza z nich wszystkich. Od grafiki, przez gameplay, aż 
po nowe ficzery, jak wyczekiwany multiplayer on-line.

Jak co roku, podstawowe pytanie, które zadają so-
bie gracze brzmi – co tak naprawdę się zmieniło? Jeże-
li wziąć po lupę gameplay, to zmiany nie są diametral-
ne, ale na tyle znaczące, by rozgrywka stała się jeszcze 
przyjemniejsza. Teraz nie mając piłki, możemy zawo-
łać drugiego obrońcę i zwiększyć tym samym pres-
sing. Szybkie przejechanie palcem po ekranie podczas 

WojcIEch rAjpErt
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need 
For speed
MoSt wanted
WojcIEch rAjpErt

Need for Speed to marka bardzo specyfi czna. produkcję najwyższych lotów 
przeplata z – kolokwialnie mówiąc – średniakami. Wszystko zależy od tego, ja-
kie studio robi daną odsłonę. W 2010 roku EA powierzyło markę criterionowi 
i okrzyknięto odrodzenie się serii za sprawą hot pursuit. Na ioS też było nie-
źle. potem NFS the run i coś „nie pykło”. Most Wanted to kolejne dziecko cri-
terionu i znowu mamy hit. jak jest natomiast na ioS? czy to kolejny blamaż, 
czy seria na iphone’ie odradza się jak feniks z popiołów?

Wspomniałem, że ważne jest, kto robi daną odsłonę. 
Poza tym, że to rzecz oczywista i Ameryki nie odkry-
łem, to czasem można odnieść wrażenie, że wydawcy 
niezbyt na to zważają, zwłaszcza EA. 
Jednak w przypadku Most Wanted 
za wersję mobilną odpowiedzialni są 
panowie z Firemonkeys, twórcy Real 
Racing 1 i 2. Trzeba powiedzieć, że 
tak ładnego grafi cznie Need for Spe-
eda na iOS jeszcze nie było. Świetne 
oświetlenie, tekstury i szczegółowość 

otoczenia tworzą piorunujące pierwsze wrażenie. Roz-
grywka jest jeszcze lepsza niż kiedykolwiek, ale też po-
wtarzalna. Fajne tory, ale wszystkie bliźniaczo podobne. 

To dość frustrujące, kiedy jedna rzecz 
jest dopracowana, a inna równie waż-
na, potraktowana po macoszemu. 
Nie zrozumcie mnie źle, bo gra wy-
gląda naprawdę świetnie – modele 
aut, refl eksy świetlne, natomiast je-
żeli pogracie godzinkę, to gra was ni-
czym więcej nie zaskoczy. Potem to 
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Linia ShoqBox to ciekawe głośniki z wbudowanym akumulatorem, modułem 
bezprzewodowym bluetooth oraz solidną konstrukcją.

jAroSłAW cAłA

Nie chce mi się liczyć, ile to już razy pisałem na łamach 
iMagazine, jak bardzo lubię fi rmę Philips. Myślę, że wię-
cej razy niż posiadam palców u jednej dłoni. Nie szko-
dzi, napiszę jeszcze raz… Bardzo lubię fi rmę Philips. Moż-
na by pomyśleć, że ciężko nie lubić, jak w salonie ma 

się od owej fi rmy telewizor 
52-calowy w prezencie, ale 
nic z tych rzeczy. Prawda jest 
taka, że niczym mnie ta fi rma 
nie przekupiła, a moją apro-
batę zyskała dzięki prostej 
zasadzie: chodzi mi tu o sto-
sunek ceny do jakości. To wła-
śnie w tym zestawieniu, Phi-
lips nigdy mnie nie zawiódł.

Tym razem do naszej re-
dakcji Philips dostarczył mo-

del SB7100 z nowej serii małych przenośnych głośników, 
nazwanych ShoqBox. Linia ShoqBox to ciekawe głośni-
ki z wbudowanym akumulatorem, modułem bezprze-
wodowym bluetooth, oraz solidną konstrukcją. Tak na-
prawdę w poprzednim zdaniu napisałem wszystko, co 
najistotniejsze i wszystko to, co musi posiadać każdy 
mobilny głośnik. Jednak Sho-
qBox’y warte są poświęcenia 
większej ilość słów i kryją kil-
ka niespodzianek, o których 
musimy wspomnieć.

 » Po prostu ładny

Tak jak pisałem wcześniej, do 
nas trafi ł model SB7100, któ-

philips
ShoqBoX SB 7100

„ prawda jest taka, 
że niczym mnie 

ta fi rma nie przekupiła, 
a moją aprobatę 
zyskała dzięki prostej 
zasadzie, chodzi mi 
tu o stosunek ceny 
do jakości.

„ w praktyce 
ten głośnik nie 

posiada cechy, która 
mnie od podobnych 
konstrukcji odrzuca 
na setki kilometrów, 
czyli nie drażni.
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głośnik od producenta
legendarnych kart dźwiękowych

Sound Blaster

jAroSłAW cAłA

Gdy myślę o fi rmie Creative, to wracają do mnie bardzo 
miłe wspomnienia z mojego pecetowego życia. Legen-
darne karty dźwiękowe Sound Blaster były dla tuningu 
komputerowego tym, czym dla tuningu samochodowe-
go są aluminiowe felgi. Po prostu, każdy bez wyjątków 
musiał je mieć w swoim komputerze.

Pamiętam też niezastąpione akceleratory grafi ki 
VooDoo, a później pierwsze empetrójki, które służyły 
jako pendrive. Od tamtych czasów już trochę minęło 
i moja styczność z produktami Creative była znikoma, 
a właściwie można powiedzieć, że zerowa.

Dlatego z ciekawością ode-
brałem paczkę z topowym 
modelem SBX 20, pochodzą-
cym z nowej serii Sound Bla-
sterAxx. Seria Axx to głośniki 
bezprzewodowe, które swo-
ją konstrukcją i możliwościa-
mi są o wiele ciekawsze niż 
zwykłe głośniki tylko odtwa-
rzające dźwięk. Przede wszystkim wyróżniają się na 
tle konkurencji bardzo urozmaiconym możliwościami 

creaTive
Sound BlaSteraXX SBX 20

„ Trzeba też 
zaznaczyć, 

że jakość odtwarzania 
muzyki jest dość 
wyraźnie lepsza, 
podczas gdy głośnik 
połączony jest kablem
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NorBErt cAłA

Dwa lata Apple kazało sobie czekać na 
nowego iPoda nano. Poprzedni kwa-
dratowy iPod nano długo nie mógł 
znaleźć swojego miejsca, ale w końcu 
zadomowił się na rynku. Głównie uda-
jąc zegarek. Apple postanowiło jednak 
jeszcze raz zupełnie zmienić nano, nisz-
cząc przy tym biznes wielu fi rmom pro-
dukującym akcesoria do poprzednie-
go modelu.

 » Najcieńszy odtwarzacz MP3

Nowe nano jest dostępne tylko w jed-
nej wersji pojemnościo-
wej 16GB w cenie 729 zł. 
Jest prostokątny, posia-
da prostokątny ekran 
dotykowy 2,5″ o małej 
rozdzielczości 240×432 

i gęstości 202 PPI. Rozdzielczość i sam 
ekran nie rzucają na kolana, a wyświetlacz 
po przesiadce z Retiny przypomina Ham-
burgera z MacDonalda po tym jak wyszli-
śmy z Barn Burger. iPod to jednak trochę 
inne urządzenie i rzadko na jego wyświe-
tlacz musimy patrzeć dużej niż przez chwi-
lę. No chyba że oglądamy na nim fi lm, a na 
to też pozwala nowe nano. Dużo bardziej 
liczą się jego wymiary, a te naprawdę robią 
wrażenie – wysokość: 76,5 mm, szerokość: 
39,6 mm, grubość 5,4 mm(!!!) i waga tylko 
31 gram. To najcieńszy dziś i w najbliższej 
przyszłości odtwarzacz MP3. Dlaczego nie 
będzie cieńszych? To proste, jego grubość 
determinuje złącze słuchawkowe Mini Jack. 
Nie może być już cieńszy, gdyż wtedy nie 
da się podpiąć do niego standardowych 

 słuchawek, a na razie 
nawet  Apple nie 

     

Apple jest fi rmą dość konserwatywną. Wybierając jeden kierunek rozwoju sprzę-
tu rzadko go zmienia. ipody nano to jednak zupełnie inna bajka.

ipod nano 7g

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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Najmniejszy członek rodziny Mac również doczekał się tym roku uaktualnie-
nia. z wyglądu nic się nie zmieniło względem poprzednika, ale wprowadzono 
kilka zmian, które nie zostały przez wszystkich ciepło przyjęte. pozostaje na-
dal jedynym modelem, poza profesjonalnym Mac pro, którego można podłą-
czyć do jakiegokolwiek monitora, myszki i klawiatury – dla wielu to najprostsza 
i najtańsza metoda przejścia na oS X, która jednocześnie umożliwia powolny 
upgrade pozostałych urządzeń peryferyjnych.

WojtEk pIEtruSIEWIcz

 » Co nowego?

Wszystkie tegoroczne zmiany zaszły „pod maską” Maka 
mini. Podstawowe modele różnią się teraz nie tylko 
różną prędkością taktowania procesorów, ale również 
ilością rdzeni – droższą wersję już w podstawie wy-
posażono w Core i7 quad, zamiast dwurdzeniowego 
Core i5 w najtańszym modelu. Niestety, nadal stan-
dardowo montowane są dyski o prędkości obrotowej 
5400 rpm, czego kompletnie nie jestem w stanie zrozu-
mieć –  cenowo modele 7400 rpm są niewiele droższe, 
a znacznie wydajniejsze. Dla niektórych znacznie gor-

szym znakiem może być za-
stosowanie zintegrowanego 
w Ivy Bridge  Intela HD Gra-
phics 4000 zamiast dedyko-
wanej karty grafi cznej, któ-
ra była obecna w modelach 
z zeszłego roku. Ewentualny 
spadek lub wzrost wydajno-
ści będzie można ocenić do-
piero po opublikowaniu szczegółowych testów, ale oso-
biście podejrzewam, że osoby wykorzystujące „miniaka” 
w 100% docenią nowy, czterordzeniowy CPU.

mac mini
(late 2012)

„ co ciekawe 
– ostał się 

jeszcze Firewire 800, 
który już prawie 
zniknął z pozostałych 
linii komputerów 
apple.

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 
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artykułów.
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olloclip dla iphone 5
Już niebawem, jeszcze w listopadzie, ma być dostęp-
ny Olloclip dla iPhone 5.

Olloclip to zestaw bardzo fajnych i przydatnych 
obiektywów dla iPhone 4/4S. Tutaj możecie prze-
czytać naszą recenzję.

Na razie na stronie producenta można składać pre-
ordery. Olloclip dla iPhone 5 kosztuje dokładnie tyle 
samo, co wersja dla iPhone 4/4S – 69,99 dolarów.

Olloclip dla iPhone 5 będzie dostępny w trzech wer-
sjach kolorystycznych – czarnej, białej i czerwonej.

Mam nadzieję, że będzie również dostępny adapter/
przejściówka umożliwiająca podpięcie obiektywów, 
które już mamy do iPhone 5. Podobna przejściówka 
dla iPoda Touch dostępna jest w cenie 9,99 dolarów.

Czekamy na potwierdzenie od polskiego dystrybuto-
ra – firmy Alstor – odnośnie cen i dostępności.

świąteczna promocja na Filemaker pro

Kto nie zdążył skorzystać z kończącej się 12 listo-
pada promocji w sklepie WinSoft, ma teraz jesz-
cze lepszą okazję zaoszczędzenia przy inwestycji 
w FileMaker’a Pro.

Jak co roku producent przygotował świąteczną ofer-
tę, ważną do 20 grudnia.

Kup FileMaker’a Pro 12 lub FileMaker’a Pro 12 Ad-
vanced, a będziesz mógł pobrać za darmo drugi taki 
sam produkt!

Podaruj go pod choinkę komu zechcesz…Więcej in-
formacji można znaleźć na specjalnej stronie firmy 
FileMaker.

Promocja dotyczy pełnych wersji, ale także eduka-
cyjnych i pojawi się pewnie wkrótce u innych sprze-
dawców, czyli także w WinSoft International, gdzie 
jest dostępna wersja CE.

ważne zmiany w zarządzie apple 
– scott Forstall odejdzie z firmy 
w przyszłym roku
Apple właśnie ogłosiło szokującą wiadomość. Scott 
Forstall, czyli osoba odpowiedzialna za iOS w przy-
szłym roku odejdzie z Apple. Rozszerzono także obo-
wiązki Boba Mansfielda, Eddiego Cue oraz Craiga 
Federighi. Ten ostatni będzie teraz odpowiedzialny 
także za system iPhone’ów, zaś interfejs został po-
wierzony w ręce Joniego Ive.

aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały się następujące ak-
tualizacje dla komputerów Apple:
•	 Java	for	OS	X 2012-006 67,2MB
•	 Logic	Pro	9.1.8 195,6MB
•	 Logic	Express	9.1.8 139,9MB
•	 iPhoto	9.4.2 758,5MB
•	 Aperture	3.4.3 550,7MB

Użyteczna rada. Pamiętajcie, aby przed każdą aktu-
alizacją naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić 
back-up danych.

Maczeta i Woz razem w grze
Na	Święto	Dziękczynienia	(w	USA	jest	to	czwarty	czwartek	listo-
pada,	zatem	wypada	22.11.2012)	w	App	Store	pojawi	się	gra	Dan-
ny	Trejo’s	Vengeance:	Woz	with	a	Coz.

Steve Wozniak razem z Dannym Trejo, którego znamy m.in. z filmu 
„ Maczeta”, będą ratować … porwaną żonę Woza.

Android w Apple Store? 
Gogle Oakley Airwave.
Nie	wiem,	czy	wiecie,	ale	Apple	w	swoich	sklepach	sprzedaje	urzą-
dzenie	z	…	Androidem.

Są nim, nomen omen, gogle Oakley AirWave.
Gogle nie są tanie – w polskim sklepie kosztują 2499 zł – ale oferują 

niezłą funkcjonalność dla amatorów jazdy na nartach i snowboardzie.
Dzięki wbudowanym wyświetlaczom HUD mamy możliwość odczy-

tu parametrów zjazdu (prędkość, wysokość, GPS), możemy odczytać 
SMS-y i  widzieć, kto do nas dzwoni, a także widzieć np. tytuły piose-
nek, których akurat  słuchamy. Całością steruje wbudowany minikom-
puterek pod  kontrolą spreparowanego systemu Android.

http://support.apple.com/kb/DL1572
http://support.apple.com/kb/DL1601
http://support.apple.com/kb/DL1601
http://support.apple.com/kb/DL1602
http://support.apple.com/kb/DL1602
http://support.apple.com/kb/DL1608
http://support.apple.com/kb/DL1608
http://support.apple.com/kb/DL1610
http://support.apple.com/kb/DL1610
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Nowe salony iSpace – Rzeszów i Radom
W	maju	na	Nowym	Świecie	w	Warszawie	pojawił	się	
pierwszy	w	Polsce	salon	marki	iSpace,	proponujący	
swoim	Klientom	pełną	ofertę	dwóch	znanych	marek	
Apple	i	Orange. Wtedy wszyscy zastanawiali się, czy ta-
kie połączenie to dobry kierunek. Po pół roku działalno-
ści znamy już odpowiedź – powstają dwa kolejne salony. 
Za sprawą współpracy firm Ramsat i Tachobis, twórców 
konceptu, iSpace pojawia się w Rzeszowie i w Radomiu.

Od 9 listopada w Galerii Rzeszów oraz od 15 listo-
pada w Radomiu przy ul. Rwańskiej na Klientów cze-
kają dwa nowe salony marki iSpace, oferujące pełną 
gamę produktów Apple i usług Orange. Salony marki 
 iSpace to nowoczesne wnętrza, dwie komfortowe strefy 
 Apple i Orange, które swoim designem i funkcjonalno-

ścią w połączeniu z profesjonalną obsługą sprawiają, że 
każdy z odwiedzających je Klientów poczuje się w nich 
wyjątkowo. Strefa Apple to pełen asortyment produk-
tów z jabłkiem oraz akcesoriów do nich – klawiatur, słu-
chawek, etui itp. W strefie Orange, Klienci mogą nabyć 
pakiety usług i produkty (nie tylko iPhony), a także wy-
jaśnić swoje sprawy (np. fakturę). Zapraszamy wszyst-
kich do naszych punktów iSpace.

Warszawa,	ul.	Nowy	Świat	45
Rzeszów,	ul.	Piłsudskiego	44,	Galeria	Rzeszów
Radom,	ul.	Rwańska	25

iSpace – historia marki
Marka iSpace pojawiła się na polskim rynku w maju 2012 r. za sprawą współpracy dwóch firm: firmy Ram-
sat spółki należącej do Orange Polska, działającej na rynku od 1993 r. oraz firmy Tachobis, Autoryzowanego 
Sprzedawcy Apple, działającej na rynku od 1996 r. Obie firmy od dawna z powodzeniem i sukcesami działały 
na rynku, Tachobis pod szyldem Apple oraz Ramsat SA pod szyldem Orange. Z początkiem 2012 r., dzięki ini-
cjatywie właściciela firmy Tachobis Pawła Radomskiego oraz otwartości na wszystkie innowacyjne projekty 
prezesa Ramsat SA Mirosława Woźniaka obie firmy rozpoczęły współpracę w wyniku, której powstała zupeł-
nie nowa marka iSpace. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez bezpośredniego wsparcia wiodących świato-
wych marek Apple i Orange.

Koncept iSpace to przestrzeń, gdzie w jednym miejscu oferowane są produkty Apple i Orange. Jeszcze nikt nie 
próbował tak kompleksowego podejścia do Klienta – a wydaje się to tak oczywiste, by w tym samym miejscu, 
w którym oferowane są topowe urządzenia wymagające dostępu do Internetu od razu wyposażać je w usługi 
jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych.
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Woblink wprowadzi 
swoje książki 
do iBookstore
Korzystacie	z	iBookstore?	Ja	też	nie	za	często.	Oczy-
wiście,	mam	na	swoim	iPadzie	kilkanaście	książek	
z	tego	sklepu,	ale,	przynajmniej	dla	mnie,	ciężko	to	
nazwać	sukcesem	na	skalę	App	Store. Głównie przez 
małą liczbę polskojęzycznych pozycji. Teraz to wszystko 
ma się zmienić, gdyż Woblink podpisał umowę z Apple, 
na mocy której książki dostępne na polskiej platformie 
trafią do iBookstore.

W	informacji	prasowej	czytamy:
Aktualna ilość e-booków w ofercie Woblinka (po-

nad 7 tysięcy plików od niemal 100 polskich wydaw-
ców) pozwala na swobodne budowanie partnerskich 
relacji nawet z największymi podmiotami na świecie. 

Apple podpisało 
porozumienie w sprawie 
patentów z HTC
11	listopada	2012	r.,	HTC	i	Apple	doszły	do	global-
nego	 porozumienia,	 w	 ramach	 którego	 umorzo-
no	wszystkie	 toczące	 się	aktualnie	postępowania	
	sądowe	i	podpisano	dziesięcioletnią	umowę	licencyj-
ną.	Umowa	dotyczy	aktualnych	i	przyszłych	paten-
tów	posiadanych	przez	obie	strony.	Warunki	umo-
wy	są	poufne.

HTC z zadowoleniem rozwiązuje spór z Apple. Dzięki 
temu możemy w pełni skupić się na działaniach zwią-
zanych z innowacjami, a nie na postępowaniach praw-
nych – powiedział Peter Chou, CEO HTC.

Cieszymy się z osiągnięcia porozumienia z HTC – po-
wiedział Tim Cook, dyrektor generalny Apple. Pozosta-
jemy ukierunkowani na innowacje produktowe.

http://imagazine.pl/
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W  iBookstore dostępnych jest już ok. 1,5 tysiąca pol-
skojęzycznych publikacji od ok. 40 najlepszych pol-
skich wydawnictw, w Kobo – kilkaset. Liczba ta będzie 
sukcesywnie powiększana – finalizowane są kolejne 
umowy z wydawcami i przygotowywane kolejne par-
tie plików.

Czytelnicy przywiązani do aplikacji iBooks lub Kobo 
mogą teraz nabywać polskie publikacje bezpośrednio 
w aplikacjach. Twórcy platformy Woblink zapewniają 
jednak, że trwają prace nad rozwojem aplikacji Woblink 
– oferta dostępna na woblink.com będzie współegzy-

stować z ofertą dostępną u innych partnerów poprzez 
unikalne funkcjonalności, atrakcyjne promocje i wyse-
lekcjonowany kontent.

Jest to bardzo dobra wiadomość. Woblink zdecydował 
się na ryzykowny krok, ale dzięki temu dla nas, czytelni-
ków, ułatwiony będzie dostęp do książek. W przeciwień-
stwie do iBookstore, polską platformę wykorzystywa-
łem bardzo często, jednak aplikacja do czytania była, 
łagodnie mówiąc, słaba, podobnie jak dostęp do same-
go sklepu. Nie mogę się doczekać, aż wszystkie pozycje 
pojawią się w sklepie Apple.

Dostaliśmy	 informację	od	Gear4,	 iż	niebawem	w	 ich	
ofercie	pojawią	się	akcesoria	ze	złączem	Lightning.

Gear4 jest jednym z większych producentów akceso-
riów, oficjalnie i blisko współpracującym z Apple, w związ-
ku z tym o jakość i kompatybilność możemy być spokojni.

Według naszych informacji, w ofercie pojawią się 
w pierwszej kolejności kable, ładowarki oraz dock dla 
 iPhone 5.

Gear4 już w listopadzie 
będzie miał w ofercie 
akcesoria ze złączem 
Lightning

Apple sprzedało 3 miliony iPadów w trzech 
pierwszych dniach od premiery iPada 4 i mini
Apple ogłosiło, że sprzedało 3 miliony iPadów w trzy 
dni od światowej premiery dnia 2/11/2012. Objęła one 
również Polskę, która po raz pierwszy była w pierw-
szym „rzucie”.

Liczba trzech milionów sprzedanych iPadów dotyczy 
tylko modeli Wi-Fi najnowszego mini oraz iPada czwar-
tej generacji i podwoiła weekendową sprzedaż iPadów 
3 z marca tego roku.

http://sare.pl/
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Logo Apple Corps. należy do Apple Inc.
Okazuje	się,	że	kilka	dni	temu,	dokładnie	24.10,	
Apple	Inc.	nabyło	prawa	do	logo	Apple	Corps.	czy-
li	wytwórni,	która	wydawała	płyty	The	Beatles.

Warto przypomnieć, że samemu Steve’owi Jobso-
wi bardzo mocno zależało na tym, aby The Beatles 
znalazły się w iTunes. Stało się to dopiero 16.11.2010, 
w 7 lat po starcie  iTunes Store.

Nie wiem, czy pamiętacie, gdy Steve Jobs prezen-
tował pierwszego iPhone’a, miał na nim wgraną płytę 
The Beatles, która nie była wtedy dostępna w  iTunes. 
Wcześniej przez wiele lat trwał spór pomiędzy obie-
ma firmami Apple o zakres działalności „tej kompu-
terowej”, która miała nie wchodzić w branżę muzycz-
ną, a to zrobiła.

Nabycie praw do logo zamyka trwającą od wielu 
lat przepychankę i porządkuje sytuację. Apple teraz 
będzie mogło dowolnie wykorzystywać logo z jabł-
kiem. Ciekawe gdzie teraz je zobaczymy?;-)

Szczegóły dotyczące patentu znajdziecie na stro-
nie Patently Apple.

iMagazine patronuje App Academy
Rusza	APP	ACADEMY	–	ciekawe	przedsięwzięcie	edu-
kacyjne,	któremu	patronuje	iMagazine.

APP ACADEMY to kurs, który ma na celu w stosunko-
wo krótkim okresie czasu wyedukować w zakresie meto-
dologii, przyjętych standardów, ale także dobrych prak-
tyk prowadzenia projektów mobilnych. Przewidujemy 
stworzenie dwóch ścieżek.

Pierwsza „miękka” kierowana będzie do Project Ma-
nagerów, kadry zarządzającej, pracowników domów me-
diowych, agencji reklamowych i interaktywnych.

Na ścieżce „miękkiej” będziemy uczyć wszyst-
kiego, co wiąże się z mobile – możliwościami sprzę-
tu i software, trendami, podejściem do wyceny, pra-
cą z klientem, różnicami pomiędzy poszczególnymi 
systemami itd.

W APP ACADEMY na ścieżce „twardej” chcemy zgro-
madzić uczestników, którzy będą zdecydowani nauczyć 
się programowania platform iOS, Androida i Windows. 
Uczestnicy ścieżki „twardej” będą częściowo uczestni-
czyć w zajęciach ze ścieżki „miękkiej”. Po zakończeniu 
kursu osoby uczące się programowania będą w stanie 
samodzielnie zacząć tworzyć swoje pierwsze projekty 
mobilne.

APP ACADEMY prowadzony będzie przez doświadczo-
nych praktyków z osiągnięciami z zakresu mobile w Pol-

sce. Mają oni wiedzę popartą wynikami oraz możliwość 
pochwalenia się realnymi projektami, które zarabiają 
pieniądze. Podczas kursu będzie można zadawać pytania 
wykładowcom i zasięgać ich porad – wszystko to, żeby 
kursanci jak najszybciej poczuli się pewnie i zaczęli sa-
modzielnie wykorzystywać zdobytą na kursie wiedzę.

W czasie trwania kursu będzie dostępna opcja stre-
amu wszystkich wykładów oraz odtwarzania ich na żą-
danie w dowolnym momencie dla kursantów (VOD). 
Tym samym chcemy umożliwić, aby każda osoba, któ-
ra z różnych przyczyn nie może osobiście uczestniczyć 
w kursie mogła zdobyć wiedzę za pomocą zdalnej nauki.

Zachęcamy firmy, urzędy, agencje do skontaktowa-
nia się z nami w celu ustalenia upustów dla większej ilo-
ści oddelegowanych pracowników na kurs. Oferujemy 
atrakcyjne zniżki!

Dla zainteresowanych oferujemy też organizację kur-
sów i szkoleń połączonych z warsztatami „skrojonymi” 
specjalnie do specyfiki i branży szkolonego podmiotu. 
Praca w małych grupach na zagadnieniami związanymi 
z Waszą firmą!
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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


Zrób sobie wyjątkowy prezent!
Gwiazdkowe oferty czekają w salonach. Odwiedź nas!

Bydgoszcz: ul. Gdańska 69, tel: 52 321 24 77;   Katowice: ul. Warszawska 34, tel: 32 203 66 72;   Kielce: ul. IX Wieków Kielc 16/9, tel: 41 343 22 80;   Kraków: ul. Chodkiewicza 4, 
tel: 12 421 38 42;   Łódź: Al. Kościuszki 49/51, tel: 42 637 20 06;   Poznań: ul. Garbary 26, tel: 61 852 86 48;   Sopot: Al. Niepodległości 677/4, tel: 58 551 13 65;   Warszawa: 
ul. Gen. Andersa 12, tel: 22 635 64 63;   Warszawa: ul. Nowogrodzka 44, tel: 22 628 81 24;   Wrocław: ul. Widok 2/4, tel: 71 343 08 42                                                              www.tophifi.pl

Super Raty 30 x 0%

Super produkty.

Super ceny.

http://www.audioklan.com.pl
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SłAWoMIr DurASIEWIcz

coś z tym gpS-em należa-
łoby zrobić. taka tech-
nologia nie może leżeć 
odłogiem. A zastosowa-
nie kosmicznej technolo-
gii tylko w samochodzie 
to za mało.

Artykuł zawiera lokowanie produk-
tu. Nie polecam poniższych treści oso-
bom o słabych nerwach.

Równo rok temu napisałem fe-
lieton o absorbującym tytule 
– „Aplikacje, które doprowadzają 
do grobu”. Rzecz dotyczyła wyszu-

kiwania przez nas grobów na cmen-
tarzach za pomocą super kosmicznych technologii, 
będących istotą aplikacji lokalizujących miejsce po-
chówku naszych bliskich i znajomych. Aplikacji nie-
zwykle przydatnych, konkurujących z lokalizacją tra-
dycyjną, zapisaną gdzieś na wymiętych kartkach. 
Należy dodać, że metoda tradycyjna, niezwykle tania 
i oszczędna, nie jest metodą doskonałą i czasami za-
wodzi. Właściwie to nawet nie czasami – tylko często. 
A tak praktyczne to zawsze. Bo tylko stali cmentarni 
goście (nie chciałbym ich nazwać zadomowionymi) 
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 odnajdują groby bez problemów. Z autopsji wiem, że je-
żeli tradycyjna lokalizacja typu – A8 drugi rząd miejsce 3 
nie jest wzbogacona o zdjęcie (i nie chodzi tu o zdjęcie 
nieboszczyka) – może być problem. Wielkie nekropolie 
nie mają niestety dobrego systemu lokalizującego. Za-
wsze coś szwankuje i trzeba improwizować.

 » GPE-em do grobu…

Minął rok i temat „GPS-em do grobu” powrócił, ale na 
chwilę. No i nie był już taki sensacyjny jak poprzednio. 
Opatrzył się i osłuchał już w ubiegłym roku. No i nikt go 
twórczo nie rozwinął. A można było. Świat czekał.

Zgodnie z tendencją rozwojową wszelkich aplikacji, 
które początkowo udostępniane są za darmo, a potem 
wszyscy zastanawiają się jak mimo wszystko na niej za-
robić – poddaję pomysł – program można byłoby wzbo-
gacić o znajdujące się na grobach tagi albo QR cody, 
które ułatwiłyby cmentarne marszruty. Na tablicach in-
formacyjnych sprzedawcy obwarzanków albo innej Pań-
skiej Skórki mogliby za pomocą zakodowanych infor-
macji wytyczać drogi do swoich stoisk. Służby miejskie 
mogłyby w ten sposób kierować do najbliższych przy-
stanków, a temat naczelny, jak szybko dojść do najbliż-
szej toalety też zostałby raz na zawsze rozwiązany. Ja-
kież to ułatwienie! Tyle, że nikt go nie zastosował.

 » Tylko w samochodzie to za mało…

Wszystkich Świętych i Zaduszki mamy już za sobą tak, 
więc znowu GPS ma zastosowanie tylko do nawigacji 
samochodowej. Ale przecież coś z tym GPS-em należa-
łoby zrobić. Taka technologia nie może leżeć odłogiem. 
A zastosowanie kosmicznej technologii tylko w samo-
chodzie to za mało.

Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że 
GPS udostępniony zwykłym śmiertelnikom jest mało 
dokładny. W zastosowaniach militarnych czy geodezyj-
nych GPS posiada dużo większą dokładność. Ale nam 
ten szczegół nie powinien przeszkadzać. Grunt, że tech-
nologia udostępniona światu przez US Army jest dar-
mowa. Kocham darmowe rzeczy. Nic tylko korzystać.

Ostatnio miałem styczność z aplikacją „Jakdojadę” na 
iPhone’a. To doskonały pomysł na skorzystanie z tech-
nologii GPS w telefonie. Może nie tak odkrywcza jak te 
tagi, ale wszystko przed nią. Aplikacja płatna – jest też 
wersja free, ale to już nie to – ale warta swojej ceny. Nie 
dość, że pokazuje warianty połączeń komunikacją miej-
ską, to na dodatek poprowadzi, jak za rączkę, do pożą-

danego przystanku, a nawet do naszego celu podróży 
od przystanku, na którym właśnie wysiedliśmy. Łyżką 
dziegciu w tej całej słodkości jest fakt, że aplikacja ko-
rzysta z Internetu, a ten, mimo ciągłych obniżek, jest 
w dalszym ciągu drogi jak cholera.

 » Kosmiczna technologia dla złodziei…

No i tak przeglądając najciekawsze aplikacje i zasta-
nawiając się nad tym, czy Nike Runing i Ski Tracks wy-
czerpują temat ucywilizowania GPS natknąłem się 
na cudownego newsa. Otóż, okazuje się, że kosmicz-
na technologia wykorzystywana jest z powodzeniem 
przez... złodziei.

Otóż, na stacjach benzynowych i parkingach, jacyś lu-
dzie z cudzoziemskim akcentem, głównie Rumuni, rozda-
ją za darmo kierowcom breloczki do kluczy. Jak się oka-
zuje, w środku jest specjalny chip, dzięki któremu mogą 
sprawdzić, kiedy właściciela breloczka nie ma w domu.

Kiedy już kierowca przyjmie breloczek, przestępcy 
śledzą go, aż do miejsca zamieszkania. Następnie, kon-
trolując sygnał z breloczka czekają aż wyjdzie z domu 
i wtedy okradają mieszkanie.

Co prawda, policjanci ostrzegają, aby nie przyjmo-
wać tego typu darmowych prezentów, ale ja bym się 
tak bardzo ostrzeżeniem policjantów nie przejmował. 
Jeżeli bowiem w tym breloku jest odbiornik GPS wraz 
z nadajnikiem, który przekazuje sygnał radiem o namie-
rzonej pozycji, można go wykorzystać do własnych ce-
lów – na przykład śledząc małżonkę, co do której mamy 
pewne podejrzenia albo szczeniaków, którzy jeszcze nie 
powrócili ze szkoły choć już dawno powinni. I taka fraj-
da za darmochę. Wystarczy pojechać na stację benzy-
nową albo jakiś duży parking. Nic tylko brać garściami 
owe breloki. Minusem jest fakt, że ów proceder jeszcze 
do naszego kraju nie dotarł. Na razie gości w Europie 
Zachodniej. Ale nadzieję należy mieć.

***
Na koniec, bo tak mi się właśnie przypomniało, 

chciałem napomknąć o pewnej rozmowie, którą prze-
prowadziłem z dyrektorem jednego z warszawskich 
cmentarzy. Na pytanie – do której godziny w Zadusz-
ki będzie otwarty cmentarz, mój interlokutor odpo-
wiedział – „w zasadzie do zmierzchu, ale tego dnia do 
ostatniego klienta”.

I tu mam pewną zagwozdkę. Jeżeli bowiem ta masa 
ludzi, która na cmentarzu przebywa jest klientami przed-
siębiorstwa, jakim jest cmentarz, to w rzeczy samej moż-
na ich podzielić na dwie grupy – biernych i czynnych. No 
i nie wiem, kogo dyrektor miał na myśli. «



 » 2012 nr 11 » FelieTony » niebo w ogniu 18

kINgA ochENDoWSkA

zbliżamy się już do końca cyklu felietonów „zdążyć przed końcem świata”. 
W jednym z pierwszych artykułów, mówiliśmy o zjawisku chemtrails, polega-
jącym na rozpylaniu środków chemicznych w atmosferze. od czasu, gdy na 
dźwięk słowa „smugi chemiczne”, ludzie pukali się w czoło, minęło sporo  czasu. 
A do tego mamy teraz problem z hAArp.

niebo w ogniu

zdążyć przed końCeM śwIata

W zasadzie, najłatwiej przekonać się na własne oczy. 
Czyli podnieść głowę do góry i obserwować niebo. Nie-
stety, nie wystarczy po prostu spojrzeć, trzeba patrzeć. 
A na to, potrzeba czasu. Jeśli jednak poświęcicie wolną 
chwilę na obserwację nieba zobaczycie, jak pozostawio-
ne przez samoloty smugi kondensacyjne rosną, puchną, 
łączą się ze sobą i tworzą dość nisko zawieszoną powło-
kę chmur. Na tej właśnie podstawie, zwolennicy teo-
rii twierdzą, że nie są to zwykłe smugi samolotowe, ale 
smugi chemiczne – powstałe w wyniku celowego rozpy-
lania w atmosferze szkodliwych związków chemicznych.

Jednym z najczęściej wymienianych związków jest Bar 
(Barium), którego wchłanianie może powodować trudno-
ści w oddychaniu, wzrost ciśnienia, zmiany rytmu serca, 
podrażnienia żołądka, osłabienie oraz uszkodzenia narzą-
dów wewnętrznych. Ostatnie teorie głoszą, że rozpylanie 
Baru jest koniecznie dla prawidłowego działania HAARP 
(The High Frequency Active Auroral Research Project) 
i zwiększenia oddziaływania wystrzelonej wiązki elek-
tromagnetycznej. Wizualny efekt działania HAARP przy-
pominać ma efekt fali, widoczny na niebie, w powłoce 
sztucznie wytworzonych przy pomocy Chemtrail chmur.

http://pl.wikipedia.org/wiki/HAARP
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Oczywiście, nie ma jednej, zwięzłej teorii, dotyczącej 
HAARP. Jak wszystkie nie do końca jawne projekty, budzi 
olbrzymie kontrowersje. Zwolennicy teorii konspiracyj-
nych dowodzą, że nie tylko służy do manipulacji warun-
kami pogodowymi, ale również jest niebezpieczną bro-
nią i środkiem kontroli umysłu. Odgrywa też znaczącą 
rolę w teorii o NWO (Nowym Porządku Świata).

Oczywiście, internetowi konspiratorzy często dają się 
ponieść wyobraźni. Tak było w przypadku bardzo nagło-
śnionej kwestii obozów FEMA i filmów, które szeroko 
krążyły w Internecie. Przedstawiały one transporty pla-
stikowych kontenerów, nazywanych trumnami i ostrze-
żenia, dotyczące przygotowywania obozów koncentra-
cyjnych dla przeciwników NWO. Ostatecznie, cały świat 
zobaczył, czym są obozy FEMA (Federal Emergency Ma-
nagement Agency), gdy w wybrzeże Stanów Zjednoczo-
nych uderzył huragan Sandy. Wszędzie pojawiły się wte-
dy informacje, że w przypadku zagrożenia należy wysłać 
wiadomość na numer 1-800-621-FEMA, by uzyskać in-
formację zwrotną o najbliższej bezpiecznej placówce. Ta-
jemniczych zniknięć ludzi korzystających z serwisu nie 
zanotowano.

Wracając jednak do HAARP i konsekwencji jego działa-
nia w atmosferze. HAARP obwiniany jest nie tylko o zmia-
ny klimatyczne, ale również o tornada, powodzie, trzę-
sienia ziemi oraz gradobicie. Podobnie z resztą jak inny 
projekt naukowy, o nazwie LHC (Large Hadron Collider), 
którego działanie może, według internetowych eksper-
tów, doprowadzić do natychmiastowego zniszczenia całej 

planety, w wyniku wytworzenia niezwykle niebezpiecznej 
antymaterii, którą Dan Brown, w swoich sensacyjnych 
powieściach, nazywał „Boską Cząsteczką”. Na tę teorię 
dość ostro zareagował instytut CERN, wykazując autoro-
wi nieznajomość podstawowych praw fizyki. Jednak teo-
ria przetrwała i ma się dobrze. Przecież twórcy literatu-
ry fikcji i Internet wiedzą lepiej. To oczywiste.

Jak widać, nasi naukowcy parają się niebezpiecznymi 
eksperymentami i trudno stwierdzić, czy i na ile powin-
niśmy się bać. Przecież z jednej strony, trudno uwierzyć 
w zakrojoną na szeroką skalę, międzynarodową działal-
ność trucicieli. W samo trucie uwierzyć łatwiej, w końcu 
na co dzień, w kupowanej przez nas w sklepach żywno-
ści, znajdujemy całą tablicę Mendelejewa. Ale żeby za-
raz międzynarodowy spisek, solidarnie i konsekwentnie 
utrzymywany w tajemnicy? Przecież, jeśli przyjrzymy się 
działalności zarówno rządów, jak i polityków dojdziemy 
do wniosku, że z planowaniem i organizacją, bez wzglę-
du na kraj pochodzenia, mają mocno na bakier. Czy to 
więc możliwe, że dzień za dniem, z nieznanych lotnisk, 
wczesnym rankiem startują samoloty, rozpylające nad 
głowami niczego się niespodziewających obywateli trują-
ce środki chemiczne? Aż ciśnie się na usta pytanie, nieco 
przekorne: „A ileż by to kosztowało w skali międzynaro-
dowej?” I skąd państwa, pogrążone w kryzysie, miałyby 
na to odpowiednie środki? I jaki byłby powód, dla które-
go owe państwa uznałyby za stosowne  wyłożenie owych 
ciężkich milionów (waluta dowolna) na „jakieś tam” eks-
perymenty naukowe?

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_porz%C4%85dek_%C5%9Bwiata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Federalna_Agencja_Zarz%C4%85dzania_Kryzysowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Federalna_Agencja_Zarz%C4%85dzania_Kryzysowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Zderzacz_Hadron%C3%B3w
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Przeszukanie Internetu przynosi kilka odpowiedzi, 
zróżnicowanych pod względem stopnia konspiracyjne-
go nasycenia.

Pierwsza teoria, do której nieśmiało przyznają się za-
równo USA jak i Szwecja, odnosi się do przeciwdziała-
nia skutkom globalnego ocieplenia. Zgodnie z nią, inży-
nieria pogodowa jest konieczna, w celu zabezpieczenia 
powierzchni Ziemi przed szkodliwymi ilościami promie-
niowania słonecznego.

Kolejna, bardziej już wysublimowana teza głosi, że 
w górze, na niebie dzieje się coś, o czym zwykli oby-
watele wiedzieć nie powinni. W tym celu wytwarza 
się powłokę chmur, zasłaniającą niebieskie przypadki 
przed wzrokiem postronnych 
obserwatorów.

Nieco bardziej konspiracyj-
ną teorią jest ta, mówiąca o ko-
nieczności ograniczenia popu-
lacji (NWO). Przeciwko tej tezie 
przemawia fakt, że trując oby-
wateli, truciciele trują też rów-
nież siebie. No chyba, że mają 
odtrutkę, w tajemnicy rozpro-
wadzaną wśród nielicznych 
wybranych.

Zagłębiając się dalej, odnaj-
dziemy teorię mówiącą o ko-
lejnym stopniu geoinżynierii, 
zmieniającej klimat na potrze-
by pozaziemskiej cywilizacji. Ta-
kie scenariusze dość często kró-
lują w filmach SF.

Dużo ciekawsze i bardziej spektakularna teza zakła-
da, że zarówno HAARP, jak i rozpylanie wspomagające-
go jego działanie Baru, jest częścią programu Gwiezd-
nych Wojen, powstałego jeszcze za czasów prezydenta 
Ronalda Regana. Tym razem jednak, działania nie są 
skierowane ku Ziemi, lecz wręcz przeciwnie – w kosmos. 
Przeciwko mającej nas zaatakować obcej cywilizacji lub 
ciałom niebieskim, znajdującym się na trajektorii koli-
zyjnej z Ziemią.

Niestety, żadna z tych teorii nie wydaje się satysfak-
cjonująca i nie daje przekonującej odpowiedzi na pyta-
nie: „Kto? Po co? Za czyje pieniądze?”. I w tej niewiedzy 
przyjdzie nam raczej pozostać do czasu, aż ktoś, gdzieś 

uzna, że odtajnienie takich in-
formacji będzie zasadne.

Do tego czasu, jedynym, 
co możemy robić, to patrzeć 
w niebo i obserwować puch-
nące smugi kondensacyjne za-
stanawiając się, w którą teorię 
przyjdzie nam uwierzyć w przy-
szłości. Jeśli kiedyś okaże się, 
że międzynarodowi oficjele lub 
tajny światowy rząd masoński, 
na naszych oczach wdrażał jakiś 
szatański plan, przyjdzie nam 
zadać sobie pytanie: „Dlaczego 
równie skutecznie nie  obniżali 
podatków i nie poprawiali kom-
fortu życia obywateli?”.

Zupełnie zmarnowany po-
tencjał, moim zdaniem. «



http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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MIchAł rAjpErt

postęp. Miniaturyzacja. personalizacja urządzeń. Wszystko to dokonało się na 
naszych oczach w ciągu ostatnich 20 lat. teraz mamy rok 2012 i rodzi się py-
tanie, czy dzisiejszy rynek skazany jest na już tylko powielanie pomysłów, czy 
jest wręcz odwrotnie?

park
MInIatur

10 lutego 1996 roku Garri Kasparov przegrał pierwszy 
pojedynek z dwumetrową szafą krzemu. Ostatecznie 
legendarny mistrz wygrał mecz z „Deep Blue” 4:2. Rok 
później doszło do rewanżu z „Deeper Blue”, wtedy dwa 
razy mniejszy z podwójną mocą obliczeniową (w ciągu 
sekundy potrafił opracować 200 mln szachowych za-
grań) – pokonał Kasparova w sześciu partiach 3,5 do 2,5 
(w szachach wygrana to jeden punkt, a remis za pół). 
To wymowny moment w historii technologii, gdzie je-
den z wybitniejszych umysłów musiał ostatecznie uznać 
wyższość ludzkiego wynalazku.

Pierwszy, a zarazem gwałtowny przełom, nastąpił 
z końcem lat 80-tych, kiedy to komputery – początko-
wo będące tylko zajmującymi całe pomieszczenia narzę-
dziami obliczeniowymi dla matematyków i infrastrukturą 
wojskową (podobnie kilka lat później globalny Internet 

wywodził się z uczelnianego projektu dla wojska) – sta-
ły się narzędziami powszechnie dostępnymi. Najpierw 
były głuche, ponieważ w dalszym ciągu wielki kalkula-
tor nie potrzebował dźwięku, później zaczęły już dyna-
micznie przeobrażać się w multimedialne maszyny, sta-
jąc się przy tym wprost proporcjonalnie mniejsze do 
zyskiwanej funkcjonalności. Tak 
narodził się kompu-
ter osobisty PC i po-
mimo wielu protopla-
stów niewątpliwie 
pierwszym, który 
masowo trafił pod 
strzechy był ten nie-
zgodny z IBM-PC, czy-
li Apple I.

 » Nie wyobraźnia 
a czas…

Niebywałe jest to, co dokonało się przez 20 lat na na-
szych oczach. Sprzęty, które są dla nas dzisiaj na po-
rządku dziennym, 20 lat temu można było znaleźć je-
dynie w powieściach science-fiction. W tej chwili, kiedy 
patrzę na iPada, iPada mini i możliwości, jakie odkrywa 
sprzęt mniejszy od standardowego zeszytu gimnazjali-
sty, to odnoszę wrażenie, że już osiągnęliśmy racjonal-
ne maksimum, a przecież to nieprawda. Ogranicza nas 
czas, na pewno nie wyobraźnia. Czas niewątpliwie. Przy-
pominam sobie taki wpis na którymś z portali jak jeden 
ze specjalistów Intela zapytany o ciągłą miniaturyzację 
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i jej szybkość rozwoju, odpowiedział, że bez wątpienia 
następuje dynamicznie, ale w ograniczonym stopniu, 
dodając, że wciąż obowiązuje tzw. prawo Moore’a, któ-
re stanowi, że ilość tranzystorów w procesorach zosta-
je podwojona minimum co 12 miesięcy.

Miniaturyzacja jest super, szczególnie ukierunkowana 
na codzienne potrzeby. Z premierą modelu mini Apple 
kolejny raz zwalnia, dopasowuje się do konkurencji na 
rynku, nie wychodzi przed szereg. W dzisiejszych niepew-
nych czasach każdy chce ugryźć możliwie największy ka-
wałek tortu. Chęć oczywistego zarobku na wysublimowa-

nych gustach konsumentów jest oczywista. Każdy 
w końcu lubi coś innego, a i mnie osobiście kusi iPad 
swobodnie mieszczący się w dłoni… Wcześniej nie chciał-
bym mniejszego tabletu, ale teraz jest inaczej. Zatem 
coś w tym jest.

Z drugiej strony, strasznie to wszystko stało się prze-
widywalne. Nie ma niespodzianek, nie ma tego napię-
cia, wszędzie przecieki, wszystkie się sprawdzają. Pre-
miery mają już jedynie znaczenie w związku ze startem 
sprzedaży. Gdzie te stare czasy, kiedy w napięciu, czasem 
w grupach, zagryzając popcorn, oglądaliśmy  Macworld, 
na którym rokrocznie – mimo spekulacji – prezentowa-
no potężne niespodzianki?

iPad mini nie jest wyjątkiem. Jego nadejście wieszczo-
ne było dawno temu, a wypuszczenie go teraz na rynek 

skorelowane jest z reakcją na słabnącą pozycję 
Apple na rynku tabletów. Chcesz 
mieć większy udział, to nie zepsuj 
tego, co wypracowałeś wcześniej, 
a zaproponuj klientom rozwiąza-
nia konkurencji. Chcesz czy nie 
– tak to dzisiaj wygląda.

Miniaturyzacja w ostatnich la-
tach trochę zwolniła, natomiast 
potęguje się rokrocznie liczeb-
ność dostępnej oferty. Jedynym 
ograniczeniem wydaje się być 
brak nowych pomysłów.

Do jakich rozmiarów mogą 
jeszcze maleć urządzenia, 
a w jakim stopniu rynek może 
się jeszcze poszerzać? Przecież 
nie można wiecznie rosnąć. 
Co wtedy? «

http://www.nozbe.com/pl/
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Okazało się, że aktor Bruce Willis nie może przenieść praw 
do swojej biblioteki muzycznej na swoje trzy córki – Ru-
mer, Scout i Tallaluh. Biblioteki, jak niosła wieść, ogrom-
nych ponoć rozmiarów i wartości. „Wielu ludzi będzie za-
skoczonych, gdy dowiedzą się, że wszystkie te piosenki 
i książki, które kupowali przez lata, właściwie nie należą 
do nich. Jest całkowicie naturalne, że chcielibyście prze-
kazać je ukochanym osobom,” powiedział Chris Walton, 
prawnik. Czy byliśmy dwa miesiące temu o krok od barw-
nej batalii sądowej? Co tak naprawdę, Bruce Willis latami 
kupował od Apple?

Na początek – tym, którzy może jeszcze nie wiedzą 
– winien jestem wyjaśnienie, że opisana powyżej praso-
wa sensacja żyła własnym życiem około dwóch dni, po 
których okazała się zupełnym humbugiem. Mimo to, py-
tanie pozostało, a wiele osób zaczęło się dopytywać o to, 
co tak naprawdę kupują w iTunes. Spróbujemy odpowie-
dzieć na to pytanie w oparciu o tzw. „Warunki	korzy-
stania”, czyli regulamin obowiązujący polskich klientów 
sklepu iTunes (Warunki iTunes). Dokument ten wyznacza 
kontraktowe ramy dozwolonego korzystania z treści za-
kupionych przez nas w sklepie, przy czym w odniesieniu 
do użytkowników zlokalizowanych w Polsce wyraźnie pod-
daje naszą umowę z iTunes prawu polskiemu.

 » Co jest przedmiotem naszej umowy 
z iTunes?

Przedmiotem umowy z iTunes jest świadczenie usług, 
dzięki którym użytkownicy mogą „nabywać lub wypoży-
czać od iTunes licencje na treści cyfrowe”. Dostawcą tej 
usługi jest iTunes S.a.r.l., spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Luksemburgu, spółka zależna od 
amerykańskiej Apple, Inc. Pojęcia „nabywania licencji” 
i „wypożyczania licencji”, choć z czysto prawnego punk-

grAcjAN pIEtrAS

Co naprawdę 
kupujemy w iTunes

tu widzenia niezbyt zręcznie sformułowane, są łatwe do 
intuicyjnego zrozumienia i rozróżnienia.

Nabywanie	licencji – nazywane też „zakupem treści” 
– odnosi się do umów, na podstawie których użytkownik 
nabywa prawo ściągnięcia i trwałego użytkowania utwo-
ru muzycznego, albumu muzycznego, filmu, programu 
komputerowego lub książki. Nabywając w iTunes licencję 
na korzystanie z treści nie nabywamy własności żadnego 
nośnika (płyty, papierowej książki); treści są ściągane na 
nasz własny nośnik w postaci twardego dysku i mogą być 
później utrwalane na innych nośnikach, według naszego 
wyboru (płycie, karcie pamięci, dysku flash, e-czytniku 
itd.). W Warunkach iTunes znajdziemy również szczegó-
łowe zasady dotyczące granic uzyskanej przez nas licen-
cji, które różnią się nieco od siebie, w zależności od ro-
dzaju zakupionych treści. Warto wspomnieć o kilku z nich:
• Wszystkie produkty iTunes przeznaczone są wyłącznie 

do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane 
w celach komercyjnych.

• Użytkownik może wypalić każdą playlistę audio do sied-
miu razy. Z wypalonej płyty audio CD, można korzy-
stać tak samo jak z płyty audio CD zakupionej w skle-
pie detalicznym.

• Warunki iTunes zakazują wypalania nabytych treści wi-
deo (filmów) na nośnikach w celach innych, niż two-
rzenie kopii zapasowej. Kopia zapasowa powinna być 
odtwarzana wyłącznie za pomocą aplikacji iTunes.

• Niektóre książki i programy komputerowe zaopatrzo-
ne są w cyfrowe systemy bezpieczeństwa, wymusza-
jące korzystanie przez użytkownika z Produktów we-
dług określonych zasad.

• Warunki iTunes zawierają pewne dodatkowe restryk-
cje dotyczące liczby komputerów, na których moż-
na korzystać z produktów nabytych przez iTunes (nie 
więcej niż 5), liczby kont iTunes jednego użytkownika, 
które mogą posłużyć do nabywania i przechowywania 

Dwa miesiące temu, wiele znanych tytułów prasowych ogłosiło, że aktor Bruce 
Willis zapowiedział wytoczenie powództwa przeciwko firmie Apple. Według re-
lacji, cierpliwość 57-letniego bohatera kina akcji skończyła się, gdy od prawni-
ka dowiedział się, że nie jest właścicielem muzyki zakupionej w sklepie itunes.

http://www.apple.com/legal/itunes/pl/terms.html
http://www.apple.com/legal/itunes/pl/terms.html
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 produktów iTunes (nie więcej niż 5) oraz restrykcji do-
tyczących synchronizacji urządzeń mobilnych z kontem 
w iTunes (synchronizacja urządzenia z nowym kontem 
powoduje usunięcie z tego urządzenia danych pocho-
dzących z innego konta iTunes). Zasady te mają pew-
ne znaczenie praktyczne, jednak pozostawiamy je poza 
zakresem dalszych rozważań, jako nieodnoszące się 
mimo wszystko do praw autorskich nabytych treści.
Drugi zasadniczy typ umowy zawieranej w iTunes na-

zywany jest w Warunkach korzystania „wypożyczeniem	
licencji” i dotyczy w chwili obecnej właściwie jedynie fil-
mów. Mimo że sama nazwa „wypożyczenie licencji” jest 
z prawnego punktu widzenia nieścisła, to jednak nie ma 
większych wątpliwości, jaki jest mechanizm działania 
tego rodzaju umów. Chodzi oczywiście o wirtualną wypo-
życzalnię wideo, czyli usługę dającą nam dostęp do wy-
branego przez nas filmu na określony czas, po upływie 
którego film musimy „zwrócić” i nie możemy już z niego 
korzystać. Ściśle rzecz ujmując mamy tu również do czy-
nienia z udzieleniem	nam	jako	użytkownikowi	licencji	
na	korzystanie	z utworu	audiowizualnego, przy czym 
w tym przypadku licencja zostaje ograniczona czasowo: 
użytkownik ma 30 dni na rozpoczęcie oglądania wypo-
życzonego filmu i 48 godzin na jego obejrzenie, licząc od 
chwili rozpoczęcia oglądania. Po upływie okresu wypoży-
czenia film zostaje trwale usunięty z urządzenia, na któ-
re został przez użytkownika ściągnięty. Możliwość prze-
noszenia wypożyczonego filmu pomiędzy posiadanymi 
przez nas urządzeniami jest w zależności od urządzenia 
wyłączona lub ograniczona, w każdym jednak razie wy-
pożyczony film można oglądać tylko na jednym urządze-
niu w danym czasie.

Wirtualna wypożyczalnia jest sama w sobie kopalnią 
ciekawych tematów prawnoautorskich, jednak ma ona 
mniejsze znaczenie z punktu widzenia zasadniczego pyta-
nia postawionego w niniejszym felietonie. W dalszej jego 
części spróbujemy odpowiedzieć na kwestię zasadniczą.

 » Czy treści zakupione w iTunes można 
odsprzedawać?

W iTunes kupujemy zatem licencję, czyli prawo do ko-
rzystania z cudzych utworów na zasadach określonych 
w umowie, czyli w tym przypadku w Warunkach korzy-
stania. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Kupując płytę 
muzyczną, film DVD czy program komputerowy w trady-
cyjnym sklepie, także w istocie (oprócz samej własności 
nośnika) kupujemy również licencję na korzystanie z cu-
dzych utworów. Do umowy licencyjnej przystępujemy de 
facto w chwili rozpoczęcia korzystania z nabytego egzem-

plarza utworu albo, w przypadku programów komputero-
wych, poprzez jej wyraźną akceptację w procesie instalacji 
na komputerze. Nieco trudniej jest natomiast odpowie-
dzieć obecnie na pytanie o to, czy możemy odsprzeda-
wać utwory nabyte i pobrane online. Temat odsprzedaży 
takich utworów jest jednym z gorących tematów prawa 
autorskiego ostatnich kilku lat. Gorących, bo spornych.

Na początek trzeba zaznaczyć, że uprawnienie licen-
cyjne – jak każde prawo majątkowe – może być co do za-
sady przeniesione na inną osobę w drodze tzw. przele-
wu praw, czyli (popularnie mówiąc) cesji. Dokonanie cesji 
uprawnienia licencyjnego nie wymaga zgody zobowiąza-
nego z tytułu licencji, chyba że strony wyraźnie odmiennie 
się co do tej kwestii umówiły. Takie wyraźnie odmienne 
uzgodnienie znajdziemy w treści Warunków iTunes, któ-
re zawierają zobowiązanie użytkownika serwisu do tego, 
że „nie	sprzeda”	uzyskanej	od	iTunes	usługi	(a także 
nie wynajmie, nie wydzierżawi, nie wypożyczy, nie będzie 
rozprowadzał oraz nie będzie tworzył dzieł zależnych na 
jej podstawie). Zobowiązanie to w praktyce wyłącza moż-
liwość przeniesienia uzyskanej licencji na osoby trzecie 
w drodze cesji. (Prawa do dokonania cesji uprawnienia 
licencyjnego nie należy mylić z prawem udzielenia tzw. 
sublicencji, które ma nieco innych charakter, choć w tym 
przypadku również zostało wyłączone.)

Pozostaje jednak zbadanie jeszcze jednej furtki, wio-
dącej poprzez instytucję tzw. wyczerpania	prawa	autor-
skiego, której nie można skutecznie wyłączyć treścią Wa-
runków iTunes. Mówiąc możliwie najprościej wyczerpanie 
prawa autorskiego polega na tym, iż wprowadzenie orygi-
nału lub egzemplarza utworu do obrotu na określonym 
terytorium (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) po-
woduje, że dalszy obrót tym konkretnym oryginałem lub 
egzemplarzem nie będzie już wymagał zgody dysponenta 
praw autorskich (np. autora, wydawcy itd.). Dzięki wyczer-
paniu prawa autorskiego możemy dowolnie – wedle wła-
snej decyzji – odsprzedawać nabyte w tradycyjny sposób 
egzemplarze książek lub płyt na rzecz innych osób, bez ko-
nieczności pytania o zgodę osoby, której przysługują pra-
wa autorskie. Z wyczerpania prawa autorskiego korzystają 
na co dzień osoby prywatne odsprzedające własne pły-
ty, książki, obrazy czy to znajomym, czy obcym osobom 
trzecim. Korzystają z niego również antykwariusze naby-
wający i odsprzedający zawodowo egzemplarze różnych 
utworów, sprzedawcy dzieł sztuki, a także nawet osoby, 
które kupują płytę lub książkę w prezencie urodzinowym 
dla bliskiej osoby. Znaczenie instytucji wyczerpania pra-
wa autorskiego dla obrotu trudno jest w istocie przecenić.

W tym miejscu wskazać trzeba na zasadniczą różni-
cę pomiędzy transakcją tradycyjną a transakcją online. 
W sklepie tradycyjnym kupujemy egzemplarz	utworu, 
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rozumiany jako utwór (utwory) zapisany na konkretnym 
materialnym nośniku (np. płycie CD). Właśnie ten egzem-
plarz możemy odsprzedać dzięki wyczerpaniu prawa au-
torskiego. Łatwo jednak zauważyć, że kupując w iTunes 
płytę, książkę lub program komputerowy nie nabywamy 
egzemplarza utworu w powyższym rozumieniu. Egzem-
plarz taki w ogóle nie występuje, albowiem „sprzedaż” 
dokonywana jest przez skopiowanie cyfrowego zapisu 
utworów z serwera sprzedawcy bezpośrednio na twardy 
dysk naszego urządzenia. Można zatem postawić pyta-
nie: czy	w odniesieniu	do	utworów	nabywanych	online	
w iTunes	następuje	wyczerpanie	prawa	autorskiego,	
i czy	w konsekwencji	takie	utwory	mogą	być	legalnie	
odsprzedawane.

Według przeważających dotychczas poglądów, na grun-
cie prawa polskiego wyczerpanie prawa autorskiego na-
stępuje wyłącznie w przypadku wprowadzenia do obrotu 
utworu zapisanego na materialnym nośniku. Zdaniem za-
bierających głos w dyskusji autorów, pojęcia „oryginał” lub 
„egzemplarz utworu” oznaczają właśnie utrwalenie utwo-
ru na fizycznym medium. Według tych poglądów, „sprze-
daż” online bez sprzedaży własności tak rozumianego eg-
zemplarza utworu, w ogóle nie stanowi wprowadzenia do 
obrotu w rozumieniu polskiej ustawy1. Czym zatem jest 
„sprzedaż” utworów w iTunes, jeśli nie wprowadzaniem 
utworów do obrotu. No cóż, sprawa nie jest do końca ja-
sna, choć niektórzy autorzy doszukują się w takiej umowie 
specyficznej umowy nienazwanej, podobnej do umowy… 
sprzedaży energii elektrycznej (tak, tak!), do której moż-
na odpowiednio stosować przepisy o sprzedaży. Łatwo 
zauważyć, że takie poglądy nie zwiastują dobrych wiado-
mości dla użytkowników iTunes. Prowadzą one wprost do 
konkluzji, że wtórny obrót zakupionymi przez użytkowni-
ków iTunes (i innych analogicznych serwisów) utworami 
nie jest możliwy bez dodatkowej zgody ze strony sklepu 
lub innego właściwego podmiotu uprawnionego z tytu-
łu praw autorskich. Należałoby zatem zapomnieć o moż-
liwości odsprzedaży naszych bibliotek muzycznych, co 
oznacza, że „dylemat	Bruce’a Willisa”	zaczyna	 jawić	
się	zatem	jako	aktualny	problem	wszystkich	polskich	
użytkowników	iTunes.

Aby jeszcze nieco postraszyć można wskazać, że konse-
kwentna interpretacja pojęcia egzemplarz utworu w pro-
ponowany powyżej sposób może prowadzić do dość dale-
ko idących wniosków. Jeśli przykładowo zbadać przepisy 
o tzw. dozwolonym użytku osobistym, czyli o prawie ko-
rzystania z już rozpowszechnionych utworów w zakresie 

własnego użytku osobistego, obejmującego krąg osób po-
zostających w związku osobistym, w tym „pokrewieństwa, 
powinowactwa lub stosunku towarzyskiego”, to i tam moż-
na dostrzec (o zgrozo!), że przywilej ten jest ograniczony 
do korzystania wyłącznie z pojedynczych	„egzemplarzy” 
(!) utworów. Stosowanie opisanej interpretacji oznacza-
łoby zatem wyłączenie spod dobrodziejstw dozwolonego 
użytku osobistego wszystkich, którzy uzyskali dostęp do 
utworu drogą online i chcą w ten sam sposób udostępniać 
utwór rodzinie lub znajomym. Eliminowałoby to w cało-
ści możliwość udostępniania drogą elektroniczną człon-
kom naszych rodzin lub bliskim znajomym płyt lub książek 
kupionych legalnie w sklepach internetowych. Podobnie 
kuriozalnych skutków dominującej obecnie interpretacji 
słowa „egzemplarz” można odnaleźć więcej na gruncie 
przepisów polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (zob. np. ustawowe definicje „utworu opu-
blikowanego” lub „wprowadzenia utworu do obrotu”, któ-
re również odwołują się do pojęcia egzemplarza utworu).

 » I co w związku z tym?

Na początek można pocieszyć się tym, że zarówno prawo, 
jak i jego interpretacje ulegają zmianom w czasie. Trud-
no ocenić, czy i kiedy ustawodawca polski lub europejski 
podejmie się wprowadzenia przemyślanego rozwiązania 
w omawianym zakresie. Pojawiają się jednak na szczęście 
pierwsze znaki, iż możliwa jest zmiana interpretacji prze-
pisów dotyczących wyczerpania prawa autorskiego na 
bardziej liberalną. W niedawnym orzeczeniu2 Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wprost wskazał na grun-
cie europejskiej Dyrektywy o ochronie prawnej progra-
mów komputerowych3, że prawo do rozpowszechniania 
kopii programu komputerowego zostaje	wyczerpane, je-
śli podmiot praw autorskich, który zezwolił na pobranie 
tej kopii z Internetu na nośnik danych, również przyznał 
nabywcy kopii za wynagrodzeniem, prawo do nieograni-
czonego w czasie korzystania z tej kopii. Oznacza to, iż ETS 
w istotnym zakresie zrównał zasady wyczerpania prawa 
autorskiego oprogramowania nabywanego i pobierane-
go online z oprogramowaniem kupowanym w pudełku na 
płycie, wprost dopuszczając dalszy obrót kopią programu 
komputerowego pobranego z Internetu. Choć pojawiły 
się głosy, iż orzeczenie to nie może mieć  zastosowania do 

1  Chodzi o ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (tekst jednolity w Dz. U. 2006 Nr 24 90, 

poz. 631 z późn. zmianami). 

2  Wyrok ETS z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie UsedSoft GmbH prze-

ciwko Oracle International Corp. (C-128/11).

3  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów kom-

puterowych (Dz.U.UE.L.2009.111.16)
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utworów innych niż programy komputerowe – bo sama 
dyrektywa dotyczy wyłącznie  oprogramowania – to nie 
sposób jednak znaleźć rynkowego i praktycznego uzasad-
nienia dla utrzymywania uprzywilejowanej pozycji auto-
rów i wydawców muzyki, filmów, czy książek w omawia-
nym zakresie. W każdym razie zauważyć należy, że wyrok 
ten potwierdza konieczność innego rozumienia pojęcia 
„egzemplarz” również na gruncie polskich przepisów przy-
najmniej w odniesieniu do programów komputerowych. 
W przeciwnym razie musielibyśmy uznać, że Polska nie 
implementowała omawianej dyrektywy w sposób prawi-
dłowy do prawa krajowego.

Temat staje się gorący również w USA. Na początku 
listopada rozpoczął się przed nowojorskim sądem pro-
ces pomiędzy firmą ReDigi a koncernem EMI, w którym 
sąd powinien rozstrzygnąć, czy odsprzedaż muzycznych 
plików MP3 jest legalna w prawie amerykańskim. ReDigi 
jest firmą prowadzącą wirtualny market pozwalający na 
odsprzedawanie nabytych wcześniej plików MP3. Działal-
ność tego rodzaju wzbudziła sprzeciw EMI, który pozwał 
ReDigi twierdząc, że dozwolona przez prawo amerykań-
skie odsprzedaż płyt i książek dotyczy wyłącznie przed-
miotów materialnych i nie obejmuje prawa zbywania pli-
ków. Wielu potentatów rynkowych, w tym np. Google, już 
publicznie wskazało na dużą wagę orzeczenia w tej spra-
wie i wyraziło zainteresowanie jej wynikiem.

Na gruncie prawa polskiego nie doczekaliśmy się jesz-
cze orzeczenia w podobnej sprawie i trudno jest prze-
widzieć jaki byłby wyrok, gdyby tego rodzaju sprawa się 
pojawiła. Pozytywnym skutkiem ewentualnego sporu są-
dowego byłoby poddanie testowi sądowemu opisanych 
powyżej konserwatywnych opinii dotyczących zakresu 
wyczerpania prawa autorskiego. Sąd musiałby wziąć pod 
uwagę zarówno nowy trend w orzecznictwie europejskim 
na gruncie programów komputerowych, jak i kuriozal-
ne konsekwencje zawężającej interpretacji pojęcia „eg-
zemplarz”, która postuluje, aby utożsamiać go wyłącznie 
z materialnym nośnikiem utworu. Nawet jednak na grun-
cie obecnego prawa można sobie wyobrazić zabieg inter-
pretacyjny, który skutkować będzie rozszerzeniem zna-
czenia pojęcia „egzemplarz utworu” w taki sposób, aby 
obejmowało ono każdą jego kopię, tak jak uczynił to sąd 
na gruncie wspomnianej wcześniej Dyrektywy europej-
skiej o ochronie programów komputerowych. W takim ro-
zumieniu wprowadzeniem egzemplarza (kopii) utworu do 
obrotu byłaby również sprzedaż dokonana online w dro-
dze udostępnienia i pobrania przez Internet, co skutkowa-
łoby wyczerpaniem prawa autorskiego do tej konkretnej 
kopii utworu. Nabywca mógłby w takim przypadku wła-
sną kopię utworu odsprzedać lub zbywać w inny sposób, 
przy czym mógłby to zrobić wyłącznie raz ponieważ wraz 
z takim zbyciem traciłby nabytą kopię.

Należy zdać sobie sprawę z tego, że dopuszczenie od-
sprzedaży utworów nabytych online zrodziłoby również 
nowe problemy po stronie firm dystrybuujących treści 
w taki sposób. Musiałyby one ponownie zastanowić się 
nad ochroną swoich interesów i ewentualnością wpro-
wadzenia rozwiązań technicznych i kontraktowych, któ-
re chronić je będą przed nadużywaniem prawa odsprze-
daży przez nieuczciwych użytkowników.

 » Podsumowanie

Jak widać, podanie jednoznacznej odpowiedzi na posta-
wione powyżej pytanie nie jest łatwe. Można odnieść 
wrażenie, że prawo, będące w ciągłej pogoni za rozwo-
jem technologicznym oraz praktyką rynkową, dostało na 
omawianym odcinku zadyszki i pozostało nieco w tyle. Ten 
dystans zostanie zapewne nadrobiony z pomocą sądów 
oraz doktryny prawniczej, a z czasem może także za po-
mocą działań ustawodawczych. Wydaje się, że ewolucja 
poglądów zmierzać będzie w kierunku wytyczonym wspo-
mnianym powyżej orzeczeniem ETS na gruncie progra-
mów komputerowych. Nie ma bowiem istotnych powo-
dów, aby utwory muzyczne, filmy, czy książki były w tym 
zakresie traktowane odmiennie niż programy kompute-
rowe. W międzyczasie użytkownicy iTunes (a także innych 
podobnych serwisów) muszą polegać na uprawnieniach 
otrzymanych bezpośrednio w zaakceptowanych przez sie-
bie regulaminach serwisów, które wytyczają ramy korzy-
stania z zakupionych treści. W przypadku iTunes w pew-
nym zakresie z pomocą przychodzi na przykład możliwość 
wypalenia do siedmiu egzemplarzy nabytych utworów, 
z których można korzystać tak samo jak z płyty audio CD 
zakupionej w sklepie detalicznym. Taką płytę można za-
tem przekazywać osobom bliskim w ramach dozwolone-
go użytku osobistego, a także kopiować dalej pod warun-
kiem jednak, że będzie to użytek niekomercyjny i zamknie 
się w kręgu osób spokrewnionych, spowinowaconych lub 
osób, z którymi pozostajemy w stosunkach towarzyskich.

Jeśli natomiast chcemy odsprzedawać nabyte przez sie-
bie utwory osobom trzecim, musimy, póki co, liczyć się 
z ewentualnością zakwestionowania takiej praktyki przez 
sprzedawcę lub właściciela praw autorskich oraz z możli-
wymi konsekwencjami naruszenia prawa autorskiego, co 
może z drugiej strony stanowić okazję do przedstawienia 
własnych argumentów przed niezawisłym sądem. A prze-
cież w ten właśnie sposób dochodzi zwykle do kształto-
wania się linii orzeczniczych, które wprowadzają prawo 
na nowe tory. «

Autor jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii Dok-
tór Jerszyński Pietras w Warszawie
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krzySztoF MorAWSkI

Sporo czasu zastanawiałem się nad zakupem ipada. Nie wątpiłem w to, że 
świetnie sprawdzi się on w przypadku szeroko pojętej rozrywki czy tzw. „za-
stosowań domowych”. Ale czy może być on przydatnym narzędziem do pracy?

ipad w życiu 
CodzIennyM GrafIka

Niestety zaliczam się do osób naprawdę zapracowa-
nych. Czasu wolnego jak na lekarstwo, a w dodatku pra-
ca ciągle przy komputerze. Czy komuś takiemu przyda 
się w ogóle iPad? Czy może będzie tylko kolejnym ga-
dżetem leżącym na stole w salonie i używanym od cza-
su do czasu? Dziś, po ponad 6 miesiącach od jego za-
kupu mogę śmiało powiedzieć. Przyda się i to bardzo!

Jeśli chodzi o zastosowania domowe, to tak jak się 
obawiałem, netbook stał się u nas w domu właściwie 
zbędny i mocno zastanawiam się nad jego sprzedażą, 
by odzyskać choć część wydanych na niego pieniędzy. 
Z żoną udało nam się nawet rozwiązać problem bra-
ku profilów (swoją drogą: Apple, zróbcie z tym w koń-
cu coś!). Tapeta jest neutralna, każdy z nas ma swój 
ekran z własnymi aplikacjami, do tego kilka uniwersal-
nych  appek i gry. Rozwiązaliśmy nawet problem pocz-
ty dzięki programowi Gmail, którego używa moja mał-
żonka i  Mail-owi, którego używam ja.

 » W domu i w pracy

Programy takie jak Remote,  Mobile 
Mouse (http://tnij.org/s1s3) czy Re-
moter VNC (http://tnij.org/s1s5) 
świetnie sprawdzają się do zdal-
nego sterowania moim miniakiem, 

który „po pracy” staje się domowym centrum rozrywki. 
Oczywiście jest też Skype i FaceTime do kontaktu z ro-
dziną i znajomymi oraz kilka aplikacji do czytania ksią-
żek, prasy czy słuchania audiobooków.

Najbardziej jednak cieszy mnie fakt, że iPad sprawdził 
się zarówno w domu, jak i w pracy. Jak już wspomnia-
łem, praca wypełnia sporą część mojego życia i bardzo 
nie chciałem kupować urządzenia które byłoby w niej 
nieprzydatne.

Będąc osobą prowadzącą małą firmę zajmującą się 
tworzeniem stron internetowych na co dzień muszę 
sprawnie koordynować zarówno 
własną pracę, jak i pracę innych 
osób oraz proces realizacji każde-
go projektu. Właściwie większość 
moich codziennych obowiązków 
można podzielić na dwie grupy. Or-
ganizację pracy oraz to, co sam wy-
konuję, czyli dbanie o użyteczność 
jak i ogólnie pojęty wygląd tworzo-
nych stron www.

O dziwo, w obu tych przypad-
kach iPad sprawdza się wręcz 
fantastycznie. Za organizację co-
dziennego dnia pracy odpowia-
da CalenMob (wersja darmowa: 
http://tnij.org/s041 – wersja pro: 
http://tnij.org/s042) będący klien-
tem dla kalendarza Google, któ-
rego używam dla celów zawodo-
wych. Natomiast do planowania 
celów prywatnych służy mi ka-
lendarz wbudowany w iOS. Oso-
by, które chciałby połączyć te 

http://tnij.org/s1s3
http://tnij.org/s1s5
http://tnij.org/s041
http://tnij.org/s042
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dwie rzeczy w jedną spójną całość mogą dla odmia-
ny zainteresować się aplikacją „Calendars by Readdle” 
(http://tnij.org/s043).

 » Sam kalendarz to nie wszystko

Każdy projekt trzeba podzielić na następujące po so-
bie etapy, przypisać do nich odpowiednie osoby i za-
planować odpowiedni czas na realizację każdego etapu 
prac nad danym projektem. Tu niezastąpiony jest iSco-
pe (http://tnij.org/s045), dzięki któremu mogę wszystko 
to wykonać szybko i sprawnie, a w dodatku mam ogól-
ny podgląd na wszystkie projekty, postęp ich realiza-
cji, jak i powiadomienia o przekroczeniu zaplanowane-
go czasu prac nad danym etapem wybranego projektu.

Choć iScope pozwala dodawać notatki do danych 
projektów, ze względu na brak dostępu do nich onli-
ne do sporządzania listy rzeczy do zrobienia służy mi 
 Wunderlist (http://www.wunderlist.com) oraz Priorites 

(http://tnij.org/s047). Ten pierwszy dzięki dostępowi on-
line jest świetnym, ogólnodostępnym miejscem do do-
dawania i odznaczania wykonanych rzeczy. Drugi dzięki 
synchronizacji przez dropbox-a i hasłu idealnie nadaje 
się do prywatnych spraw.

 » Wszystko w chmurze

W dzisiejszych czasach wszystko jest w chmurze i więk-
szość jeśli nie wszyscy użytkownicy iPadów znają już 
zapewne Dropbox-a. Jest to na pewno jedna z wie-
lu aplikacji typu „must have” jeśli chodzi o urządze-
nia iOS ale moją uwagą przykuł jakiś czas temu zupeł-
nie inny program tego typu, a mianowicie SugarSync 
(https://www.sugarsync.com). Siłą SugarSync jest moż-
liwość ustawienia w aplikacji na swoim komputerze ka-
talogów, które maja być automatycznie backup-owa-
ne na Twoje konto w chmurze i używanie aplikacji na 
iOS jako klienta zdalnego dostępu do nich nawet, gdy 
jesteś poza biurem czy domem i nie masz dostępu do 
komputera.

 » Mapy myśli

Niezastąpioną aplika-
cją na wszelkiego rodza-
ju spotkaniach roboczych, 
gdzie omawiamy przyszły 
projekt jest prosty acz 
niezwykle użyteczny pro-
gram SimpleMinde (http://
tnij.org/s08q), dzięki któ-
remu można tworzyć tzw. 
mapy myśli. Jest to chy-
ba najbardziej efektyw-
ny sposób notowania, 
jaki znam i cieszę się, że 
w końcu wszystkie moje 
notatki tego typu mam nie 
tylko w jednym miejscu, 
ale mogę też swobodnie 
je edytować po czasie. Co wcale nie jest tak oczywiste 
w przypadku zastosowania kartki i długopisu:).

Skoro już poruszyłem temat notowania, to wspomnę 
jeszcze krótko o aplikacjach, takich jak wbudowany do 
iOS notatnik, który (ponownie) jest przydatny dzięki au-
tomatycznej synchronizacji na wszystkich urządzeniach 
iOS, jak i moim Mac-u, oraz programach takich jak  Tyype 
(niezastąpiony dzięki sterowaniu kursorem za pomocą 
gestów, coś co już dawno powinno zostać dodane przez 
Apple’a – http://tnij.org/s05a) czy Simplenote (będący 
moją alternatywą dla jakże popularnego programu Ever-
note który mnie osobiście jednak nie przekonał do sie-
bie – http://tnij.org/s05b).

Wyżej wymienione aplikacje zamykają w sumie te-
mat organizacji pracy. Oczywiście są to aplikacje, które 

http://tnij.org/s043
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leried (http://tnij.org/s084 – niestety niedostępny 
w PL AppStore) dzięki której możesz szybko i łatwo śle-
dzić trendy w projektowaniu stron 
czy darmowa aplikacja Palette 
(http://tnij.org/s09f – za 0,89 Euro 
można usunąć reklamy) z nume-
rami referencyjnymi kolorów sto-
sowanych w sieci.

Przydatną funkcją jest oczywi-
ście zapisywanie linków do stron 
w formie ikon, dzięki czemu bar-
dzo łatwo można zebrać w jednym katalogu różne ser-
wisy, takie jak deviantart.com czy www.thebestdesigns.
com i mieć do nich stały szybki dostęp.

Jeśli znasz język angielski, łatwo dostępna jest rów-
nież prasa tematyczna oraz liczne multimedialne kursy. 
Warte wymienienia są choćby: Website Mag (po wypeł-
nieniu zdecydowanie za długiej ankiety możemy otrzy-
mywać 4 numery magazynu w roku za darmo) oraz do-
stępny w kiosku Web designer. Z kursów warte polecenia 
są kursy z macprovideo.com czy Amazing eLearning LLC 
(http://www.amazingelearning.com).

***
Podsumowując moje dotychczasowe doświadczenia 
z iPadem, mogę śmiało stwierdzić, że jest to rewelacyj-
ne narzędzie zarówno w domu, jak i pracy. Dziś nie wy-
obrażam sobie już nie posiadania go, choć oczywiście ni-
gdy nie zastąpi on mojego komputera. Nie zaprojektuję 
wyglądu strony na iPadzie. Nie wyobrażam sobie pisania 
na nim kodu HTML/CSS. Innymi słowy, iPad nie zastąpił 
moich podstawowych narzędzi do pracy tylko uzupeł-
nił je pomagając mi zdecydowanie bardziej usprawnić 
i usystematyzować wiele codziennych czynności. «

z różnych względów, takich jak cena, uniwersalność czy 
łatwość obsługi wybrałem ja, co nie oznacza, że wyczer-
pują one listę „produktywnych appek” dla iOS. Wręcz 
przeciwnie, to tylko czubek góry lodowej. Wybór w tej 
kategorii aplikacji jest naprawdę pokaźny.

 » Jeśli jesteś grafikiem…

Nieco inaczej jest, gdy zaczynamy poruszać temat bar-
dziej specyficzny, jakim jest grafika czy sposoby jej tzw. 
„cięcia” dla potrzeb stron www. Tu wybór jest zdecydo-
wanie bardziej okrojony, choć i z tej dziedziny w  AppStore 

da się znaleźć perełki.
Zacznijmy może od ka-

skadowych arkuszy stylów, 
 czyli CSS. Już na samym 
początku przeszukiwania 
 Appstore (zaraz po zaku-
pie  iPada) byłem mile za-
skoczony tym, że znalazły 
się osoby chętne do napi-
sania aplikacji takich jak 
CSS3 Handbook (http://tnij.
org/s08v) czy CSS3 Referen-
ce (http://tnij.org/s08x). 
Swoją drogą, obie wydane 
były na długo przed poja-
wieniem się w polskich księ-
garniach dobrych książek 
poruszających temat naj-
nowszej wersji języków CSS 
i HTML.

To jednak nie koniec mi-
łych niespodzianek. Jeśli jesteś grafikiem i szukasz in-
spiracji z pomocą przychodzą takie aplikacje jak Gal-
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Ściągając albumy mocno skompresowane, w marnej ja-
kości plikach mp3, niszczymy pracę nie tylko muzyków, 
ale też wielu innych ludzi, którzy pracowali nad końco-
wym rezultatem danego projektu. Dlatego każdy, kto 
kocha muzykę powinien się jej choć trochę „poświę-
cić”. Nie możemy tylko brać. Trzeba też dawać coś od 
siebie i oczywiście mówię tu o gotówce, jaką inwestu-
jemy w płyty i sprzęt. Jeśli tylko dobrze wybierzemy, to 
inwestycja zwróci nam się w postaci pięknych dźwię-
ków w każdym dobrze nagranym utworze. Odkrywanie 
nowych dźwięków i smaczków różnych instrumentów 
uważam za najlepszą rzecz, jaką daje nam zmysł słuchu. 
Ja sam już dosyć dawno temu „poświęciłem” się wyda-
jąc, sam nie wiem ile, na moją ukochaną muzykę analo-
gową i nie żałuje ani jednego grosza. Mimo, że winylo-
we płyty nie są tanie, zajmują dużo miejsca i w większej 
ilości ważą tyle, co mały fiat, to nie zamieniłbym ich na 
żadną inna formę słuchania muzyki. Cała magia czar-
nego krążka zaczyna się od momentu szukania danego 
albumu, poprzez podziwianie jego często świetnie wy-
konanej okładki, a kończy na chwili położenia go na tale-
rzu gramofonu i ustawienia igły na jego ścieżce. Później 
to już tylko lawina dreszczy przechodzących po plecach 
przy każdym instrumencie. Charakterystyczne szumy 
i trzaski wywołują w każdym miłośniku winylu trzy razy 
szybszą pracę serca i uśmiech na twarzy.

Dzięki temu, ten czarny placek kręci się na milionach 
adapterów już przez ponad osiemdziesiąt lat, przeżywa-
jąc wszystko, co stanęło na jego drodze. Przetrwał ta-
śmy, kasety i wszystko wskazuje na to, że już niedługo 
tak samo będzie z płytami CD.

jAroSłAW cAłA

Oczywiście winyle też są różnej jakości, a nawet moż-
na spotkać się z piratem (kiedyś Rosjanie zajmowali się 
podrabianiem płyt winylowych), dlatego trzeba wie-
dzieć, co kupować.

Tłoczenia płyt są różne, różne są też wydania krąż-
ków. Idzie za tym jakość, która czasami różni się od sie-
bie tak diametralnie jak Marilyn Manson od Justina Bie-
bera. Tak samo kosmiczne różnice są w cenie winyli, a ta 
uzależniona jest właśnie od wydania oraz rodzaju tło-
czenia płyty i ich ceny to czasami only sky’s the limit.

Największa wada winyli to ich wielkość i brak mo-
bilności, przez co wychodząc z domu muszę je zamie-
nić na inny czytnik. Jako użytkownik sprzętu spod zna-
ku nadgryzionego jabłka, muzykę nabywam w iTunes 
Store i teraz już widzę prześmiewcze uśmiechy na wie-
lu twarzach.

Jednak spokojnie, bo to wcale nie oznacza, że od razu 
jestem skazany na jakość pokroju starych walkmanów, 
ponieważ Apple posiada swój bezstratny format plików 
Lossless.

Apple Lossless to alternatywa dla takich formatów 
jak FLAC, WMA Lossless czy Monkeys Audio i tak samo 
jak w wymienionych plikach zawiera pełną, oryginalną 
informację o ścieżce. Daje też możliwość nagrania wielu 
kanałów w jednym strumieniu, obsługuje rozdzielczości 
16 lub 24 bitów i częstotliwość 192kHz. Pod względem 
skuteczności kompresji Apple Lossless daje podobne 
wyniki jak konkurencyjne kodeki bezstratne. Wszyst-
ko to w jednym jakże słusznym celu ratowania muzyki, 
dla której jak pisałem wcześniej warto się poświęcić aby 
poznać ją w całej okazałości bez żadnej skazy i strat. «

Mówi się, że dobra muzyka broni się sama. Nie zawsze. przede wszystkim nie 
każdy daje jej szanse do obrony.
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Doktor Edward Bylina zrobił doktorat z algebry lojalno-
ściowej z dużym trudem i równie dużą pomocą brata, 
doktora Byliny, który dwa lata wcześniej zrobił dokto-
rat z geometrii lojalnościowej.

Jak to zwykle bywa z mniej wyszczekanymi werbal-
nie pracownikami naukowymi, doktor Edward nie za-
grzał miejsca na uczelni, czyli posługując się wyrażeniem 
bliższym życia i wyszczekania werbalnego – wyleciał na 
zbity pysk.

Gdy tak szedł po raz ostatni po placu głównym Uni-
wersytetu Piastowskiego, w zamyśleniu wynikającym 
z konsatacji o niesprawiedliwości w traktowaniu ludzi 
w zależności od stopnia wyszczekania według skali Va-
lesy, wszedł w kałużę, bo deszcz padał dwa tygodnie 
wcześniej, a kanalizacja uniwersytecka miała wydol-
ność z 1459 roku.

Stojąc tak w rozległej, lecz niezbyt głębokiej kałuży, 
doktor Edward zamknął się w swoich synapsycznych 
wnętrznościach, a na studentów przechodzących obok 
i sarkastycznie śmiejących się z byłego belfra nawet nie 
spojrzał spod swojego powiększającego się przygnębie-
nia. Nie zwrócił też uwagi na małego pieska przynależne-
go emocjonalnie i prawnie do eleganckiej pani profesor 
z Wydziału Polonizacji Europy Zachodniozaściankowej 
czytającej gazetę na pobliskiej ławce. Piesek wzbogacił 
kałużę uniwersytecką kilkudziesięcioma kropami jakże 
cennego płynu zmagazynowanego w małym, rasowym 
pęcherzu moczowym.

– Bylina chce zapuścić korzenie! Za późno, bylino jed-
noroczna! – krzyknął jakiś student z okna i nawet nie 
był to student, ale asystent Pisak w katedrze algebry 
lojalnościowej, który był wyszczekany, więc zajął biur-
ko doktora Edwarda, bo mu pasował kolor fotela (czer-
wień nieodgadniona).

Doktor nie miał mu za złe brzydkiego zachowania 
przez ostatnie kilka miesięcy tak bardzo, jak miał za złe 
brzydkie zachowanie pani adiunkt Czesławy Ceracz.

– Bylinę jednoroczną sprzedam okazyjnie! Bylinę 
sprzedam! – dało się słyszeć z okna katedry, ale dok-
tora wytrącił z otępienia dopiero skrzekliwy śmiech 
Ceraczowej, której szczerze unikał, a jeszcze szczerzej 

życzył jej potknięcia na teorii lojalności algebraicznej 
Himko-Rybsona.

Ceraczowa była mniej wyszczekana niż Pisak, ale 
umiała wykorzystać skrycie tego ostatniego, któremu 
wydawało się, że jej się podoba, co nie było prawdą, 
choć kobieta nie należała do najpiękniejszych, a Pisak 
też. Ceraczopisakowa fala przetaczała się w ciągu ostat-
nich miesięcy wielokrotnie przez przepastne wnętrza 
wydziału, co spowodowało całkowite odwrócenie się 
od profesora nawet osób, które nie powinny pokazy-
wać światu swoich okazałych wyślizganych spodni, wzór 
Z.O. Odra Wodzisław 1951. Wśród osób tyłem się poru-
szających znajdował się niestety prodziekan, któremu 
też się wydawało, że podoba się Ceraczowej. Wszystko 
to doprowadziło do konfrontacji na temat teorii Him-
ko-Rybsona, której doktor Edward nie przeszedł pozy-
tywnie, chociaż ani panu Himko, ani panu Rybsonowi 
nie  wydawało się, że podobają się Ceraczowej, bo obaj 
nie żyli.

W ten sposób świeżo oskubany doktor i brat świato-
wej sławy doktora Byliny wylądował w kałuży, a studen-
ci siedzący parę suchych kroków dalej w napięciu filmo-
wali scenę komórkamerą, by umieścić później materiał 
na stronie funnyvideosfrompoland.com.

– Mam go! Git będzie streamingu! – krzyknął młody 
student, chyba psychologii, bo miał koszulkę z napisem: 
„Chcę do mamy”.

W Edwardzie budził się zły sierżant. Ostatni raz zły 
sierżant obudził się w nim w 1976, gdy ojciec został przy-
łapany na gorącym uczynku z sierżantową z komendy 
milicji w Giżajnie, gdzie mieszkali. Sierżant przyszedł 
i pobił ojca do krwi ostatniej, a mały pobiegł za mili-
cjantem i z całej siły kopnął go w łydkę, czego tamten 
nawet nie zauważył. Ale teraz było inaczej:

– Samotny, odtrącony, w kałuży, do której nasikał pies 
kobiety, która mi się podoba, naigrywany i nagrywany, 
z mokrymi butami z hipermarketu… i jeszcze SMS przy-
chodzi, że co? „Kup Loli coś na krosty” – brzmiał komu-
nikat, a doktor Edward, w poczuciu bezsilności przera-
dzającej się w odwet sierżanta wymyślił coś, co zmieniło 
bieg przemysłu kosmetycznego na świecie.

NIżEJ POdPISANy

kałuża 
skin care
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– Ja wam pokaaaaaaaaaaażę! – krzyczał w duszy 
doktor nieokiełznanym krzykiem przyszłego zwycięzcy, 
a jego emocje znalazły fizyczne ujście w postaci powięk-
szenia się lewej źrenicy o 6 procent i cichutkim podno-
sowym „aażę”.

Lola, córka Edwarda, była nastoletnią pryszczatką 
i miała na tym punkcie kompleks. Doktor znosił jej do 
domu różne medykamenty i nic nie działało. Teraz dał 
córce apteczny flakonik z brązowawym płynem:

– Tonik z wyciągiem z kałuży miejskiej – powiedział 
doktor, a Lola pobiegła do toalety sprawdzić skutecz-
ność 137. leku na krosty, jaki wybróbowała dotąd w ca-
łym swoim pryszczatym życiu.

– Dzięki tatko. Chyba podziałało – krzyknęła miesiąc 
później Lola i pobiegła na dyskotekę, a ojciec miał nie-
odparte wrażenie, że na twarzy córki było mniej więcej 
o trzy pryszcze mniej.

Wyobraził sobie, jak preparat ten wciera sobie 
w twarz Czesława Ceracz i rozmarzył się na dobre.

Trzy miesiące później do doktora przybiegały regu-
larnie koleżanki Loli z prośbą o udostępnienie cudow-
nego kosmetyku, aż nie nadążał z produkcją, a zwłasz-
cza, jak zaczęło się upalne lato.

Pół roku później pojawił się w mieszkaniu Bylinów 
kolega doktora z przedszkola, który był specjalistą 
w programach lojalnościowych dla sieci domów uciech 
cielesnych.

– Ty dajesz know-how, ja daję markieting – powiedział 
Olek, i był to początek długiego monologu, bo człowiek 
był wyszczekany, a jak skończył to powiedział:

– No i co? Klawo mamy na kosmetyk?
– No – odpowiedział doktor, bo miał dość.
Trzy miesiące później firma Dr Bylina Cosmetics 

wprowadziła do sieci kiosków kosmetyczno-prasowych 
serię Kałuża New Line. Kosmetyki zajęły pierwsze miej-
sce w prestiżowym konkursie magazynu Styl i Szyk, 
a także były rekomendowane przez znaną piosenkar-
kę Wandę Dolniak, co spowodowało wzrost ceny jed-
nostkowej o 320 procent. Po zmianie nazwy na Kałuża 
Skin Care i wprowadzeniu serii do sieci drogerii Zedh-
wora stały się one kosmetykami ekskluzywnymi i wy-
przedziły inne rynkowe nowości – na bazie migdałków 
przepiórki, wyciągu z brukwi pastewnej i witaminy Do-
uble-C. Zaczęła je stosować pani profesor z Wydziału 
Polonizacji Europy Zachodniozaściankowej, ale Cera-
czowa nie miała czasu, bo była wyszczekiwana przez 
Pisaka z katedry, więc chciała wzbudzać litość i o sie-
bie nie dbała.

I wtedy, gdy wszystko było piękne (no może oprócz 
samopoczucia Loli, której wróciły krosty) przyszedł Olek 
i powiedział:

– Ty nic nie mów, tylko ja – i zaczął monolog, który 
trwał do dziewiątej rano dnia następnego.

– Rozumiesz?
– Tak – powiedział doktor Edward, bo miał dość.
W ten sposób Olek sprzedał firmę, markę i wszyst-

kie prawa jednemu takiemu koncernowi kosmetyczne-
mu i zarobił na tym wielkie pieniądze, a doktorowi dał 
co łaska, czyli niedużo. Koncern zmienił nazwę na Dr By-
lin’s Kalooza Skin Care i zarobił na tym jeszcze większe 
pieniądze, zwłaszcza w USA, gdzie nie ma kałuż, bo jest 
dobry system kanalizacyjny.

A doktor Edward Bylina? Przez cztery i pół miesiąca 
był bardziej sławny niż jego brat, a teraz stał w gnojów-
ce, do której wpędził go Olek chcący odebrać pienią-
dze ze sprzedaży, bo uważał, że dał doktorowi o jedno 
zero za dużo (20 000 tysięcy zamiast 2 000). Lola ucie-
kła z chłopakiem do Irlandii, a żona się obraziła i nie 
zrobiła klusek na parze.

I doktor Bylina stał i budził się w nim zły sierżant 
i wtedy zapikał SMS. «

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	promu-
je.	Wspiera	TeleRead,	Author	2.0	oraz	Read	An	Ebook.	Pro-
wadzi	eksperymentalne	projekty	 literackie:	Google-transla-
ted	 	fiction	oraz	#hashtagstory.	Tworzy	historie	obrazkowe	
na	iPhonie.

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

 » Blog	autora:	http://passwordincorrect.com

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

http://www.feedbooks.com/book/3126
http://passwordincorrect.com
http://twitter.com/#!/imagazinepl
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zsynchronizowana 
rodzina w chmurze

dzIelenIe iCloud 
ze wSpółMałżonkIeM
od kiedy pracuję głównie na ipadzie, próbuję na maksa wykorzystać wszyst-
kie dobrodziejstwa, które niesie ze sobą „chmura”. ostatnio, wraz moją lep-
szą połową, w ramach usprawniania współpracy, postanowiliśmy zsynchroni-
zować kalendarze.

MIchAł ŚLIWIńSkI
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Ona ma iPada Mini, a ja iPada „maxi”. Każde z nas ma 
po iPhone’ie i Macbook’u Air (mamy jeszcze  domowego 
Maca Mini). Jesteśmy może geekami, ale coraz wię-
cej osób ma gospodarstwie domowym kilka iUrządzeń 
i ustawienie ich tak, aby ze sobą „rozmawiały” nie jest 
takie proste. Jest to jednak możliwe i po kilku próbach 
udało nam się uzyskać satysfakcjonujące rozwiązanie.

 » dlaczego chcemy dzielić kalendarze 
i kontakty w naszej rodzinie?

Od zawsze próbowałem „synchronizować” moje kon-
takty. Jeszcze za czasów telefonów Nokia używałem 
dostępnego portu na podczerwień, aby przenosić 
 kontakty między Nokią i laptopem z Windowsem i Outlo-
okiem. Działało to może średnio dobrze, ale działało 
i nie musiałem przy zmianie telefonu lub laptopa od 
nowa wpisywać moich kontaktów od zera. Jak dostałem 
iPhone’a i przesiadłem się na Maka (co stało się w tym 
samym miesiącu, kilka lat temu), bardzo podobało mi 
się, jak fajnie nowy smartofon po kablu synchronizuje 
się z Makiem. Gdy wprowadzono usługę MobileMe, od 
razu się przesiadłem (i tak, płaciłem za ten „wynalazek”) 
i nagle magicznie miałem kontakty i kalendarz synchro-
nizowane bez kabla.

To, co fajnie działało na osobistej płaszczyźnie, chcia-
łem przekuć na tę rodzinną. Mamy dwójkę dzieci, co-
raz więcej rzeczy trzeba skoordynować i nagle zaczęło 
mnie zdrowo wkurzać, jak żona mnie po raz n-ty pyta, 
„czy pamiętasz ten numer telefonu do...” lub jak nagle 
ustawia wizytę u lekarza z naszym maluchem, w środku 
mojej zaplanowanej rozmowy z kimś zza oceanu. Czas 
było to zmienić.

Ufamy sobie z żoną. Przynajmniej taką oboje mamy 
nadzieję! Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze kon-
takty i dzielić kalendarze, aby wreszcie uporządkować 

sobie ten aspekt życia. Postanowiliśmy wreszcie, aby na-
sze kontakty i kalendarze były dostępne z każdego z na-
szych urządzeń. Oto jak do tego podeszliśmy.

 » Id iCloud oraz Id Apple – ile ich trzeba 
lub można mieć?

Okazuje się, że tak zwane ID Apple, czyli konto u Apple 
(które może, ale nie musi być kontem iCloud) na jednym 
urządzeniu może być kilka:
• Dane	iCloud	(pliki,	zdjęcia)
• Kontakty,	 Kalendarze,	 Bookmarki	 i inne	

ustawienia
• iMessage	i Facetime
• Zakupy	aplikacji	i muzyki

Czyli okazuje się, że można mieć kilka kont u Apple, 
co dużo bardziej ułatwia ustawienie sobie urządzeń pod 
„rodzinę”. Nie trzeba mieć tylko „jednego konta iCloud, 
które zarządza wszystkim”.

 » Każde urządzenie potrzebuje głównego 
konta iCloud – „konta matki”

Każde urządzenie Apple potrzebuje jednego konta 
„ matki” – i tylko to konto wspiera backup danych, do-
kumenty w chmurze i „photo stream”. Poza tym kontem 
można dodać też dodatkowe konta do kalendarzy i kon-
taktów oraz iMessage, Facetime i zakupów.

 » dwa sposoby na ustawienie kont iCloud 
„w rodzinie”

Nie ma wprawdzie rodzinnego konta iCloud, ale można 
to zasymulować na dwa sposoby:
• Wersja	 1 – można ustawić swoje osobiste konto 

 iCloud jako to konto „matka”, a następnie dodać kon-
to wspólne jako te, które synchronizuje kalendarze 
i kontakty.

• Wersja	2 – można na wszystkich urządzeniach usta-
wić wspólne konto, jako konto „matka”, a dodat-
kowo wstawić własne, osobiste konta do iMessage 
i Facetime.

Każda z tych wersji ma swoje dobre i złe strony. Prze-
testowaliśmy obie. Najpierw przez kilka miesięcy mie-
liśmy wersję 1, po czym, od jakiegoś czasu, przerzucili-
śmy się na wersję 2. Oto dlaczego:
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 » Wersja 1 – Osobiste konto „mat-
ka” i dodatkowe konto wspólne

Mamy trzy konta iCloud – nasze wspól-
ne, moje i żony. Używamy naszego wspól-
nego konta (moje stare konto MobileMe) 
do synchronizowania naszych kalendarzy 
i kontaktów.

Zatem w każdym urządzeniu, które na-
leży do mojej żony, jako główne konto iClo-
ud ustawiam jej konto osobiste i ustawiam, 
że to konto powinno synchronizować się ze 
wszystkim w iCloud za	wyjątkiem	kontak-
tów	i kalendarzy. Analogicznie robię to na 
moich urządzeniach.

Następnie w panelu „Maile, Kontakty i Kalendarze” 
dodaję nasze wspólne konto iCloud i tam zaznaczam, że 
to właśnie ono ma kontakty, kalendarze i przypomnie-
nia synchronizować z chmurą.

I tyle. Od tej pory mamy własne konta iCloud, ale ka-
lendarze i kontakty mamy zsynchronizowane ze sobą 
za pomocą naszego centralnego konta. Mamy jesz-
cze dodatkowe konto do kupowania rzeczy w App Sto-
re i iTunes, które także dzielimy, aby nie kupować nic 
podwójnie.

Plusy	 takiego	 rozwiązania: Osobne bookmarki, 
osobne dane do aplikacji i osobne zdjęcia.
Minusy: Jeśli nasze urządzenia zajmą więcej niż 5 GB, 
trzeba dwa różne konta powiększać o dodatkowe GB da-
nych oraz dużo trudniej się dzieli zdjęcia (chociaż jest 
teraz ponoć „Shared photo stream”).

 » Wersja 2 – Wspólne konto „matka” oraz 
dodatkowe konta osobiste

Dokładnie odwrotne ustawienie i to jest to, do cze-
go w końcu przeszliśmy jakiś czas temu. Po pierwsze, 
chcieliśmy dzielić miejsce na backupy naszych danych. 
Mamy 4 iUrządzenia i dzięki temu możemy na jednym 
dużym koncie iCloud wszystkie backupować. Mieliśmy 
dość kopiowania zdjęć – chcieliśmy wszystkie w jednym 
miejscu i nie kłócić się, kto którym iPhone’m robi zdję-
cia jednej z naszych córek. Żona stwierdziła, że przeży-
je zrzuty ekranów i inne moje „twory związane z pra-
cą” w photo stream.

Co do dokumentów, to i tak nie było problemu. Ja 
głównie używam iWork, a żona MS Office i do tego uży-
wamy innych appek do pisania i tutaj ja dużo bardziej 
korzystam z iCloud i oboje mamy osobne konta na Drop-
boxie. Więc to jest OK.

Oczywiście to oznacza mniej „prywatności” dla nas 
obojga, ale z drugiej strony, ile jej potrzebujemy w mał-
żeństwie? Ufamy sobie, a wygoda tych samych danych 
na naszych urządzeniach jest ogromna.

Zatem ustawiamy nasze wspólne konto iCloud jako 
główne konto „matka” na każdym z naszych urządzeń. 
Do tego ustawiamy nasze osobiste konta iCloud do iMes-
sage i FaceTime.

Ostatnio jednak żonka zaczęła narzekać na ilość kon-
taktów w naszej książce adresowej, więc wszystkie moje 
kontakty „czysto biznesowe” wywaliłem do mojej oso-
bistej książki adresowej na koncie iCloud. Dzięki temu 
mamy wspólne kontakty w lepszej formie.

Plusy	 takiego	 rozwiązania: Jedno konto do kopii 
zapasowych wszystkich urządzeń. Jak będzie za mało, 
można dokupić zawsze. Wspólne zdjęcia.

Minusy: Mniej prywatności przez dzielenie zdjęć, 
dokumentów...

 » Konfiguracja iCloud dla rodziny jest pro-
sta i można ją zrobić na dwa sposoby 
– wybierz swój

My wypróbowaliśmy obie wersje i zostaliśmy przy tej 
drugiej. Dzięki temu nasza „współpraca rodzinna” jest 
bardziej efektywna i nie mamy już sytuacji, kiedy nie 
znamy kalendarza drugiej osoby oraz musimy znowu 
się pytać o numer telefonu jakiegoś znajomego. I na-
sze wszystkie urządzenia są bezpiecznie „zbackupowa-
ne” w chmurze.

Jak	Wy	to	robicie?	Jak	udaje	Wam	się	synchroni-
zować	dane	z małżonkami	lub	partnerami?	Czy	coś	
ominąłem?	Czy	używacie	iCloud,	czy	Google,	czy	cze-
goś	innego? «



Na iPada

https://itunes.apple.com/pl/app/malemen/id406807679?mt=8
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oto jest pytanie! Na pierwszy rzut oka ipad 4 generacji nie zachwyca, ale jego 
siła tkwi tam, gdzie tego nie widać.

DAWID DługoSz

Październikowa konferencja Apple przyniosła nam cał-
kiem sporo nowych produktów. Przede wszystkim, długo 
wyczekiwanego iPada mini. Ku zaskoczeniu wielu osób, 
firma z Cupertino odświeżyła również tablet z 9,7-calo-
wym wyświetlaczem Retina. Na pierwszy rzut oka nie 
widać rewolucji względem iPada trzeciej generacji. Czy 
tak jednak na pewno jest?

 » Zmiany z zewnątrz

iPad 4. generacji na pierwszy rzut oka nie różni się prak-
tycznie niczym względem marcowego modelu table-
tu. W zasadzie gołym okiem widać tylko jedną zmianę. 
Mianowicie nowe złącze dokujące Lightning, które za-
debiutowało wraz z iPhonem 5. Poza tym, nadal mamy 
do czynienia z identyczną obudową o takich samych 
wymiarach. Różnicą jest tylko to, że nowy iPad nieco 
przytył względem trzeciej generacji tabletu, ale zaled-
wie o 2 gramy (652 vs 650 g).

W iPadzie czwartej generacji na uwagę zasługuje rów-
nież nowa przednia kamera Facetime, która w końcu do-
czekała się rozdzielczości HD (720p) i może się pochwa-
lić optyką o rozdzielczości 1,3 Mpix. Wcześniej było to 
zaledwie 0,3 Mpix.

 » Siła tkwi w środku

Jeśli jednak zdaje Wam się, 
że iPad czwartej generacji 
to tylko wyżej wymienione 
usprawnienia i modyfikacje, 
to jesteście w błędzie. No-
wego iPada co prawda trud-

ipad 4 generacji
Cała Czy tylko 

pół preMIery 
noweGo taBletu 

z ioS?

„ zmian 
i udoskonaleń 

jest znacznie więcej. 
Tam, gdzie tego nie 
widać gołym okiem, 
a więc pod obudową.
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no nazwać rewolucyjnym tak jak trzecią generację 
iGadżetu, ale zmian i udoskonaleń jest znacznie wię-
cej. Tam, gdzie tego nie widać gołym okiem, a więc pod 
obudową.

 » Bestia A6X

iPad 4. generacji, to przede wszystkim nowy procesor 
A6X, który oparto na rozwiązaniach z układu A6 będą-
cego sercem iPhone’a 5. Nowy procesor wyposażono 

w dwa rdzenie CPU pracują-
ce z zegarem 1,3 GHz (w A5X 
było to 1,0 GHz) oraz udosko-
nalony układ grafiki PowerVR 
SGX554 (ale o nim za chwilę).

Sekcja nowego CPU do-
czekała się wielu modyfikacji 
względem tej z układu A5X. 
I nie chodzi tylko o wyższy 
zegar taktujący. Zmian jest 
znacznie więcej. Po  pierwsze, 
podwojono interfejs dla pa-
mięci DRAM, co zapewnia 
szybszą przepustowość dla 

danych, zmodyfikowano interfejs bloków i (co ciekawe) 
zredukowano liczbę jednostek PLL z 9 do 8. Niemniej, 
PLL umieszczono bliżej siebie, skracając w ten sposób 
czas realizacji zadań. Wszystkie te usprawnienia za-
owocowały około 65-procentową lepszą wydajnością 
oferowaną przez A6X względem układu z iPada trze-
ciej generacji. Co ciekawe, w przypadku wybranych te-
stów wzrost jest ponad dwukrotny (ale praktycznie tyl-
ko w syntetykach).

 » Najszybsza grafika

Układ A6X to oczywiście nie tylko rdzenie CPU, ale rów-
nież sekcja odpowiedzialna za obliczenia graficzne. 
Względem procesora A6 z iPhone’a 5 nowy układ do-
czekał się dodatkowego GPU. Tak więc mamy do czynie-
nia z czterema, a nie trzema rdzeniami. Poza tym zegar 
taktujący GPU został podniesiony o 15%. Sama sekcja 
graficzna zajmuje w A6X dwa razy większą powierzchnię 
niż w procesorze A6. Nowy układ grafiki jest bezapela-
cyjnie najszybszym tego typu rozwiązaniem dla table-
tów dostępnym na rynku. Żadnych szans z nim nie ma 
dwunastordzeniowy GeForce z Nvidia Tegra 3 czy Adre-
no 320 od Qualcomma. PowerVR SGX554 oferuje mniej 
więcej dwukrotnie lepszą wydajność.

 » Lepsze LTE

iPad trzeciej generacji był pierwszym tabletem Apple, 
który zadebiutował ze wsparciem dla łączności w sie-
ciach LTE. Niestety, okazało się, że moduł ten nie potra-
fił działać z wieloma sieciami tego typu poza Stanami 
Zjednoczonymi. Doszło nawet do tego, że Apple zmie-
niło nazwę tego wariantu tabletu z „Wi-Fi + 4G/LTE” na 
„Wi-Fi + sieć komórkowa”. Oczywiście w celu niedener-
wowania klientów.

Nowy iPad doczekał się jednak nowej sekcji odpowie-
dzialnej za łączność z LTE, która oferuje większą kom-
patybilność w międzynarodowych sieciach tego typu, 
w tym również na terenie Europy.

 » Nowy iPad jest już stary

Jeśli więc kupiliście niedawno nowego iPada, którego 
wprowadzono do sprzedaży w marcu, to pewnie czuje-
cie się nieco oszukani. Zgadza się? Tym bardziej, że po 
pierwsze firma z Cupertino wycofała z oferty trzecią ge-
nerację tabletu, a ceny nie uległy zmianie. Jeśli jednak 
rozważacie wymianę iPada 3 generacji na nowy wariant, 
to gra raczej nie jest warta świeczki. Co prawda nowy 
procesor A6X jest rzeczywiście dużo wydajniejszy niż 
serce starszego modelu. Niemniej, A5X ciągle jest uda-
nym układem i z pewnością nie zawiedzie was jeszcze 
przez wiele miesięcy. Oczywiście każdy z Was zrobi jak 
uważa. Domyślamy się, że część czytelników iMagazine 
musi po prostu posiadać ten najnowszy model i nie go-
dzą się na żadne inne rozwiązania… «

„ wszystkie te 
usprawnienia 

zaowocowały około 
65-procentowo 
lepszą wydajnością 
oferowaną przez a6X 
względem układu 
z ipada trzeciej 
generacji.
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Idealny pierwszy tablet w życiu

NorBErt cAłA

Tego tekstu nie powinienem pisać z przynajmniej dwóch 
powodów. Po pierwsze, jako jedna z nielicznych osób 
do końca nie wierzyłem w to, że Apple taki sprzęt wy-
produkuje. Nie widziałem w nim zupełnie sensu, ani od 
strony użytkownika, ani żadnych biznesowych przesła-
nek, dla których Apple miało by go sprzedawać. Pora to 
publicznie przyznać, sromotnie się myliłem. Po drugie, 
nie powinienem go pisać, bo jest to recenzja niepełna, 
gdyż iPad mini, którego testowałem był pozbawiony złą-
cza na kartę SIM, a tym samym wolności. To nie wina 
 iPada mini, a wina moja, mojej zachłanności na nowości 
i przemożnej chęci testu nowego iPada już w dniu pre-
miery. W pierwszych dniach sprzedaży dostępne były 
tylko wersje bez modemu, wersje z modemem dopiero 
pojawiają się w sprzedaży. Oczywiście, w czasie testu 
posilałem się Internetem z Hot-Spot w iPhone’ie 5, ale 
jest to bardzo uciążliwe. Weź do ręki iPhone’a 5, włącz 

Hot-Spot, weź iPada, połącz się z siecią… Jasne, to już 
wolę na tweeta odpisać z iPhone’a. Tak się to często 
kończyło, choć przecież powinienem nie chcieć wypusz-
czać iPada mini z ręki. Jeszcze raz podkreślam, wiem, 
że to nie wina iPada, bo przecież będą wersje z mode-
mem, ale jak to było w pewnym żarcie, niesmak pozo-
stał. Po tym pierwszym „zawodzie” postanowiłem dać 
mu jednak kolejną szansę.

 » Trudne początki

Szansa niestety dość szybko została zmarnowana. 
Bo muszę to stwierdzić kategorycznie, jak ktoś miał  iPada 
z ekranem Retina, to będzie czuł dyskomfort  podczas 
 używania Miniaka. Oczywiście nie jest tak, że dyskom-
fort czujemy na każdym kroku. Czytanie książek w  iBooks 
jest bardzo wygodne, przeglądanie iMagazine w dedy-
kowanej aplikacji w większości przypadków również. 
Niektóre strony internetowe 
(w tym iMagazine.pl) wyglą-
dają dobrze. Problem się za-
czyna, gdy wejdziecie np. na 
stronę wp.pl lub na facebo-
ok.com lub na wiele innych 
stron. Wtedy niska rozdziel-
czość ekranu daje się ostro 
we znaki. Dochodzi nieste-
ty do tego jeszcze zdecydo-
wanie gorsze  odwzorowanie 

cały
Tydzień
z ipadem 
mini

     

„ muszę to 
stwierdzić 

kategorycznie, jak ktoś 
miał ipada z ekranem 
retina, to będzie czuł 
dyskomfort podczas 
używania miniaka



 » 2012 nr 11 » SprzęT » Cały tydzień z ipadem mini 42

 kolorów, niż u większego brata. Jeśli jednak wcześniej 
wcale nie używaliście iPada lub używaliście wersje bez 
ekranu Retina, to wasz odbiór tego ekranu będzie praw-
dopodobnie inny, bo to, co widzimy jest bardzo subiek-
tywnym odczuciem. Ważne, że ekran ma rozdzielczość 
1024 na 768 pikseli, dzięki czemu już w momencie wej-
ścia Mini do sprzedaży w AppStore znajdziecie tysiące 
dedykowanych programów. Na takie wsparcie nie może 
liczyć żaden inny tablet wchodzący na rynek.

 » Rozmiar i kształt

Początek z iPadem mini mieliśmy jak widać trudny. Jest 
jednak taka grupa ludzi i taka grupa sprzętów, które zy-
skują przy dłuższym poznaniu. To, czym Mini mnie nęcił 
od początku i to, czym ostatecznie mnie do siebie prze-
konał, są waga i wygląd. Dostępny jest w kolorze bia-
łym lub czarnym, przy czym wersja czarna ma nie tylko 
czarną przednią szybę, ale również tył. Wykonany jest 
on z anodyzowanego aluminium i w połączeniu z czar-
nym przodem wygląda rewelacyjnie. Anodyzowane alu-
minium z tyłu iPada sprawia wrażenie lekko gumowane-
go i przypomina w dotyku plastik, jaki był zastosowany 
w już prawie kultowej, czarnej wersji MacBooka.  Dzięki 
temu świetnie trzyma się on ręki, ale również bardzo 
widać na tylnej obudowie ślady dotykania palcami. Wła-
śnie wersji czarnej używałem w czasie testów i muszę 

Wam powiedzieć, że jest to 
jeden z najładniejszych pro-
duktów Apple, jakie miałem 
okazję trzymać w ręku, a tro-
chę ich było.

Rozmiar i kształt iPada 
w jakimś stopniu wymusza 
trzymanie go w pozycji piono-
wej. Jako że jest on naprawdę 
bardzo lekki, to jest to wygod-

ne nawet przy użyciu jednej 
ręki i właśnie w ten sposób 
przez większość czasu trzy-
mam Miniaka. Nie musicie się 
przy tym obawiać o przypad-
kowe kliknięcia w ekran przy 
bocznych krawędziach, bo 
system je rozpoznaje i igno-
ruje. To dobrze, bo bardzo 
wąska boczna ramka powo-
duje, że takich kliknięć nie unikniemy. W pozycji pozio-
mej też nie ma problemu z trzymaniem jedną ręką, a to 
dzięki temu, że… jest bardzo lekki. Wyobrazić sobie tyl-
ko mogę, jakie tysiące roboczo-godzin spędzili inżynie-
rowie Apple na wyważeniu tego modelu. Inaczej tego, 
że tak dobrze leży w ręku, nie mogę sobie wytłumaczyć.

Mniejsze gabaryty to też – przewrotnie mówiąc 
– ogromna zaleta, bo iPada mini można nosić w kiesze-
ni. Nie chodzę – zazwyczaj – w szytych na miarę gar-
niturach, ale też nie jestem hiphopowcem, ciągle cho-
dzącym w spodniach z krokiem między kolanami. iPad 
mini mieścił mi się bez problemu w bocznej kieszeni 
zarówno większości dżinsów, jak i trochę luźniejszych 
spodni. Nosiłem go w ten sposób przez większość mi-
nionego tygodnia. Niestety sprawa skomplikowała się 
trochę, gdy dotarł do mnie Smart Cover. Mimo że po-
większa on gabaryty Mini w sposób nieznaczny, to jed-
nak na tyle dużo, że przestał się on bez problemu mie-
ścić w dżinsach. Trochę szkoda.

 » Zwykłe używanie

Gdy przestaniemy się zachwycać jego świetnym wyglą-
dem i wyważeniem, przyjdzie pora na zwykłe używanie. 
Testy tego modelu w benchmarkach wykazują podob-
ną wydajność jak w iPadzie 3 generacji. Testy na ży-
wym organizmie to tylko potwierdzają. Procesor A5, nie 
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 muszący obsługiwać ekranu o dużej rozdzielczości, daje 
radę. Mimo że mamy w nim mniejszą pamięć operacyj-
ną – tylko 512MB – to zarówno praca systemu operacyj-
nego, przewijanie ekranów, renderowanie stron WWW, 
jak też wydajność w grach są jak moc w Rolls-Royce 
– wystarczające. Nic się nie przywiesza, wszystko dzia-
ła płynie, tak jak to powinno być. Testowałem kilka no-
wych gierek w tym np. NFS Most Wanted i nie zauwa-
żyłem żadnych zawieszeń i przycięć. Dodatkową frajdą 
jest to, że iPad mini to pierwszy iPad, który ma głośniki 
stereo. Skutkuje to zdecydowanie lepszym dźwiękiem 
odtwarzanym bezpośrednio z iPada. Oglądanie progra-
mów TV, filmów, lub teledysków na Mini jest zdecydowa-

nie milsze dla naszego ucha 
niż na np. iPhone. Niestety 
cudów się nie spodziewajcie, 
to nadal bardzo małe głośni-
ki o niewielkiej mocy, a ich 
umieszczenie w większości 
przypadków skutecznie zabi-
ja efekt stereo. Powinienem 
jeszcze wspomnieć o apara-
cie, ale jako, że iPadem zdjęć 
nie wypada robić, to powiem 
tylko, że przednia kamera ma 
rozdzielczość 1,2MP, a tylna 

5MP. Ta tylna robi całkiem niezłe zdjęcia, porównywal-
ne do tych z iPhone 4, ale ja Wam tego nie mówiłem.

 » Wydajność baterii

Ostatnim, ale niesamowicie ważnym składnikiem wy-
dajności, na jaki chciałem zwrócić uwagę jest wydaj-
ność baterii. Producent obiecuje 10 godzin w trybie 
przeglądania Internetu i mam wrażenie, że lekko nas 
oszukuje, a 10 godzin to w moim przypadku było za-
zwyczaj minimum, a nie maksimum możliwości bate-

rii. Przy zróżnicowanym zwykłym użytkowaniu, czyta-
niu książek, przeglądaniu Internetu, graniu, normą był 
czas użytkowania zbliżony bardziej do 20 godzin, niż 
10. Dodatkowym atutem jest bardzo krótki czas łado-
wanie od 0 do 100%.

Świetne wyważenie, mała waga, dobry czas pracy na 
bateriach – to wszystko składa się na obraz bardzo fajne-
go urządzenia. iPad mini doskonale się sprawuje zarów-
no jako tablet do typowej konsumpcji mediów, jak i do 
pewnych działań twórczych. Oczywiście praca w charak-
terze tabliczki do rysowania będzie wygodniejsza na du-
żym iPadzie, ale np. pisanie tekstów jest na iPadzie mini 
szalenie wygodne. Klawiatura zarówno w układzie po-
ziomym, jak i pionowym jest 
świetna. Rzekłbym nawet, że 
w układzie pionowym jest 
wygodniejsza, niż w dużym 
iPadzie. Sam się sobie dziwie, 
ale w ostatnim tygodniu nie 
skorzystałem ani razu z du-
żego iPada. Co z tego, że jest 
ze swoim ekranem teoretycz-
nie lepszy, skoro jest po pro-
stu mniej poręczny. Do pełni 
mobilności brakowało mi tyl-
ko wbudowanego w tym mo-
delu modemu. Mam nadzieję, że zgodnie z tym, co czy-
tam w Apple Store Online mój iPad mini z modemem 
pojawi się jeszcze w listopadzie i będę mógł uzupełnić 
test o wyniki transmisji danych. Szczególnie, że wszyst-
ko wskazuje na to, że będzie to pierwszy sprzęt Apple, 
na którego wyświetlaczu zobaczymy napis LTE przy na-
zwie polskiej sieci GSM.

Przy startowej cenie 1449 zł iPad mini to idealny 
pierwszy tablet w życiu. Jednak dwie uwagi – jedna do 
Was, druga do Apple. Drodzy czytelnicy – kupcie sobie 
wersję z modemem jeśli tylko możecie. Apple proszę 
o wersję z Retiną i już odliczam dni do tej premiery. «
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ipada mini kupiłem przy okazji, będąc zagranicą w innym celu. zaplanowany 
od ponad miesiąca wyjazd zupełnie przypadkowo zbiegł się z datą światowej 
premiery małego brata ipada. Wpadłem około południa do niemieckiego skle-
pu dla idiotów i nie liczyłem, że w ogóle cokolwiek uda mi się dostać. okazało 
się jednak, że na półkach nadal zostało kilka sztuk, a po krótkiej rozmowie ze 
sprzedawcą dowiedziałem się, że zainteresowani przyszli rano. podszedłem do 
regału, na którym leżały wszystkie pojemności modelu Wi-Fi i wszystkie czar-
ne. zrezygnowany wróciłem do sprzedawcy spytać się, czy może przypadkiem 
mają białego, bo tylko takim jestem zainteresowany. okazało się, że był. je-
den. Na cały Berlin. kupiłem go, wrzuciłem do bagażnika i rozpakowałem do-
piero wieczorem.

WojtEk pIEtruSIEWIcz

 » Cel: czytanie książek

Jako że zbliża mi się dużymi krokami zaległy urlop, 
a w domu mamy tylko jednego Kindle, doszliśmy do 
wniosku, że na wyjazd koniecznie potrzebujemy drugie-
go urządzenia, abyśmy nie walczyli o czytnik. Zapadła 
decyzja o zakupie nowego Kindle Paperwhite, ale znie-
chęciła nas zarówno cena na rodzimych aukcjach, jak 
i brak dostępności urządzenia do wysyłki z USA lub UK. 
Dosyć spontanicznie zatem powstał pomysł, aby kupić 
iPada mini na czas wyjazdu i sprzedać go po powrocie 
do kraju. Po pierwsze, rozwiążemy swój problem, a po 
drugie będę miał okazję napisać recenzję i nie być za-
leżnym od kogokolwiek.

 » Rozmiar

iPad mini to przede wszystkim iPad w pełnym tego sło-
wa znaczeniu. Nazwa „mini” odnosi się zresztą tylko 
i wyłącznie do jego rozmiaru, ponieważ możliwości ma 
dokładnie takie same jak większy brat. Nie spodziewa-
łem się, że ten format przypadnie mi do gustu. Okaza-
ło się jednak, że jest znacznie wygodniejszy praktycz-
nie w każdej sytuacji i pomimo, że nie mieści mi się do 
kieszeni jeansów, to zabieram go ze sobą wszędzie. Na 
chwilę obecną za pokrowiec służy koperta bąbelkowa 
dla dokumentów w rozmiarze A5.

Mały iPad w dłoni leży znakomicie, a niska waga 
zapewnia, że możemy go bez absolutnie żadnych 

ipad mini
znIenawIdzona 

MIłość
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 problemów trzymać w jed-
nej ręce. Ostatnio nawet zda-
rzyło mi się z nim iść ulicą, 
czytając ostatnie newsy ze 
świata technologii. Ludzie 
prawdopodobnie patrzyli na 
mnie jak na lekkiego krety-
na, ale miałem go akurat ze 
sobą i wiedziałem, że w przy-
chodni będę musiał odcze-
kać swoje w poczekalni, więc 
już w drodze do niej rozpo-
cząłem lekturę. Niestety, nie 
mieści mi się do tylnej kie-
szeni jeansów, ale do kurtki 
wchodzi już bez problemów.

Jako że Nexus 7 praktycz-
nie idealnie leżał w dłoni, to 
obawiałem się, że „miniak” 
będzie wręcz za cienki, przez 
co będzie nie tylko się ślizgał 
w dłoniach, ale zwyczajnie 
próbował z nich „wyskoczyć”. 
Nic bardziej mylnego – “lepi” 
się do palców niezależnie od 
tego jak go trzymam i jesz-
cze nie było sytuacji, w któ-
rej stałoby się cokolwiek, co 
zagrażałoby upadkiem. Cien-
ka ramka również w niczym nie przeszkadza. Nawet 
opierając palucha lekko na ekranie, iOS sprawnie unie-
ważnia te dotknięcia. Jednocześnie te zamierzone są od-
czytywane prawidłowo. Nie rozumiem kompletnie jak 
są w stanie stworzyć tak dobre oprogramowanie mul-
titouch, które w moim przypadku funkcjonuje idealnie 
w stu procentach, ale widocznie to część tej „magii”, 
o której nie powinniśmy wiedzieć zbyt dużo.

 » Ekran

Bardzo wiele osób ma ogromne wątpliwości co do ekra-
nu w małym iPadzie. Fakt, że mnie również rozdzielczość 
1024x768 pikseli nie zachęciła do zakupu. Odniosła 
wręcz odwrotny skutek i gdyby nie rozmowa telefonicz-
na z iStigiem w dniu zakupu, który miał okazję się nim 
pobawić, to prawdopodobnie nie pisałbym tego tekstu. 
Gęstość pikseli jest dokładnie taka sama jak w iPhonie 
3GS i wynosi 163 ppi, co jest znacznie lepiej niż w przy-
padku iPada 2, ale sporo gorzej od jakiekolwiek ekranu 
Retina lub konkurencyjnych produktów.

Sam jestem absolutnie 
skażony perfekcją renderin-
gu fontów przez ekrany wy-
sokiej rozdzielczości i nawet 
patrzenie na mojego iMaka 
sprawia mi ból. Okazuje się 
jednak, że jest bardzo wie-
le osób, które zupełnie na to 
nie zwracają uwagi. Okazu-
je się, że dla wielu rozdziel-
czość ma znaczenie drugo-
rzędne, a niektórzy nawet 
nie potrafią dostrzec różnicy 
pomiędzy iPadem 2, a trzecią 
jego generacją. Dla tych osób 
przesiadka na iPada mini bę-
dzie błogosławieństwem, po-
nieważ dla nich wszystko bę-
dzie wyglądało jeszcze lepiej 
niż dotychczas. Najwięcej 
obaw będą mieli perfekcjo-
niści, których denerwuje każ-
da najmniejsza skaza, rysa 
czy pikseloza.

To właśnie ekran powo-
duje u mnie burzę wzajem-
nie wykluczających się uczuć 
– miłości i nienawiści. Z jed-
nej strony jestem absolutnie 

urzeczony lekkością i rozmiarem „miniaka”, a z drugiej 
za każdym razem, gdy spoglądam na jego ekran, zasta-
nawiam się, kiedy otrzyma Retinę.

Sam LCD użyty do produkcji iPada mini jest bardzo 
dobrej jakości, porównywalnej z tym użytym w iPa-
dzie 2. Od tamtego czasu świat i Apple poszły do przo-
du i oferują takie panele jak chociażbym w iPadzie 3 
oraz iPhonie 5. Nie mam tutaj też na myśli rozdzielczo-
ści. Chodzi o kolory oraz inne właściwości samego LCD. 
Przykładowo – iPhone 5 oraz duży iPad 3 i 4 zapewnia-
ją blisko 100% pokrycie przestrzeni sRGB (brakuje kil-
ku dziesiątych jeśli dobrze pamiętam). iPad mini z ko-
lei oferuje jedynie 62–64%, co jest wynikiem nawet 
znacznie gorszym od Nexu-
sa 7 (około 84%). Maksymal-
na jasność zastosowanego 
LCD również nie jest tak do-
bra jak większego i mniej-
szego członka rodziny. Nie 
będzie to miało większego 
znaczenia w zamkniętych po-
mieszczeniach, ale mini jest 
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 urządzeniem mobilnym i niektórzy będą z nim często 
przebywali na dworze – to właśnie w takich warunkach 
prawdopodobnie będzie gorzej. Z tego też bezpośred-
nio wynika reflektywność ekranu, która również nie jest 
na najwyższym poziomie w dzisiejszych czasach. Nie-
stety, to są dla mnie jedynie suche cyferki, ponieważ 
pogoda jeszcze nie uraczyła nas słońcem, odkąd mam 
małego iPada w swoich rękach. Mam nadzieję, że po-

goda się poprawi i będę miał 
możliwość sprawdzenia tego 
własnoręcznie przed nadej-
ściem wiosny.

Na koniec dnia to minus 
„miniakowi” nie należy się 
nawet za niską rozdzielczość 
– urządzenie całkowicie nad-
rabia tę niedogodność swo-
imi wymiarami, wagą oraz 
funkcjonalnością. Minus na-
leży się za to, że Apple nie 
zastosował lepszego panelu, 

dzięki któremu iPad, podobnie jak duży brak trzeciej 
generacji, mógłby zdobyć uznanie wśród osób, dla któ-
rych kolor jest krytyczny w ich pracy. Zdaję sobie jed-
nocześnie sprawę, że dla znaczącej większości osób 
nie będzie to miało żadnego znaczenia, ponieważ ten 
LCD i tak jest znacznie lepszy niż w monitorach, które 
widuję w mieszkaniach znajomych. Monitorach, które 
 dzisiaj są warte mniej niż nowy kabelek Lightning do 
iPada.

 » Na co dzień

Chcąc sprawdzić jak często będę korzystał z iPada mini 
względem jego dużego brata, ze znacznie lepszym ekra-
nem, przeprowadziłem test podobny do tego podczas 
testów Nexusa 7. Przez pierwsze kilka dni korzystałem 
tylko i wyłącznie z mniejszego modelu, a następnie kła-
dłem oba obok siebie i obserwowałem, do którego moje 
ręce powędrują. Skończyło się na tym, że po iPada 3 
sięgnąłem dopiero po paru dniach, bardziej z ciekawo-
ści aniżeli rzeczywistej potrzeby. Pamiętam też co so-
bie wtedy pomyślałem:

Ten ekran jest jednak niesamowity.
Najbardziej jednak zaskakujący (dla mnie) jest fakt, 

że pomimo tego, iż sam ekran to downgrade względem 
Retiny, to nadal z niego korzystam. Codziennie. iPad 3 
podnoszę do rąk tylko i wyłącznie jak się do tego zmu-
szę. Ci z Was, którzy mnie trochę poznali w poprzednich 
numerach czy w moich prywatnych recenzjach, wiedzą, 

że mam fioła na punkcie jakości, oraz że jestem perfek-
cjonistą. To właśnie stąd bierze się moje własne zdzi-
wienie, ponieważ „na papierze” nie powinienem w ogóle 
chcieć z niego korzystać. Okazuje się jednak, że w prak-
tyce to różnie bywa – czasami niektóre cechy danego 
produktu mają tak duże znaczenie, że stają się ważniej-
sze od, w tym przypadku, ekranu. A ekran w iPadach to 
przecież najważniejszy jego element!

Pisząc tę recenzję, pierwszy raz znalazłem chwilę 
na sprawdzenie jak mini sprawuje się jako „maszyna 
do pisania”. iPad dotychczas służył mi zamiast lapto-
pa, wspomagając mnie w mobilnych sytuacjach razem 
z iPhonem. Wraz z zewnętrzną klawiaturą i podstaw-
ką był i jest moją „maszyną do pisania” – wystarczy 
w końcu znaleźć kawałek płaskiej powierzchni, na któ-
rej mogę go postawić. To niestety minus takiego roz-
wiązania – nie da się go używać na kolanach. Nieza-
leżnie, bałem się, że iPad mini w takiej sytuacji się nie 
sprawdzi. Obawiałem się, że jego ekran jest zwyczajnie 
zbyt mały do wygodnego pisania. Myliłem się, ale po-
łowicznie. Wszystko naturalnie zależy od tego jak dale-
ko od naszych oczu się znajduje sam ekran. Dotychczas 
mojego dużego iPada zawsze stawiałem w podstawce 
w ustawieniu pionowym – czcionki w moim ulubionych 
iA Writer były wystarczająco duże. Analogiczne ustawie-
nie w przypadku iPada mini sprawdza się tylko, jeśli nie 
stoi zbyt daleko od twarzy. 
Jest na to jednak pewne roz-
wiązanie – w poziomie iA Wri-
ter wyświetla większe fonty 
i tym samym może stać tro-
chę dalej. Nie jest co prawda 
tak wygodnie jak w przypad-
ku  iPada z ekranem 9.7”, ale 
da się go używać.

 » Który model?

Oto jest jedno z najtrudniej-
szych pytań, na które każ-
dy z Was będzie musiał od-
powiedzieć sobie sam – ja 
mogę tylko starać się wska-
zać odpowiedni kierunek. Na pierwszy ogień powin-
niście się zastanowić, gdzie i do czego planujecie go 
używać. Jeśli zamierzacie przenosić go z domu do te-
ściowej, z teściowej do biura, a z biura do znajomych, 
to warto rozważyć model Wi-Fi. Podstawą w tej sytu-
acji jest oczywiście obecność Internetu bezprzewodo-
wego w każdej z odwiedzanych przez Was lokalizacji. 

„ sam jestem 
absolutnie 

skażony perfekcją 
renderingu fontów 
przez ekrany wysokiej 
rozdzielczości i nawet 
patrzenie na mojego 
imaka sprawia mi ból

„ jeśli jednak 
planujecie 

z niego korzystać 
“w biegu”, na ulicy czy 
w kafejce, w miejscach 
z podejrzaną 
dostępnością 
internetu, to poważnie 
zainteresujcie 
się dołożeniem 
tych pięciuset 
złotych do modelu 
z modułem lTe
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Jeśli jednak  planujecie z niego korzystać „w biegu”, na 
ulicy czy w kafejce, w miejscach z podejrzaną dostęp-
nością Internetu, to poważnie zainteresujcie się doło-
żeniem tych pięciuset złotych do modelu z modułem 
LTE. Tak – nie pomyliłem się. Napisałem LTE z całkowi-
tą świadomością tego, co robię. Może się rzeczywiście 
okazać, że iPad mini nie poradzi sobie z obsługą tej sieci 
w Polsce ze względów technicznych po stronie naszych 
operatorów, ale wszystko wskazuje na to, że powinno 
to być technicznie możliwe. Trzymam kciuki, ponieważ 
nie lubię się mylić.

Wracając jednak do wyboru modelu. Sam zdecy-
dowałem się na najtańszą „16-tkę”. Jak wspominałem, 
planowałem ją i tak sprzedać na początku 2013 roku, 
więc nie widziałem zupełnie sensu na wydawanie więk-
szej ilości pieniędzy. Okazało się, że udało mi się zmie-
ścić wszystkie aplikacje, które używam na iPadzie 3 
(w  sumie 95  różnych), łącznie z takimi potworami jak 
GarageBand i iMovie, które w sumie zajmują ponad 
1,2 GB miejsca. Udało mi się również zsynchronizo-
wać z iTunes wszystkie moje książki w iBookstore oraz 
w aplikacji Kindle, oraz trzy gigabajty muzyki i pół „giga” 
zdjęć, a i tak mam 3 GB wolnej przestrzeni. Bibliotekę 
tych dwóch ostatnich mam tak dużą, że nie mieści się 
nawet na najpojemniejszym modelu.

Nie pozostaje mi zatem nic innego jak osobom, któ-
rych nie interesują multimedia, polecić model najmniej-
szy. Wersja z 32 GB pamięci byłaby dobrym wyborem 
dla osób, które chcą trzymać więcej danych na iPadzie, 
w szczególności materiałów audio i wideo, a najwyższą, 
64 GB wersję, dla tych z Was, którzy chcą trzymać tam 
absolutnie wszystko.

 » Na koniec

Dzisiaj jeszcze rozróżniam modele iPada. Rozmawia-
jąc ze znajomymi czy rodziną mówię „iPad” lub „iPad 
mini”. Widzę jednak, że coraz bardziej od tego odchodzę 
na rzecz samego „iPad”. W takich też kategoriach na-
leży go traktować – jako mniejszą, wygodniejszą i bar-
dziej poręczną wersję oryginalnego iPada. Zaryzykuję 
również twierdzenie, że dzisiejszy iPad mini, niezależ-
nie od przyszłego nazewnictwa Apple, „jutro” stanie się 
podstawowym iPadem, po którego większość klientów 
będzie sięgała. „Duży iPad” z kolei stanie się urządze-
niem bardziej specyficznym, dla użytkowników o kon-
kretnych potrzebach, dla których większy ekran jest 
niezbędny.

Nie sądziłem, że to kiedykolwiek napiszę, ale moim 
podstawowym „iPadem” już dzisiaj jest „iPad mini”. «
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Nie mogłam się przekonać do „dużego” ipada – wiecie o tym dobrze. Było 
w nim coś, co kazało mi czekać dość długo, zanim zagościł w moim domu. kie-
dy jednak zobaczyłam ipada mini, zakochałam się bez pamięci. I wiem, że dla 
dużego nie ma już u mnie miejsca.

kINgA ochENDoWSkA

Kiedy wzięłam do ręki iPada mini, wrażenie było pioru-
nujące. Pierwsza myśl, która pojawiła się w mojej gło-
wie, była jak oświecenie: „Tak powinien wyglądać iPad 
od samego początku!”. Wcale, ale to wcale, nie interesu-
je mnie technologiczna mowa i zarzuty, że „czegoś tam 
ważnego” w nim nie ma. Bo jeśli ten brak mi nie prze-
szkadza, to znaczy, że owego „czegoś” wcale nie potrze-
buję do szczęścia.

Przede wszystkim, iPad mini leży w ręku komforto-
wo. O ile starsze wersje były dość ciężkie, o tyle „mini” 
jest kwintesencją mobilności. Jest lekki, niewiele cięższy, 
niż Kindle. Wielkość ekranu nie robi różnicy. Zdawać by 
się mogło, że powinna, ale nie robi. Zarówno dokumen-
ty w Pages, jak i książki, wyglądają naprawdę świetnie, 
a brak Retiny nie rzuca się w oczy. No chyba, że ma się 
sokoli wzrok, jak niektórzy moi redakcyjni koledzy i do-
strzega na ekranie pojedyncze piksele. Ja nie dostrzega-
łam, ani na iPhone’ie, ani na iPadzie 2, więc nie odczu-
wam związanego z tym dyskomfortu. Dodatkowo, brak 
Retiny kompensuje fakt, że pomimo mniejszego ekra-
nu, została zachowana pełna rozdzielczość. Sprawia to, 
że obraz na mini jest wyraźniejszy, nawet pomimo im-
plementacji starszego modelu ekranu.

Niewymownie cieszy mnie brak grubych, czarnych ra-
mek dookoła. Zrezygnowanie z bocznych pasków spra-
wia, że również optycznie tablet wygląda lżej i nie od-
nosi się już wrażenia, że jest to zmarnowane miejsce. 
Ich obecność często tłumaczono faktem, że pozwalają 
one na swobodne opieranie dłoni na brzegach tabletu, 
bez mimowolnego „dotykania” ekranu. Jednak ich brak 
w niczym nie przeszkadza. Dowodem jest to, że biorąc 
„mini” do ręki nawet nie pomyślałam, by w specjalny 
sposób układać dłonie. Po prostu podniosłam go i za-

częłam używać, normalnie, jak każdy inny tablet. Nie za-
uważyłam żadnych skutków ubocznych opierania kciu-
ków o ramkę, a o ileż wygodniej leży w ręku!

Małe cudeńko – ot, co Wam powiem! Wystarczająco 
duży, by na nim spokojnie pracować i komfortowo „in-
ternetować”, wystarczająco mały, lekki i zgrabny, żeby 
z przyjemnością zabrać go wszędzie, gdzie się udajemy. 
Prawdziwa niespodzianka, bo już zdawało się, że pro-
ducenci na targach popełnili sporą pomyłkę, prezentu-
jąc akcesoria przeznaczone dla mniejszej wersji tabletu 
Apple. Wyglądało to trochę na falstart, jednak okazało 

zakochałam się 
w ipadzie mini
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się w pełni uzasadnione. To też dobra wiadomość, bo 
oznacza, że nie będzie długiego okresu przejściowego, 
zanim użytkownicy będą mogli zaopatrzyć się w dodat-
kowy osprzęt.

Dokładniej wszystkie parametry przekażą Wam za-
pewne bardziej kompetentni koledzy, ja mogę się tyl-
ko po babsku zachwycać. Chociaż, czy ja wiem, że po 
babsku? ZU męskiego rodzaju też się zachwycają! Zda-
je mi się, że iPad mini ma po prostu to coś, co sprawia, 
że podobnie jak inne kultowe produkty Apple, chwyta 
za serce.

Kolejnym elementem, który przemawia za małym 
iPadem jest jego cena. Nie dość, że piękny, lekki i świet-
nie leży w ręku, to jeszcze o prawie połowę tańszy, od 
swojego dużego brata!

W tym samym czasie, oglądałam również Kindle 
Fire HD, czyli „czytnik eBooków z funkcją tabletu”, któ-
ry użytkownicy w sieci próbują porównywać z iPadem, 
wskazując przy tym na jego śmiesznie niską cenę, w po-
równaniu do produktu Apple. Po pierwsze, nie jest to 
właściwe porównanie, bo mimo wszystko, są to dwa róż-
ne produkty. iPad to „tablet z funkcją czytnika”, a Kin-
dle Fire – „czytnik z funkcją tabletu”. O czym oczywiście 
przekonujemy się, biorąc go do ręki. Fire HD wyglą-
da nieco lepiej, niż jego „ceglasty” poprzednik, jednak 
pierwsze próby od razu pokazują, że użytkownik otrzy-
muje dokładnie to, za co płaci połowę ceny iPada mini. 
Kindle HD jest mało responsywne, często trzeba klik-
nąć kilkukrotnie by wywołać funkcję. Potrafi się też nie-

przyjemnie zawiesić. Dodatkowo, nie ma na niego skle-
pu Google Play, więc część aplikacji nie jest dostępna. 
Takie posunięcie Amazona wynika zapewne z tego, że 
część programów nie jest dostosowana do wyświetla-
nia grafiki w HD (ten sam problem miało Apple w przy-
padku ekranów Retina w iPadach i MacBookach) i chcą 
uniknąć krytycznych głosów niezadowolonych użytkow-
ników. Nie zmienia to faktu, że zmniejsza to drastycz-
nie możliwości wykorzystania Kindle HD jako tabletu. 
Pewnie, w niedalekiej przyszłości, sklep Google Play zo-
stanie udostępniony, jednak na chwilę obecną to jeden 
z najpoważniejszych minusów.

I ostatnia rzecz – klienci, przyzwyczajeni do komfor-
tu użytkowania produktów Apple, będą mieli z Kindle 
kłopot, ponieważ jego obsługa przypomina do złudze-
nia borykanie się ze starą wersją systemów Windows. 
Znajdziemy więc w Kindle HD na przykład Menadże-
ra plików, umieszczonego tam nie bez powodu. Potrafi 
ono bowiem „zgubić” plik, czy aplikację i wtedy musimy 
ją odszukać ręcznie. Oczywiście, mając w pamięci cenę 
i charakterystykę obu urządzeń zdajemy sobie sprawę, 
że z pewnymi niedociągnięciami musimy się pogodzić. 
Jednak jak dla mnie, Kindle HD i iPad mini to dwa tak 
krańcowo różne urządzenia, że nie powinny być porów-
nywane. Przy tym, na iPadzie można zainstalować apli-
kację Kindle i cieszyć się funkcjonalnością „2 w 1”. Co do-
datkowo przemawia na korzyść iPada mini.

Podsumowując, Panie i Panowie, jak dla mnie iPad 
mini to „ten właściwy” iPad. Taki, jakiego Apple powinno 
wypuścić na samym początku. Taki, który podbija ser-
ce od pierwszego dotknięcia. Aż dziw bierze, że pierw-
sze wersje dużego iPada wywoływały taki zachwyt, gdy 
dopiero teraz widać, jak powinien wyglądać naprawdę 
mobilny sprzęt. W tym przypadku, Apple wbija ćwie-
ka do głowy również Microsoftowi i jego najnowszemu 
dziecku – Surface. Bo okazuje się, że znowu jest o krok 
dalej, podczas gdy Microsoft zdążył skopiować produkt, 
który niedługo odejdzie do lamusa. Podejrzewam bo-
wiem, że cenowo, jakościowo i pod względem mobilno-
ści, iPad mini poważnie zagraża większej wersji tabletu 
Apple. Wszyscy narzekający na wywindowane ceny du-
żych iPadów powinni być usatysfakcjonowani, a  Apple 
powinno powiększyć po raz kolejny swoją przewagę na 
rynku tabletów.

Zakochałam się w iPadzie mini. Zupełnie na poważ-
nie. Rozważam nawet rezygnację z MacBooka, na ko-
rzyść zestawu iMac+iPad mini. Dla mnie, to prawdziwa 
rewolucja, bo z laptopów korzystałam od zawsze.

I myślę, że taką samą rewolucją będzie dla sporej 
rzeszy użytkowników. Nawet bez „tego czegoś bardzo 
istotnego”, czego podobno nie ma. «

Kindle Fire HD
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NorBErt cAłA

Nowego iPhone’a 5 oraz nowego iPoda to-
uch 5G pierwszy raz pokazano na tej sa-
mej konferencji i jak się mogliśmy spodzie-
wać nowa generacja iPoda touch została 
upodobniona do starszego  brata. Więk-
szość osób, które wzięło do ręki  iPoda 
 touch stwierdza, że jest to idealna kon-
strukcja i właśnie taką wielkość i wagę 
powinien mieć iPhone. Nie inaczej jest 
z iPodem  touch 5G, ma tylko 6,1 mm gru-
bość i waży tylko 88 gramów. To napraw-
dę robi piorunujące wrażenie już na pa-
pierze – kontakt fizyczny tylko je potęguje. 
Dla porównania cienki i lekki iPhone 5, to 
112 gramów wagi oraz 7,6 mm grubości.

Nie sposób uniknąć przy tej okazji po-
równań obu tych urządzeń.

Większość osób, które wzięło do ręki ipoda touch stwierdza, że jest to idealna 
konstrukcja i właśnie taką wielkość i wagę powinien mieć iphone.

ipod Touch 5g

     

 » Co one mają ze sobą 
wspólnego?

Przede wszystkim to, co widoczne na 
pierwszy rzut oka, czyli ekran. O zasto-
sowaniu systemu iOS nie muszę chyba 
wspominać. Zarówno w nowym iPhone 5, 
jak i w iPod touch 5G wyświetlacz jest do-
kładnie taki sam, cztero-calowy o gęstość 
326 PPI i rozdzielczości 640×1136  pikseli. 
Dokładnie taki sam, czyli nie różnią się 
od siebie niczym. To nowość, bo zazwy-
czaj iPody miały gorszej jakości ekrany 
nie wykonane w technologii IPS i przez 
to posiadające dużo mniejsze kąty patrze-
nia niż w iPhone. To naprawdę widać go-
łym okiem – porównanie ekranu  Retina 
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w iPodzie touch 4G oraz 5G jest dla tego pierwszego 
druzgoczące.

Innym elementem po części wspólnym z iPhone jest 
kamera, a dokładnie to obiektyw kamery. Poprzednie ge-
neracje iPodów raczej udawały, że robią zdjęcia, a efek-
ty były porównywalne z fotografią otworkową. Teraz się 
to zmienia. Kamera ma nie za dużą rozdzielczość 5 Mpx, 
ale za to obiektyw dokładnie taki sam jak w iPhone 5, 
czyli ma światło f/2,4, doświetlającą diodę LED oraz po-
kryty jest szafirowym szkłem. I faktycznie, zdjęcia wy-
konane za pomocą nowego iPoda spokojnie można wy-
korzystać do czegoś więcej niż wrzucania na Instagram.

Ostatnim wspólnym elementem jest oczywiście nowy 
port Docka, zwany Lightning (błyskawica). Nowe złącze 

ciągle budzi kontrowersje. 
Wymaga od nas albo zmia-
ny posiadanych akcesoriów, 
albo stosowania  przejściówki 
na stare złącze Dock. Pierw-
sze trudno zrealizować, po-
nieważ akcesoriów z nowym 
złączem jest jak na lekarstwo, 
a drugie rozwiązanie nieste-
ty nie jest w pełni praktycz-

ne. Test przejściówki możecie przeczytać także w tym 
numerze iMagazine.

Co ciekawe, iPhone 4S/5 oraz iPod touch mają też 
wspólną pewną cześć software’ową, a mianowicie tech-
nologię Siri, która po raz pierwszy znalazła się w iPodzie.

 » Co je różni?

Tym, co odróżnia oba urządzenia od siebie i najbardziej 
przykuwa uwagę w nowym iPodzie touch są nowe ko-
lory. iPod touch przez długi czas był wierny zasadzie 
Henriego Forda, że każdy kolor jest dobry jeśli jest to 
kolor czarny. Potem doszła wersja biała, a wraz z tą ge-
neracją dostajemy pełnię wyboru. iPod touch 5G do-

stał tylną ściankę wykonaną z aluminium, dzięki cze-
mu nie będzie się ona tak bardzo rysowała jak to miało 
miejsce w poprzednich generacjach. Pełnia wyboru 
to zaś dostępność jej w sze-
ściu różnych kolorach – srebr-
ny, czarny, różowy, żółty, nie-
bieski oraz czerwony Product 
(RED). Nowy kształt i budo-
wa tego iPoda może się podo-
bać, ale pierwszy raz biorąc 
go ręki miałem dziwne wra-
żenie, że tylna, aluminiowa 
cześć iPoda jest jakby odbu-
dową nałożoną na właściwy sprzęt. Ciężko to opisać sło-
wami, ale właśnie takie mamy wrażenie, jakbyśmy mie-
li w ręku  iPoda w obudowie.

Dużo się dzieje z tyłu iPoda, mamy tam bowiem spe-
cjalny uchwyt na smycz, którą dostaniemy razem z od-
twarzaczem – to strasznie nie Apple’owe, bo jeden z nie-
licznych sprzętów tej firmy mający uchwyt na smycz. 

„ ipod touch 
zazwyczaj bywa 

używany do zupełnie 
innych rzeczy niż 
słuchanie muzyki

„ ipod wyjęty 
z pudełka gra 

zdecydowanie lepiej 
niż inne popularne 
odtwarzacze
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Sam uchwyt jest ciekawą konstrukcją, bowiem można go 
wycisnąć i przyczepić do niego pasek, który dostajemy 
w standardzie oraz wcisnąć i schować zupełnie w obu-
dowie. Po wciśnięciu jest on na równi z obudową. Mimo 
że Steve się pewnie w grobie przewraca widząc iPoda na 
smyczy to trzeba przyznać, że spełnia ona swoje zada-
nie. Przyczepionym na smyczy iPodem machałem w cza-
sie testu na wszystkie strony i muszę stwierdzić – nie 
da go przypadkowo zerwać z uwięzi.

Na tylnej ściance iPoda jest jeszcze jeden element, 
który nie pasuje do filozofii designu Apple. Jest to wy-
stający poza obudowę obiektyw aparatu. iPod touch 5G 
jest bardzo cieniutki i w środku nie zmieścił się po pro-
stu obiektyw i elektronika aparatu z iPhone 5. Szkoda, 
że projektanci poszli najkrótszą drogą i zostawili takie-
go wystającego pryszcza. Przez to, gdy położymy iPoda 
na przykład na biurku, nie leży on wtedy płasko tylko 
się buja na boki. To bardzo źle wygląda i sprawia wra-
żenie niedopracowanego produktu

Touch 5G ma też zupełnie inny procesor niż iPhone 5, 
tam jest bardzo mocny A6, a w iPodzie touch procesor 
A5 znany z iPhone 4S. Nie żeby był on za wolny, a iPod 
touch w niego wyposażony nie działał płynnie. Nic ta-
kiego się nie dzieje i wszystko działa sprawnie, a iPod 
radzi sobie świetnie nawet z najbardziej zaawansowa-
nymi jak na tę chwilę grami. Szkoda jednak, że zupeł-
nie nowy iPod wyposażony jest w stary procesor. Za rok 
może się okazać, że jego wydajność w systemie iOS 7 bę-
dzie za słaba. Szkoda też, że jest dostępny tylko w dwóch 
wersjach pamięci 32GB (cena 1349 zł oraz 64GB cena 
1799 zł). To – moim zdaniem – trochę zbyt mały wybór.

 » dźwięk

Kończąc test iPoda trzeba wspomnieć o dźwięku, choć 
iPod touch bardzo często bywa używany do zupełnie in-

nych rzeczy niż słuchanie muzyki. Dla użytkownika, któ-
ry kupuje iPoda touch najważniejsze powinno być to, że 
w pudełku znajdzie nowe słuchawki EarPods. Niestety są 
w uboższej wersji niż w iPhone 5 i nie posiadają pilota 
na kablu. To właśnie z tych słuchawek przeciętny użyt-
kownik będzie korzystał i to one zdeterminują jak od-
bierzemy jakość dźwięku iPoda. EarPodsy zaś generują 
bardzo miłe i donośne tony. Mają widocznie zauważal-
ny bas, który nie jest prostym bębnem, a czasami wręcz 
potrafi zadziwić odmiennymi kolorami. Całkiem nieźle 
ma się też sprawa pasma wysokiego i szczegółów, któ-
rych rzecz jasna nie wyłapują wszystkich, jednak co jakiś 
czas pojawiają się one nawet w trudniejszych utworach. 
Jak to najczęściej bywa przy słuchawkach za „normalną” 
cenę najgorzej spisują się w środku dźwięku, gdzie brak 
trochę dynamiki. W żadnym stopniu nie można jednak 
powiedzieć, że jakoś przekłamują dźwięk. Właśnie do-
skonale dobrane słuchawki do odtwarzacza powodują, 
że iPod wyjęty z pudełka gra zdecydowanie lepiej niż 
inne popularne odtwarzacze. Szkoda, że podobnie do-
brej jakości nie ma wbudowany w odtwarzacz głośnik. 
Jest on mono, gra słabo i bardzo cicho, do gier wystar-
czy, ale muzyki w trybie głośnomówiącym słuchać ra-
czej się nie da.

***
iPod touch jest świetnym odtwarzaczem muzyki ma-

jącym dodatkowo ogromne możliwości za sprawą syste-
mu iOS lub odwrotnie, świetnym terminalem iOS z do-
brymi właściwościami muzycznymi. Jest przy tym jednak 
jako model trochę mało uniwersalny, a to za sprawą 
małego wachlarza dostępnych wersji pamięci. Kupują-
cy może wybrać tylko wersję 32GB oraz 64GB. Zdecy-
dowanie brakuje tu modelu 16GB nie mówiąc już 8GB 
w dobrej cenie. Pewnie dużo osób chciałoby kupić tań-
szą wersję. Brakuje też wersji 128GB dla osób które mają 
dużą bibliotekę muzyki i chciały by tym modelem zastą-
pić na przykład iPoda Classic. «
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NorBErt cAłA

Dwa lata Apple kazało sobie czekać na 
nowego iPoda nano. Poprzedni kwa-
dratowy iPod nano długo nie mógł 
znaleźć swojego miejsca, ale w końcu 
zadomowił się na rynku. Głównie uda-
jąc zegarek. Apple postanowiło jednak 
jeszcze raz zupełnie zmienić nano, nisz-
cząc przy tym biznes wielu firmom pro-
dukującym akcesoria do poprzednie-
go modelu.

 » Najcieńszy odtwarzacz MP3

Nowe nano jest dostępne tylko w jed-
nej wersji pojemnościo-
wej 16GB w cenie 729 zł. 
Jest prostokątny, posia-
da prostokątny ekran 
dotykowy 2,5″ o małej 
rozdzielczości 240×432 

i gęstości 202 PPI. Rozdzielczość i sam 
ekran nie rzucają na kolana, a wyświetlacz 
po przesiadce z Retiny przypomina Ham-
burgera z MacDonalda po tym jak wyszli-
śmy z Barn Burger. iPod to jednak trochę 
inne urządzenie i rzadko na jego wyświe-
tlacz musimy patrzeć dużej niż przez chwi-
lę. No chyba że oglądamy na nim film, a na 
to też pozwala nowe nano. Dużo bardziej 
liczą się jego wymiary, a te naprawdę robią 
wrażenie – wysokość: 76,5 mm, szerokość: 
39,6 mm, grubość 5,4 mm(!!!) i waga tylko 
31 gram. To najcieńszy dziś i w najbliższej 
przyszłości odtwarzacz MP3. Dlaczego nie 
będzie cieńszych? To proste, jego grubość 
determinuje złącze słuchawkowe Mini Jack. 
Nie może być już cieńszy, gdyż wtedy nie 
da się podpiąć do niego standardowych 

 słuchawek, a na razie 
nawet  Apple nie 

     

Apple jest firmą dość konserwatywną. Wybierając jeden kierunek rozwoju sprzę-
tu rzadko go zmienia. ipody nano to jednak zupełnie inna bajka.

ipod nano 7g
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zdecyduje się na zmianę tego złącza w odtwarzaczu 
muzycznym.

 » Czerwony czy czarny?

Obudowa wykonana jest z aluminium i dostępna w na-
stępujących kolorach: różowy, niebieski, srebrny, zie-
lony, żółty, czerwony Product (RED) i czarny. Wszystkie 
modele – z wyjątkiem modelu czarnego – mają białą 
przednią ścianę. W tym ostatnim jest ona czarna. Moim 
zdaniem, nowy nano najładniejszy jest właśnie w kolo-
rze czarnym lub jako czerwony Product (RED). Szkoda, 
że wzorem nano 6G nie ma klipsa, odtwarzacz byłby 
wtedy bardziej uniwersalny.

Na lewej ściance obudowy 
znajdziemy dwa przyciski gło-
śności, a między nimi przy-
cisk do sterowania odtwa-
rzaniem muzyki. Działa on 
dokładnie tak samo jak przy-
cisk na pilocie w Applowych 
słuchawkach, czyli jedno klik-
nięcie – play/stop, dwa – ko-

lejny utwór, trzy – ten sam od początku, cztery – po-
przedni utwór, przytrzymanie to głosowa informacja 
o odtwarzanym utworze. Pozwala to na w miarę kom-
fortowe sterowanie odtwarzaniem muzyki bez patrze-
nia na wyświetlacz. Górna ścianka to przycisk włączni-
ka, a na dole złącze Lighting oraz wspomniane Mini Jack. 
Umiejscowienie złączy jest zupełnie inne niż w iPhone 5. 
Odległość złącza Lightning od Mini Jack też jest zupeł-
nie inna. To pokazuje jasno, że stacji dokujących z no-
wym złączem będzie jak na lekarstwo, nie będą one mo-
gły być bowiem uniwersalne.

 » HOME

Pod ekranem mamy bardzo 
jasne nawiązanie do iPoda to-
uch, czyli przycisk HOME, któ-
ry nie ma w środku kwadra-
cika – jak w iPhone – tylko 
kółko. Apple jest do bólu konsekwentne, okrąg w przy-
cisku Home to i okrągłe ikonki. Oczywiście system ope-
racyjny to nie iOS, a sam przycisk Home jest – moim 
zdaniem – trochę na siłę wciśnięty. Da się bowiem 

„ apple jest 
do bólu 

konsekwentne, okrąg 
w przycisku home to 
i okrągłe ikonki

„ To najcieńszy 
dziś 

i w najbliższej 
przyszłości 
odtwarzacz mp3
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 obsługiwać tego iPoda dokładnie tak samo jak iPoda 
nano 6G, czyli bez użycia przycisku HOME. Jeśli zdecy-
dujemy się na używanie HOME, to naciśnięcie go prze-
nosi nas zawsze do ekranu głównego, a naciśnięcie po-
dwójne na ekranie głównym do odtwarzacza muzyki. To 
samo jednak możemy zawsze uzyskać za pomocą ekra-
nu dotykowego. Mimo że system to nie iOS to zapoży-
czeń jest dość sporo, możemy np. przestawiać ikonki na 
ekranie zupełnie tak samo jak w iOS.

Nowy wyglądu odtwarzacza może się nam podobać. 
Możemy również tęsknić do wyglądu znanego z poprzed-
nich generacji. Najważniejsza zmiana jednak w tym mo-
delu to obsługa Bluetooth. Interfejs BT pozwoli nam na 
podłączenie iPoda do bezprzewodowych słuchawek lub 
sprzętu grającego w samochodzie. Jak brak kabla od słu-
chawek jest ważny przy uprawianiu sportów, nie muszę 
nikomu mówić – kto choć raz próbował zapanować nad 
kablem na bieżni. Zastosowanie Bluetootha to funkcjo-
nalność, której iPodom nano bardzo brakowało w po-
przednich generacjach i bez wątpienia jest to najwięk-
sza zaleta tego modelu.

 » Radio FM

Oprócz interfejsu BT, warto zwrócić uwagę na radio FM 
w tym modelu. Radio integruje się z iTunes, pozwalając 
tagować słuchane utwory i potem – rzecz jasna – ku-
pować je w iTunes Store. W Polsce na tym nie zarobią, 
bo z moich testów wynika, że żadna rozgłośnia nie na-
daje informacji o utworze w formacie zgodnym z iPo-
dem nano. Za to doskonale działa funkcja “Time-Shift”. 
Dzięki niej możemy w każdej chwili przewinąć program 
radiowy 15 wstecz, aby jeszcze raz posłuchać fajnego 
utworku, lub jeszcze raz usłyszeć o wybuchu nitrogli-
ceryny w samolocie. Oczywiście, jak to w takich ma-
łych urządzeniach bywa, zasięg radia czasem się urywa 

i gubi. W Warszawie sprawu-
je się jednak OK i urządzenie 
wyszukuje wszystkie stacje 
radiowe. Niestety też – tak 
jak się spodziewałem – nie 
da się słuchać radia używa-
jąc słuchawek BT, aby radio 
odbierało musimy mieć pod-
łączone klasyczne słuchawki 
z przewodem.

Te dostarczane przez Ap-
ple to nowe, wygodne i faj-
nie grające EarPods. Nieste-
ty są w uboższej wersji niż 

w  iPhone 5 i nie posiadają pilota na kablu. Oczywiście 
po podłączeniu tych z iPhone 5 do iPoda nano 7G pilo-
ta można normalnie używać. Co więcej, iPod wykryje, 
że podłączone są słuchawki z mikrofonem i na ekranie 
pojawi się nowa ikonka Dyktafonu.

Jeśli chodzi o to jak iPod gra, to jak wiecie w dużej 
mierze zależy to od słuchawek. Przetestowałem go na 
słuchawkach BT oraz na tych fabrycznie dołączonych 
do zestawu i jakość muzyki była bardzo dobra. Lepsza 
jednak była na słuchawkach fabrycznie dostarczanych 
z iPodem. To właśnie z tymi słuchawkami będzie on za-
zwyczaj używany i będzie to najlepszy z możliwych wy-
borów. Miałem okazję słuchać wiele słuchawek i uwierz-
cie mi na słowo w cenie nie przekraczającej ceny całego 
iPoda ciężko znaleźć lepsze. Zestaw EarPods plus iPod 
nano 7G brzmi może niezbyt mocno, ale za to bardzo 
czysto. Mamy wyraźne niskie tony, momentami aż zaska-
kująco dobre. Góra dźwięku jest bardzo wyraźna i czy-
telna, a środek poprawny. Momentami daje się wyczuć 
drobny brak dynamiki w niektórych partiach, a dzieje 
się tak pewnie z powodu zbyt małej mocy wzmacnia-
cza w iPodzie.

 » Inaczej niż „stary”

Apple jest firmą dość konserwatywną, wybierając je-
den kierunek rozwoju sprzętu rzadko go zmienia. Wi-
dać to wyraźniej na przykładzie MacBooków lub chociaż-
by iPhonów. iPody nano to jednak zupełnie inna bajka, 
z generacji na generację zmieniają się one dość moc-
no. Można przy tym odnieść wrażenie, że nie wszystkie 
zmiany są zawsze dobrze przemyślane. Należy jednak 
wziąć poprawkę na to, że iPod nano trafia do zupełnie 
innych odbiorców niż chociażby iPod touch. Są to za-
zwyczaj dużo młodsi ludzie, dla których liczy się to, aby 
ich nowy iPod wyglądał inaczej niż „stary” iPod kolegi 
z ławki. «„ zastosowanie 

bluetootha 
to funkcjonalność, 
której ipodom nano 
bardzo brakowało 
w poprzednich 
generacjach 
i bez wątpienia jest to 
największa zaleta tego 
modelu
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kolejny model z serii retina właśnie dotarł w moje ręce. tym razem mam 
przyjemność recenzować dla Was najnowszego MacBook pro w rozmiarze 13” 
–  najpopularniejszym jak się okazuje, po ostatnim keynote Apple, rozmiarze. 
już na wstępnie mogę Wam powiedzieć, że jest lepszy od 13-tki poprzedniej 
generacji. Lepszy dla mnie. to czy analogicznie go potraktujecie będzie już za-
leżało tylko i wyłącznie od Waszych potrzeb – mam nadzieję, że moje wnioski 
i spostrzeżenia pozwolą Wam wyrobić sobie własne zdanie.

WojtEk pIEtruSIEWIcz

Zanim jednak zagłębicie się w poniższych słowach, za-
praszam do przeczytania recenzji MacBook Pro 15” 
z ekranem Retina, która pojawiła się w wakacyjnym 

numerze 7-8/2012 iMagazine 
– to komputery bardzo zbli-
żone do siebie pod każdym 
względem.

 » Hardware

Zaskoczył mnie fakt, że 13-
tka jest grubsza od 15-tki 
z ekranem Retina – milimetr 

to nie jest dużo, ale spodziewałem się, że będzie cień-
szy.  Podejrzewam, że ciut grubsza obudowa wynika z po-
trzeby zmieszczenia dużej baterii w mniejszej przestrze-
ni. Całość nie osiąga co prawda wymiarów Aira, ale pod 
tym względem jest bardzo dobrze.

Wnętrze RetinaBooka 13” różni się od większego bra-
ta w zasadzie trzema rzeczami – procesorami, mniej-
szym SSD (128 zamiast 256 GB) oraz RAMem. Mniejszy 
model można wyposażyć jedynie w procesory dwurdze-
niowe z rodziny Ivy Bridge podczas gdy większy ma na 
wyposażeniu o dwa więcej. RAMu natomiast nie moż-
na rozbudować – jesteśmy skazani na 8 GB niezależnie 
od tego czy chcemy czy nie. Jest to o tyle niezrozumia-
łe, że starsza 13-tka ma opcję rozszerzenia go do 16 GB. 

macbook 
pro 13” 
z ekranem 
reTina

„ nowy 13” 
retinabook jest 

z pewnością warty 
grzechu, ale jedynie 
pod warunkiem 
akceptacji oraz 
zrozumienia jego wad.
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Być może kwestią jest spodziewany popyt na nowy mo-
del i Apple wprowadzi więcej opcji konfiguracyjnych gdy 
zapotrzebowanie opadnie.

Pod względem portów nic się nie zmieniło – nadal 
otrzymujemy dwa Thunderbolt, dwa USB 3.0 i jeden 

HDMI oraz slot na karty SDXC.

 » Retina

To w ekranie leży cała magia tego komputera. Na LCD 
o przekątnej 13.3” mieści się czterokrotnie więcej pikseli 
niż na modelu starszej generacji i w sumie otrzymujemy 
2560x1600 pikseli – dokładnie tyle samo ile dotychczas 
znajdowało się na ekranach 30”. Cechą Retiny u Apple 
jest jednak zastępowanie każdego piksela ekranowego 
czterema fizycznymi, dzięki czemu wszystko wygląda 
dokładnie tak samo duże jak na ekranie 1280x800 pik-
seli, tylko jest znacznie bardziej ostre.

W „natywnej” rozdzielczości wszystko wygląda ab-
solutnie zabójczo. Problemem jednak jest fakt, że 

miejsca jest w zasadzie za mało do wszyst-
kiego poza pisaniem. Podobnie jak 

w modelu 15”, OS X pozwala przełą-
czyć ekran w odpowiedniki trzech 
innych rozdzielczości – 1024x640, 
1440x900 oraz 1680x1050 pikse-
li. Zdecydowanie najczęściej decy-
dowałem się na 1440x900, która 
zapewniała znacznie wygodniej-
szą pracę. Niestety, podobnie 
jak w przypadku modelu 15”, 

„ To w ekranie leży cała 
magia tego komputera. 

na lcd o przekątnej 13.3” 
mieści się czterokrotnie 
więcej pikseli niż na modelu 
starszej generacji i w sumie 
otrzymujemy 2560x1600 
pikseli – dokładnie tyle samo 
ile dotychczas znajdowało się 
na ekranach 30”.
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robi wrażenie, ale nie jest 
to tak mało „w ręce” jak się 
spodziewałem, szczególnie 
gdy żyjemy w czasach znacz-
nie lżejszych Airów i iPadów. 
Korzystając często z trzeciej 
generacji tabletu od Apple, 
MacBook będzie wydawał się 
ciężkim klocem, natomiast 
różnica względem poprzed-
nika również nie jest subiek-
tywnie tak duża jak się spo-
dziewałem. Jednak po paru 
godzinach pisania, przeno-
sząc często laptopa z kolan 
na ławę, wydawał mi się bardzo lekki. Pomimo istnienia 
MacBook Air, to jedna z jego największych zalet, którą 
większość z pewnością doceni.

 » Plusy dodatnie; plusy ujemne

Wprowadzanie ekranów tak wysokiej rozdzielczo-
ści do komputerów to ewidentnie przyszłość 

– wszystko na LCD jest tak 

 przełączanie się na inne  tryby powodowało dwie rze-
czy: po pierwsze wszystko już nie było takie ostre i ład-
ne jak w przypadku rozdzielczości natywnej, a dodatko-
wo animacje, dokładnie tak samo jak 15-ce, zaczynały 
lekko rwać. Subiektywnie oceniam je na nie więcej niż 
20-22 fps. Ciekawostką jest fakt, że pod Safari scrollo-
wanie naprawdę ciężkich stron odbywało się bez pro-
blemów – prawdopodobnie ma wsparcie sprzętowe. 
Niestety, przełączanie się pomiędzy różnymi biurkami 
za pomocą Spaces nie jest już tak przyjemne. Następ-
na generacja procesorów od Intela o nazwie kodowej 
Haswell powinna część z tych problemów rozwiązać, 
głównie z powodu znacząco zwiększonej wydajności 
zintegrowanych kart graficznych.

 » Waga

Dosyć istotną zmianą, podobnie jak w przypadku mode-
lu 15”, jest znaczące obniżenie masy komputera. Retina 
w 13” waży o 400 gram mniej od swojej poprzed-
niej generacji. Wartość 1,62 kg 

„ niestety, 
w moich oczach 

apple zrobił jeden 
podstawowy błąd 
w obu modelach 
retiny, który na 
chwilę obecną 
prawdopodobnie 
wynika po prostu 
z ograniczeń 
technologicznych.
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wyraźne i ostre, że mógłbym się golić na sucho nie wyj-
mując maszynki z kosmetyczki. Do samego hardware-
’u też nie ma się o co przyczepić – jakość wykonania jest 
bez zarzutu i ciężko dzisiaj znaleźć lepiej wykonany kom-
puter. Uważam też ten laptop za najlepszy jaki można 
kupić w swojej klasie – oczywiście nie będzie on ideal-
ny do wszystkiego. Niestety, nie mogę go jednoznacz-
nie polecić ze względu na dwie niezwykle irytujące, dla 
mnie, wady – jeśli nie będą Wam one przeszkadzały, to 
zastanówcie się jedynie czy na pewno nie potrzebuje-
cie Retiny w 15”. Chodzi mianowicie o kartę graficzną, 
która jest za słaba do płynnej obsługi całości oraz bra-
ku możliwości rozszerzenia RAMu.

Niestety, w moich oczach Apple zrobił jeden pod-
stawowy błąd w obu modelach Retiny, który na chwi-
lę obecną prawdopodobnie wynika po prostu z ogra-
niczeń technologicznych. Mam na myśli podstawową 
rozdzielczość oraz wynikający z niej rozmiar Biurka (pul-
pitu). Ktokolwiek pracował w 1440x900 na MacBooku 
Air i w 1680x1050 na MacBook Pro 15” będzie wiedział 
co mam na myśli. Takie właśnie powinny być podsta-
wowe odpowiedniki rozdzielczości w Retinach. Zamiast 
1280x800 w modelu 13” oraz 1440x900 w modelu 15”, 
ekrany powinny mieć całkowitą rozdzielczość o warto-
ściach, odpowiednio 2880x1800 i 3360x2100 (odpowied-
niki 1440x900 oraz 1680x1050).

Nowy 13” RetinaBook jest z pewnością warty grze-
chu, ale jedynie pod warunkiem akceptacji oraz zrozu-
mienia jego wad. Tymczasem, jeśli nadal macie pytania, 
na które nie uzyskaliście odpowiedzi w tej recenzji, to 
zapraszam do wakacyjnego numeru iMagazine, do re-
cenzji 15” wersji MacBook Pro z ekranem Retina.

Dziękujemy sklepowi iSpace za udostępnienie kom-
putera do testów. «

macbook pro 13      
Producent: Apple

Model: MacBook Pro 13” z ekranem Retina

Cena: 7.899 PLN

MacMark: 162 pkt.

Ekran: 13,3” IPS, podświetlenie LED, 2560x1600 pikseli (227 ppi)

Procesor:  Intel Core i5 Ivy Bridge dual-core 2,5GHz (Turbo boost do 
3,1 GHz), 3MB L3 Cache

Pamięć: 8GB, 1600MHz, DDR3, niewymienna

Dysk: SSD, 128 GB Wymiary: 31,4 x 21,9 x 1.9 cm (szer. x głęb. x wys.)

Waga: 1,62 kg

Układ	graficzny: Intel HD Graphics 4000

Złącza:  – MagSafe 2 
– dwa Thunderbolt (do 10Gbps) 
– dwa USB 3 (do 5Gbps) 
– HDMI, 3.5mm słuchawkowe 
– czytnik kart SDXC 
– przejściówka z Thunderbolt na Gigabit Ethernet 
– przejściówka z Thunderbolt na FireWire

Radio:  – 802.11n (kompatybilne z 802.11a/b/g) 
– Bluetooth 4.0

Głośniki: stereofoniczne

Mikrofon: podwójny

Gniazdo	słuchawkowe:  – wspiera słuchawki iPhone’a z pilotem 
i mikrofonem 
– wspiera wyjście audio (analogowo/
cyfrowo)

Akumulator:  – do 7 godzin surfowania po internecie 
– do 30 dni w trybie uśpienia 
– pojemność 74 Wh

Opcje:  – procesor Core i7 quad-core 2,9 GHz (Turbo boost 
do 3.6 GHz), 4MB L3 Cache 
– SSD 256 / 512 / 768 GB

Ocena: 4/6  – Ocena została obniżona z powodu obniżonej 
wydajności grafiki w niektórych sytuacjach (szczegóły 
w recenzji) oraz braku możliwości rozszerzenia RAM 
powyżej podstawowych 8 GB.
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Najmniejszy członek rodziny Mac również doczekał się tym roku uaktualnie-
nia. z wyglądu nic się nie zmieniło względem poprzednika, ale wprowadzono 
kilka zmian, które nie zostały przez wszystkich ciepło przyjęte. pozostaje na-
dal jedynym modelem, poza profesjonalnym Mac pro, którego można podłą-
czyć do jakiegokolwiek monitora, myszki i klawiatury – dla wielu to najprostsza 
i najtańsza metoda przejścia na oS X, która jednocześnie umożliwia powolny 
upgrade pozostałych urządzeń peryferyjnych.

WojtEk pIEtruSIEWIcz

 » Co nowego?

Wszystkie tegoroczne zmiany zaszły „pod maską” Maka 
mini. Podstawowe modele różnią się teraz nie tylko 
różną prędkością taktowania procesorów, ale również 
ilością rdzeni – droższą wersję już w podstawie wy-
posażono w Core i7 quad, zamiast dwurdzeniowego 
Core i5 w najtańszym modelu. Niestety, nadal stan-
dardowo montowane są dyski o prędkości obrotowej 
5400 rpm, czego kompletnie nie jestem w stanie zrozu-
mieć –  cenowo modele 7400 rpm są niewiele droższe, 
a znacznie wydajniejsze. Dla niektórych znacznie gor-

szym znakiem może być za-
stosowanie zintegrowanego 
w Ivy Bridge  Intela HD Gra-
phics 4000 zamiast dedyko-
wanej karty graficznej, któ-
ra była obecna w modelach 
z zeszłego roku. Ewentualny 
spadek lub wzrost wydajno-
ści będzie można ocenić do-
piero po opublikowaniu szczegółowych testów, ale oso-
biście podejrzewam, że osoby wykorzystujące „miniaka” 
w 100% docenią nowy, czterordzeniowy CPU.

mac mini
(late 2012)

„ co ciekawe 
– ostał się 

jeszcze Firewire 800, 
który już prawie 
zniknął z pozostałych 
linii komputerów 
apple.
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Nowy Mac mini, podobnie jak cała linia Maków w tym 
roku, otrzymał w końcu USB 3.0 w ilości czterech sztuk 
właśnie dzięki serii procesorów Ivy Bridge. Całości do-
pełnia jeden Thunderbolt, HDMI, SDXC i ethernet. Co 
ciekawe, ostał się jeszcze FireWire 800, który już prawie 
zniknął z pozostałych linii komputerów Apple.

 » dla kogo?

Mac mini do niedawna był jedynym „budżetowym” Ma-
kiem, którym firma starała się przyciągnąć ludzi ze świa-
ta pecetów z Windowsem. Dzisiaj jego wydajność, pomi-
mo zastosowania mobilnych wersji procesorów Intela, 
jest na tyle duża, że coraz więcej osób wykorzystuje je 
do całkiem zaawansowanych zadań. Oczywiście nie jest 
to konkurent pod względem wydajności do modelu Pro 
czy nawet iMaka, ale można go dzisiaj śmiało porównać 
z iMakami z 2009 roku, które do dnia dzisiejszego dzia-
łają więcej niż sprawnie.

Największą zaletą modelu mini jest fakt, że można go 
doposażyć w 16 GB RAM oraz SSD. Dostępny jest rów-
nież nowy Fusion  Drive, który programowo łączy dwa 
dyski – 128 GB SSD oraz 1 TB HDD. Sprawniejsi technicz-
nie użytkownicy będą mogli samodzielnie zainstalować 
w obudowie mini drugi dysk lub wymienić podstawowy 
na szybszy model SSD – przy takiej konfiguracji kompu-
ter nabiera drugiego oddechu i zdaje się być znacznie 
szybszy niż suche liczby podają.

Mini to dzisiaj przede wszystkim tani, ale całkiem wy-
dajny stacjonarny komputer, który nie dość, że zajmu-
je na biurku niewiele miejsca, to pozostawia przestrzeń 
pod stopami wolną i jednocześnie umożliwia podłącze-
nie pod niego własnego monitora. To z pewnością ucie-
szy osoby, które odrzuca myśl o patrzeniu na własne 
odbicie w szybie kryjącej matrycę. Nowa seria iMaków 
jednak już ten problem naprawiła, stosując inne ekra-
ny znane z serii Retina rodziny MacBook Pro, charakte-
ryzujące się o 75% mniejszymi odbiciami. «

„ pozostaje 
nadal jedynym 

modelem, poza 
profesjonalnym 
mac pro, który 
można podłączyć 
do jakiegokolwiek 
monitora, myszki 
i klawiatury.

„ niestety nadal 
standardowo 

montowane są dyski 
o prędkości obrotowej 
5400 rpm, czego 
kompletnie nie jestem 
w stanie zrozumieć 
– cenowo modele 
7400 rpm są niewiele 
droższe, a znacznie 
wydajniejsze.

mac mini 
Producent: Apple

Model: Mac mini

Cena: od 2.699 PLN

Procesor:  Intel Core i5 Ivy Bridge dual-core 2.5 GHz (Turbo Boost do 
3,1 GHz) lub Core i5 Ivy Bridge quad-core 2.3 GHz (Turbo 
Boost do 3,3 GHz)

Pamięć: 4 GB, 1600 MHz, DDR3

Dysk: 500 GB HDD 5400 rpm lub 1 TB HDD 5400 rpm

Wymiary: 19,7 x 19,7 x 3,6 cm (szer. x głęb. x wys.)

Waga: 1,22 kg

Układ	graficzny: Intel HD 4000

Złącza:  Thunderbolt, cztery USB 3.0, HDMI, 3.5mm słuchawkowe, 
czytnika kart SDXC, FireWire 800



http://www.tp-link.com.pl/
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jak działa przejściówka ze złącza Lightning na stare Dock?

NorBErt cAłA

Kilka dni temu dotarło do nas jedno z najbardziej ocze-
kiwanych akcesoriów ze złączem Lightning – przejściów-
ka ze złącza Lightning na stare Dock. Dzięki niej podłą-
czymy do nowego iPhone’a, iPodów oraz iPadów nasze 
stare akcesoria przeznaczone dla złącza Dock. Przej-
ściówka kosztuje dużo, bo aż 129 zł, więc powinna dzia-
łać idealnie. Niecierpliwie na nią czekałem, bo w Inter-
necie można było przeczytać sporo uwag na temat jej 
działania i chciałem się sam na własnej skórze przeko-
nać jak jest naprawdę.

Przejściówka jest dość mała, choć nie tak mała jak 
Lightning	<->	Micro	USB. Jej wymiar można porów-
nać do karty SD, a kształt idealnie pasuje do wymiarów 
standardowego kabla ze złączem Dock. Niestety, przej-
ściówka – moim zdaniem – jest zbyt delikatna, a kon-
strukcja złożona np. z iPhone 5 (nie mówiąc już o iPa-
dzie z przejściówką), wpiętego do stacji dokującej ze 
złączem Docka jest bardzo chybotliwa. Najwięcej niepo-
kojącego luzu jest na połączeniu iPhone-przejściówka. 

Wspomniana konstrukcja oczywiście trzyma się w ca-
łości, ale po pierwsze wygląda tak źle, jak nie przymie-
rzając tylna ścianka komputera PC, a po drugie każde 
dotknięcie ekranu iPhone’a powoduje znaczne wychy-
lenia telefonu. Jednym zdaniem trochę strach go doty-
kać, aby złącze Lightning się 
nie wyłamało. Pierwszy test 
więc przejściówka zdała mak-
symalnie na 3 z plusem. O ile 
używanie jej w stacji doku-
jącej wraz z iPodem nano 
nie będzie stanowiło proble-
mu, o tyle umieszczenie np. 
 iPada mini w stacji głośniko-
wej za jej pośrednictwem nie-
uchronnie skończy się kata-
strofą budowlaną na miarę 
warszawskiego metra.

przejściówka

ze złąCza lIGhtnInG 
na złąCze 30-Stykowe

„ przejściówka, 
z powodu swojej 

delikatnej konstrukcji, 
nie jest idealnym 
rozwiązaniem 
do „dokowania” 
urządzenia i odnoszę 
wrażenie, że nie 
została do tego 
przeznaczona.
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 » Jak zatem wgląda jej kompatybilność z ist-
niejącymi akcesoriami?

Na stronie Apple czytamy: „Przejściówka umożliwia 
podłączenie do urządzeń ze złączem Lightning wielu 
30-stykowych akcesoriów. Obsługuje funkcję odtwa-
rzania analogowego sygnału audio, audio USB, a tak-
że funkcje synchronizacji i ładowania baterii. Nie ob-
sługuje funkcji odtwarzania sygnału wideo. Niektóre 
30-stykowe akcesoria nie są obsługiwane.” Jak to wy-
gląda w praktyce? Przetestowaliśmy to dla Was, pod-
łączając za pomocą przejściówki całkiem pokaźną licz-
bę akcesoriów.
• Przejściówka	 i kabel	 ze	 starym	 złączem	Dock	

wpięty	do	komputera – w tym przypadku wszyst-
ko działa prawidłowo odbywa się synchronizacja oraz 
ładowanie.

• iPod	touch	5G	wpięty	przez	przejściówkę	do	pro-
stej	stacji	dokującej – ten test przejściówka prze-
chodzi w pełni poprawnie, muzyka gra, sterowanie 
głośnością za pomocą stacji działa, iPod się ładuje.

• iPhone	5	wpięty	przez	przejściówkę	do	samocho-
dowego	Audio – w tym przypadku również wszystko 
jest poprawnie, muzyka gra, na wyświetlaczu w sa-
mochodzie pojawiają się okładki płyt oraz informacje 
o utworze, działa sterowanie oraz iPhone się ładuje.

• iPod	touch	5G	z podpiętym	za	pomocą	przejściów-
ki	transmiterem	FM	iTrip – W tym przypadku pojawi-
ły się problemy, transmiter zostaje wykryty, a system 
proponuje zainstalowanie aplikacji. Po jej zainstalowa-
niu daje się sterować transmiterem za pomocą aplika-
cji, ale np. już nie daje się zrobić aktualizacji oprogra-
mowania w transmiterze. Odtwarzanie muzyki działa, 
ale tylko przez chwilę, potem całość się zawiesza i aby 
transmiter zaczął działać trzeba go podłączyć ponow-
nie, czyli nie da się go normalnie używać.

• iPod	touch	5G	z podpiętym	za	pomocą	przejściów-
ki	kablem	z wyjściem	HDMI – informacja na wy-
świetlaczu, że akcesorium nie jest obsługiwane, czyli 
zgodnie z informacją Apple, aby przekazać przez ka-
bel obraz z urządzenia ze złączem Lightning potrze-
bujemy nowego dedykowanego kabla.
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• iPhone	5 z podpiętą	za	pomocą	przejściówki	pa-
mięcią	i-FlashDrive – automatycznie wykrywa ko-
nieczność instalacji softu, instaluje go i wszystko 
działa poprawnie.

• iPhone	5 z podpiętą	za	pomocą	przejściówki	kla-
wiatura	Gear4	PocketLoops – niestety urządzenie 
nie jest wykrywalne i nie działa.

***
Obraz, jaki się rysuje po naszych testach nie jest 

niestety różowy. Przejściówka – z powodu swojej deli-
katnej konstrukcji – nie jest idealnym rozwiązaniem do 
„dokowania” urządzenia i odnoszę wrażenie, że nie zo-
stała do tego przeznaczona. Co gorsza jednak, do cza-
su testu naszego konkretne-
go akcesorium nie będziemy 
mieli pewności, że wydatek 
na przejściówkę będzie celo-
wy. Dlatego jeśli macie taką 
możliwość, to przed zakupem 
postarajcie się przetestować 
dane akcesorium z przej-
ściówką. To może jednak być 
trudne, bo nadal jest to towar 
ciężko dostępny. «

• iPod	touch	5G	z podpiętym	za	pomocą	przejściów-
ki	Apple’wym	czytnikiem	kart	SD – informacja na 
wyświetlaczu, że akcesorium nie jest obsługiwane, ale 
to akurat normalne bo to akcesorium nie działało tak-
że z iPhone’ami oraz iPodami touch ze złączem Dock.

• iPad	mini	 z podpiętym	za	pomocą	przejściówki	
	Apple’owym	czytnikiem	kart	SD – wszystko dzia-
ła jak powinno, iPad bez problemu odczytuje zdjęcia 
z karty SD w czytniku.

• iPod	touch	5G	z podpiętym	za	pomocą	przejściów-
ki	tunerem	iDTV – automatycznie wykrywa koniecz-
ność instalacji softu, instaluje go i wszystko działa 
poprawnie.

„ do czasu 
testu naszego 

konkretnego 
akcesorium nie 
będziemy mieli 
pewności, że wydatek 
na przejściówkę będzie 
celowy.
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Linia ShoqBox to ciekawe głośniki z wbudowanym akumulatorem, modułem 
bezprzewodowym bluetooth oraz solidną konstrukcją.

jAroSłAW cAłA

Nie chce mi się liczyć, ile to już razy pisałem na łamach 
iMagazine, jak bardzo lubię firmę Philips. Myślę, że wię-
cej razy niż posiadam palców u jednej dłoni. Nie szko-
dzi, napiszę jeszcze raz… Bardzo lubię firmę Philips. Moż-
na by pomyśleć, że ciężko nie lubić, jak w salonie ma 

się od owej firmy telewizor 
52-calowy w prezencie, ale 
nic z tych rzeczy. Prawda jest 
taka, że niczym mnie ta firma 
nie przekupiła, a moją apro-
batę zyskała dzięki prostej 
zasadzie: chodzi mi tu o sto-
sunek ceny do jakości. To wła-
śnie w tym zestawieniu, Phi-
lips nigdy mnie nie zawiódł.

Tym razem do naszej re-
dakcji Philips dostarczył mo-

del SB7100 z nowej serii małych przenośnych głośników, 
nazwanych ShoqBox. Linia ShoqBox to ciekawe głośni-
ki z wbudowanym akumulatorem, modułem bezprze-
wodowym bluetooth, oraz solidną konstrukcją. Tak na-
prawdę w poprzednim zdaniu napisałem wszystko, co 
najistotniejsze i wszystko to, co musi posiadać każdy 
mobilny głośnik. Jednak Sho-
qBox’y warte są poświęcenia 
większej ilość słów i kryją kil-
ka niespodzianek, o których 
musimy wspomnieć.

 » Po prostu ładny

Tak jak pisałem wcześniej, do 
nas trafił model SB7100, któ-

philips
ShoqBoX SB 7100

„ prawda jest taka, 
że niczym mnie 

ta firma nie przekupiła, 
a moją aprobatę 
zyskała dzięki prostej 
zasadzie, chodzi mi 
tu o stosunek ceny 
do jakości.

„ w praktyce 
ten głośnik nie 

posiada cechy, która 
mnie od podobnych 
konstrukcji odrzuca 
na setki kilometrów, 
czyli nie drażni.
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ry jest podstawowym modelem, ale posiada praktycz-
nie wszystkie funkcje starszych braci. Po pierwsze, jest 
ładny, może to błahe, ale w gruncie rzeczy dosyć istot-
ne, bo przecież każdy z nas jest w jakimś stopniu estetą.

Króluje głównie stalowa siatka pokrywająca prawie 
całe urządzenie, a jej dopełnieniem jest niezłej jako-
ści plastik. Fajnym rozwiązaniem jest duże podświetla-
ne na błękitno pokrętło sterowania głośnością, gdy je 
wciśniemy wysuwa się i włącza głośnik. Cała konstruk-
cja zrobiona jest minimalistycznie i w taki sposób, że 
spodoba się praktycznie każdemu, po prostu mało jest 
w niej rzeczy, które mogą drażnić. Kończąc temat bu-
dowy, Philipsa pochwalę jeszcze za danie nam wybo-
ru, w jakiej pozycji chcemy używać głośnika – może on 
stać, bądź leżeć i do tej pory nie wiem, jaki układ bar-
dziej mi się podoba.

 » Po prostu funkcjonalny

Drugim istotnym czynnikiem, jaki bierzemy pod uwagę 
kupując system mobilny jest jego funkcjonalność. W tej 
kwestii Philips zrobił wszystko, co mógł. SB7100 posia-
da najbardziej otwarty system komunikacji czyli blueto-
oth i baterię litową, która starcza na 8 godziny pracy. 
Chyba wiecie, gdzie możecie go zabrać? Spokojnie, nie 
będę pisał tego słowa, żeby Was nie drażnić.

Te dwa czynniki wydawać 
by się mogły wystarczające, 
ale to nie wszystko. Głośnik 
posiada wbudowany mikro-
fon do rozmów telefonicz-
nych i największy bajer od 
czasów pierwszych dotyko-
wych ekranów, czyli czuj-
nik ruchu. No dobra, trochę 
mnie poniosło, ale poważnie, 
małe rzeczy, a cieszą. Wystar-
czy przesunąć dłonią w pra-
wo lub w lewo przed czujni-
kiem, by odtworzyć następny bądź poprzedni numer. 
Gdy przytrzymamy dłoń na sekundę nad czujnikiem za-
trzymamy odtwarzanie, by wznowić wystarczy jeszcze 
raz przytrzymać rękę. Jedyną wadą tego rozwiązania jest 
absolutny brak możliwości przesłuchania choćby jednej 
piosenki w całości. Podczas testu średnio co 12 sekund 
zmieniałem numer, bo najzwyczajniej w świecie nie mo-
głem się powstrzymać przed zabawą!

 » Po prostu gra

Na koniec zostawiłem trzeci aspekt, jaki w rezultacie 
bardzo często wpływa na zakup głośnika, czyli dźwięk, 

„ największy 
bajer od 

czasów pierwszych 
dotykowych ekranów 
to czujnik ruchu. 
no dobra trochę 
mnie poniosło, ale 
poważnie, małe rzeczy, 
a cieszą.
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ni. To chyba największy komplement, na jaki mogę so-
bie w tym przypadku pozwolić. Dźwięk jest poprawny 
i np. do biura w zupełności wystarczający.  Tutaj również 
trzeba pochwalić Philipsa za kolejne ciekawe rozwiąza-
nie, jakim jest łączenie w pary głośników z serii ShoqBox. 
Jeden głośnik sam stara się grać w stereo, ale jeśli po-
siadamy drugi to bezprzewodowo możemy je połączyć 
i uzyskać już prawdziwy efekt stereo.

Po przedstawieniu wszystkich funkcji, jakie SB7100 
posiada nie możecie się ze mną nie zgodzić, że to cie-
kawy mobilny system głośników.

***
Philips świetnie zawarł i połączył trzy najważniejsze 

cechy. Po pierwsze, mocna konstrukcja, która zmieści 
się nawet do kieszeni kurtki. Po drugie, funkcjonalność, 
czyli Bluetooth system, w jakim komunikuje się każdy 
sprzęt, mam wrażenie, że nawet jak kosmici wylądują 
na ziemi to połączą się z nami za jego pośrednictwem. 
Po trzecie, nie drażniący dźwięk, który w tym przedzia-
le cenowym jest akceptowalny.

Po kolejnym tak pozytywnym teście urządzenia marki 
Philips zasłużyłem już chyba na jakiś wspomniany wcze-
śniej 52-calowy telewizor prawda? «

jaki z siebie wydobywa. Długo myślałem nad tym żeby 
po prostu napisać „Gra” i zakończyć tekst.

Oczywiście nie zrobię tego i napiszę to tak jak brzmią 
tzw. prasówki, przecież nie będę wsłuchiwał się w po-
szczególne tonacje dźwięków w tak małym systemie za 
takie pieniądze. To tak jakby Stig cały dzień próbował 
uzyskać jak najlepszy czas Focusem 1.6 na torze TopGear.

Seria głośników ShoqBox wyposażona jest w dwa 
neodymowe przetworniki głośnikowe, oraz technologię 
wOOx. Dzięki tym rozwiązaniom, jakość dźwięku – bio-
rąc pod uwagę jego wielkość – zaskakuje. W praktyce 
ten głośnik nie posiada cechy, która mnie od podobnych 
konstrukcji odrzuca na setki kilometrów,  czyli nie draż-

philips      
– shoqbox sb 7100
Zgodność: Bluetooth 2.1 lub nowszy

Moc: 2x 4 W RMS

System	Dźwięku: Stereo:

Głośniki: 2x 1”

Przetwornik	głośnika: Magnes Neodymowy

Wejście: Jack 3,5 mm

Bateria: Litowa 8h

Wymiary: S– 62 G- 62 W- 180 mm

Waga: 0,413 kg

Cena: 699 zł
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raz na jakiś czas uda się jakiejś firmie wyprodukować coś, co zdobywa nie tyl-
ko klientów, ale przede wszystkim ich serca. raz na jakiś czas pojawi się pro-
dukt, który urzeka swoją elegancją, jakością i prostotą. rzadko zdarza się, aby 
jednej firmie udało się to dwukrotnie w tak krótkim odstępie czasu.

WojtEk pIEtruSIEWIcz

 » Miłość od pierwszej wejrzenia

Tak było w moim przypadku z głośnikami B&W MM-1, 
które nabyłem wkrótce po napisaniu ich recenzji. Urze-
kły mnie nie tylko wyglądem, ale również swoim świet-
nym brzmieniem. Niestety, miały i nadal mają jedną 
wadę – kable. Nie lubię kabli. Utrudniają mi sprzątanie 
biurka. Plączą się. Są nieestetyczne. B&W A7 rozwiązuje 
ten problem – poza kablem od zasilania, zlikwidowano 
wszelkie inne wystające przewody. Oto magia AirPlay.

 » Hardware

Wygląd A7 jest absolutnie powalający. Stal szczotkowa-
na połączona z czarnym materiałem wgląda znakomicie. 
Tę samą kombinację użyto przy MM-1 i muszę stwier-
dzić, że zdecydowanie się nie znudziła. A7-ka dodatkowo 
zapewnia bardzo kompaktowe rozwiązanie, co w szcze-
gólności ucieszy właścicieli mniejszych mieszkań, gdzie 
niekoniecznie mają możliwość podłączenia sprzętu Hi-Fi. 
Skrzynka waży sporo, bo blisko 6  kilogramów.  Jeśli 

BowerS & wIlkInS
a7
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o mnie chodzi, mogłaby ważyć i dwadzieścia, ponieważ 
pod żadnych względem nie jest to sprzęt przenośny. 
Nie widzę jednak przeszkód w przenoszeniu go pomię-
dzy, przykładowo, dużym pokojem a sypialnią.

A7 wyposażono w pięć głośników: dwa 25 mm twe-
etery z rodziny Nautilus, dwa 75mm głośniki odpowie-
dzialne za średnie tony oraz jeden 150 mm subwoofer.

Pomimo kompaktowych rozmiarów, nie jest to małe 
urządzenie. Na szczęście B&W oferuje również mniej-
szego brata A5, który prawdopodobnie znacznie le-
piej sprawdzi się przy jeszcze bardziej ograniczonej 
przestrzeni.

 » Pierwsze uruchomienie

Bowers & Wilkins odrobił zadanie domowe. Podłączenie 
i uruchomienie A7 jest banalnie proste i spro-

wadza się do pobrania ich aplikacji kon-
figuracyjnej. Aplikacja dostępna jest za-

równo na iOS, jak i OS X oraz Windows. 
Wybrałem mobilną drogę…
Proces konfiguracyjny polega na podłącze-

niu się do sieci Wi-Fi, wytwarzanej przez A7 na na-
szym  iPhonie lub iPadzie i następnie uruchomienie 

ich pięknej aplikacji. Bardzo cieszy mnie fakt, że posta-
rano się również o nadanie jej indywidualnego wyglą-
du, zgodnego z  filozofią i stylem firmy. To wbrew pozo-
rom bardzo ważny aspekt, którego brak rzuca cień na 

„ raz na jakiś czas 
uda się jakiejś 

firmie wyprodukować 
coś, co zdobywa 
nie tylko klientów, 
ale przede wszystkim 
ich serca
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ne miejsca, szukając tego optymalnego – w końcu je zna-
lazłem. W przypadku A7 kluczowe jest miejsce, w którym 
planujemy go trzymać – niestety może się zwyczajnie 
okazać, że jest nieodpowiednie.

Na co dzień słucham muzyki przez MM-1 bezpośred-
nio z komputera lub poprzez wzmacniacz Denona z gło-
śnikami w układzie 2.0. W obu przypadkach lewy od pra-
wego odstawiony jest o, odpowiednio, niecały metr oraz 
trzy metry. To daje zupełnie inne wrażenia niż pięć gło-
śników schowanych w obudowie o szerokości trzydzie-
stu sześciu centymetrów. Zależnie od miejsca, w którym 
się znajdujemy względem A7, dźwięk może się wydawać 
punktowy – to wrażenie znika powyżej 50% maksymal-
nej głośności.

Bardzo cenię sobie naturalność dźwięku w produk-
tach B&W – basy nie są przesterowane „Beats-style”, 
a góra i środek są dokładnie takie, jakie być powinny. 

 Dopiero podnosząc poziom dźwię-
ku do około 75% na suwaku 

w iTunes zauważyłem nie-
co więcej basu niż się spo-
dziewałem. Skrzynka jest 
w każdym razie w sta-
nie bez problemów wy-
pełnić pięćdziesięciome-
trowe pokoje nutami. Nie 
sądzę jednak, aby goście za-
uważyli braki w większych 
pomieszczeniach.
   B&W A7 oferuje również stre-
aming USB. Niestety,  wymaga 

całość – chciałbym, aby więcej osób/firm doceniało rze-
czy, które tylko z pozoru są drobnostkami. Dążenie do 
perfekcji w  Bowers & Wilkins wydaje się być korpora-
cyjnym trendem i chwała im za to. Wracając jednak do 
 konfiguracji. Wystarczy podać nazwę urządzenia oraz 
wprowadzić dane naszej domowej sieci Wi-Fi wraz z ha-
słem. Proste jak budowa cepa, a z całością można się 
zmieścić w trzech minutach, łącznie z pobraniem samej 
aplikacji. Wersja tej ostatniej dla OS X nie jest aż tak ład-
na, chociaż bardzo estetyczna, i równie prosta w obsłu-
dze. Nie testowałem wersji dla Windows.

Nadszedł czas posłuchanie pierwszych nut…

 » dźwięk

Wydając kilka tysięcy złotych, klient może spodziewać 
się więcej niż przeciętnej jakości dźwięku. Tym większe 
było moje zdziwienie, gdy po pierwszym uruchomie-
niu włączyłem Rolling Stonesów z iPhone’a, 
a dźwięk wydał się… słaby. Odkrę-
ciłem lekko głośność… lepiej. 
Trochę lepiej. Głośnik stał 
na kuchennym stole, a ta lo-
kalizacja była zdecydowanie 
daleka od ideału, a wynikają-
ca z charakterystyki mojego 
mieszkania, któremu niestety 
daleko jest do perfekcji poko-
ju odsłuchowego. Przez resztę 
dnia przenosiłem głośnik w róż-
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to położenia dodatkowego przewodu. Jeśli jednak inte-
resuje Was absolutnie najwyższa jakość dźwięku moż-
liwa do wyciągnięcia z głośników, oczywiście kosztem 
wygody, to nie ma innego wyjścia. Dźwięk w takiej sy-
tuacji jest przesyłany z komputera bez konwersji i do-
piero przetwarzany przez procesory w A7.

 » Multiroom

Jedną z największych zalet korzystania z AirPlay oraz ste-
rowania muzyką za pomocą iTunes, jest fakt, że może-
my bez problemów (i bez kabli!) stworzyć świetny mul-
tiroom. Wystarczy w odpowiednich pomieszczeniach 
w domu rozmieścić odpowiednie głośniki wyposażo-
ne w AirPlay, aby następnie sterować nimi bezpośred-
nio z jednego miejsca, jednocześnie regulując ich po-
ziomy niezależnie.

 » dlaczego A7?

Audiofile znienawidzą tę 
skrzynkę. Powiedzą, że jest 
do kitu i niewarta pienię-
dzy, jakie żąda za nie Bo-
wers & Wilkins. Za blisko 
4 tys. złotych można kupić 
całkiem niezły dwu-kana-
łowy wzmacniacz oraz parę 
znacznie lepiej grających ko-
lumn. Można przecież kupić 
Porsche 911 GT3 i jeździć nim 
po mieście, a można zdecydo-
wać się na znacznie mniejsze-
go Boxstera, który sprawdzi 

się w 95% przypadkach identycznie. Każdy ekstremi-
sta ma inne potrzeby i inne oczekiwania. Wracając jed-
nak do A7…

Oczywiście, możemy w każdym pomieszczeniu po-
stawić AirPort Expressa lub Apple TV i podłączyć je 
stosownym okablowaniem do odpowiednich klocków, 
ale takie rozwiązanie wymaga ogromnej ilości miejsca, 
kończy się plątaniną kabli oraz potrzebą wcześniejsze-
go planowania rozmieszczenia sprzętów. A kupując kilka 
sztuk A7 lub mniejszego brata – A5 – po prostu stawia-
my je tam, gdzie chcemy, podłączamy do prądu i Wi-Fi 
(w ostateczności jest port ethernet dla osób, które jesz-
cze nie zdecydowały się na żaden bezprzewodowy stan-
dard) i parę minut później możemy rozkoszować się mu-
zyką w całym domu.

 » Na koniec

Pomimo że A7 jest stworzo-
ny dla AirPlay, można go rów-
nież używać za pomocą ka-
bla USB oraz poprzez 3.5mm 
gniazdo. Mogą to być rozwią-
zania w szczególności wygod-
ne dla osób korzystających 
z produktów innych firm niż 
Apple. Ten pierwszy standard 
jednak zapewnia ekstremalną 
wygodę, ale nie jest bez wad. 
Upewnijcie się, że zasięg Wa-
szej domowej sieci Wi-Fi jest 
dobry lub bardzo dobry. Za-
kłócenia od sąsiadów są jak najbardziej niewskazane, 
ponieważ zdarzały mi się sytuacje (w  sypialni), gdzie 
dźwięk przerywał. Wynika to z prostego faktu, że mój 
iPhone jest w stanie wykryć osiemnaście (powtórzę: 
osiemnaście!!!) sieci Wi-Fi sąsiadów. W takich przypad-
kach warto rozważyć połączenia za pomocą skrętki po-
łożonej najlepiej pod podłogą lub kupić AirPort Express, 
aby polepszyć zasięg domowej sieci.

Jedyne, co mnie martwi przy rozwiązaniu, jakim jest 
AirPlay to fakt, że Apple może go kiedyś w przyszłości 
zmienić i sam upgrade firmware’u nie wystarczy, aby 
urządzenie pozostało kompatybilne. Technologia nie 
stoi w miejscu, a my nie mamy żadnej pewności, że kil-
ka lub kilkanaście tysięcy włożonych w sprzęt audio bę-
dzie miało sens, kiedy nasze telefony, tablety czy kom-
putery nie będą w stanie ich obsługiwać. To oczywiście 
najczarniejszy scenariusz, jaki byłem w stanie wymyślić, 
ale nie jest niemożliwy.

Powiedziawszy to, zaczynam odkładanie pieniędzy na 
własne egzemplarze. Tak. Egzemplarze. Cenię sobie wy-
godę, brak kabli oraz estetykę. A jakość dźwięku, którą 
otrzymujemy w tym kompromisie, jest bez zarzutu dla 
moich uszu. «

bowers & wilkins a7      
Producent: Bowers & Wilkins

Model: A7

Cena: 3.699 PLN

Waga: 5,7 kg

Wymiary: 36 x 22 x 16 cm (szer. x wys. x gł.)

Wejścia:  – ethernet / Wi-Fi 
– analogowy / optyczny 3,5 mm mini jack 
– USB (streaming z komputera, upgrade firmware’u)

„ jedną 
z największych 

zalet korzystania 
z airplay oraz 
sterowania muzyką 
za pomocą iTunes, 
jest fakt, że możemy 
bez problemów 
(i bez kabli!) stworzyć 
świetny multiroom

„ a7-ka 
dodatkowo 

zapewnia bardzo 
kompaktowe 
rozwiązanie, 
co w szczególności 
ucieszy właścicieli 
mniejszych mieszkań, 
gdzie niekoniecznie 
mają możliwość 
podłączenia 
sprzętu hi-Fi
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głośnik od producenta 
legendarnych kart dźwiękowych 

Sound Blaster

jAroSłAW cAłA

Gdy myślę o firmie Creative, to wracają do mnie bardzo 
miłe wspomnienia z mojego pecetowego życia. Legen-
darne karty dźwiękowe Sound Blaster były dla tuningu 
komputerowego tym, czym dla tuningu samochodowe-
go są aluminiowe felgi. Po prostu, każdy bez wyjątków 
musiał je mieć w swoim komputerze.

Pamiętam też niezastąpione akceleratory grafiki 
VooDoo, a później pierwsze empetrójki, które służyły 
jako pendrive. Od tamtych czasów już trochę minęło 
i moja styczność z produktami Creative była znikoma, 
a właściwie można powiedzieć, że zerowa.

Dlatego z ciekawością ode-
brałem paczkę z topowym 
modelem SBX 20, pochodzą-
cym z nowej serii Sound Bla-
sterAxx. Seria Axx to głośniki 
bezprzewodowe, które swo-
ją konstrukcją i możliwościa-
mi są o wiele ciekawsze niż 
zwykłe głośniki tylko odtwa-
rzające dźwięk. Przede wszystkim wyróżniają się na 
tle konkurencji bardzo urozmaiconym możliwościami 

creaTive
Sound BlaSteraXX SBX 20

„ Trzeba też 
zaznaczyć, 

że jakość odtwarzania 
muzyki jest dość 
wyraźnie lepsza, 
podczas gdy głośnik 
połączony jest kablem
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 wykorzystania go jako system głośnomówią-
cy. Wszystkie szczegóły przybliżę na podsta-
wie najwyższego modelu SBX 20.

 » Pionowo do góry

Słowo „najwyższy” jest użyte w tym przy-
padku w znaczeniu dosłownym, ponieważ 
konstrukcja serii Axx to pionowe wieże, któ-
re pną się do góry w zależności od zaawan-
sowania modelu. Sześciokątna wieża pra-
wie cała pokryta jest charakterystyczną dla 
głośników materiałową siatką, a jego dopeł-
nieniem są połyskowe czarne plastiki. Naj-
bardziej efektowym punktem budowy jest 
jego dach, który w całości jest panelem do-
tykowym, na którym możemy włączać lub 
wyłączać różnego rodzaju funkcje oraz 
sterować poziomem głośności. Trzeba 
przyznać, że cała konstrukcja jest do-
brze przemyślana.

Po pierwsze, dzięki pionowej bu-
dowie zajmuje mało miejsca. Po dru-
gie, przyciąga wzrok i ciężko obok niej 
przejść obojętnie.

 » Bezprzewodowe połączenie

Od samego początku zastanawiała mnie sprawa bez-
przewodowego połączenia głośnika – niby jest blueto-

oth, ale po dokładniejszym sprawdze-
niu okazało się, że nie ma baterii. Czyli 
„prawie” jest bezprzewodowy? Otóż roz-
wiązaniem jest dokupienie dodatkowe-
go akumulatora, co niestety jest sporym 
minusem. Nie mogę zrozumieć, dlacze-
go producent nie wyposażył swojego naj-
wyższego modelu seryjnie w akumulator, 
nawet kosztem dodatkowych złotówek.

Tak więc, żeby podłączyć się bezprze-
wodowo do SBX 20 trzeba połączyć go do 
zasilania i tu na szczęście wystarczy pod-
łączenie do komputera za pośrednictwem 
kabla USB. Dalej już możemy cieszyć się 
technologią bluetooth, która szybko i bez-
problemowo pozwoli nam połączyć się z tele-
fonem bądź tabletem. Producent dużą uwagę 
przywiązał do ustawień dźwięku i jak podaje 
Creative dwóch mikrofonów, co pozwala nam 

na używania głośnika jako systemu głośno 
mówiącego.

Mamy na przykład funkcję Smart Volu-
me, co pozwala nam na swobodne poru-
szanie się po pomieszczeniu w którym się 

znajdujemy, a mimo tego nasz rozmówca bę-
dzie nas słyszał dokładnie tak jakbyśmy mówi-

li wprost do mikrofonu. Z kolei włączenie syste-
mu CrystalVoice spowoduję wycięcie niepożądanych 

dźwięków podczas rozmowy. W praktyce możemy suszyć 
sobie włosy i rozmawiać z kimś przez Skype, co może 
wywołać małe zakłopotanie na twarzy po drugiej stro-
nie monitora, gdy będzie słyszał tylko nasz głos. Jeszcze 
jedną funkcją mikrofonu jest 
Voice Focus, która ustawia 
strefę akustyczną pod takim 
kątem jak chcemy, a wszyst-
ko po za nią nie jest słyszal-
ne po drugiej stronie. Wszyst-
kie funkcje możemy włączyć 
za pomocą wspomnianego 
wcześniej dotykowego pane-
lu na wierzchołku głośnika.

 » „Sound Balaster 
Central Panel”

W sterowaniu sys-
temem bardzo 
pomaga aplikacja 
„Sound  Blaster 

„ wszystkie 
szczegóły 

przybliżę na podstawie 
najwyższego modelu 
sbX 20. słowo 
„najwyższy” jest użyte 
w tym przypadku 
w znaczeniu 
dosłownym, ponieważ 
konstrukcja serii axx 
to pionowe wieże, 
które pną się do 
góry w zależności 
od zaawansowania 
modelu.
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do poświęcenia dłuższej 
chwili na te ustawienia, 

ponieważ możliwo-
ści jest dużo i każ-

dy znajdzie w tym 
optymalnie do-
bry dźwięk prze-

znaczony dla swo-
jego ucha.

***
Być może Creative 

produktami SoundBla-
sterAxx nie wywoła takiej 

rewolucji jak kiedyś swoimi kartami 
dźwiękowymi, aczkolwiek uważam, 
że szereg możliwości, jakie te mode-
le dają jest ciekawą pozycją na rynku. 
Podobały mi się zwłaszcza możliwo-
ści komunikacji, które są tak moc-
no rozbudowane, że nigdy wcześniej 
z czymś takim się nie spotkałem. «

Central Panel”, dzię -
ki której możemy bar-
dzo dokładnie ustawić 
wszystkie możliwości 
dźwięku. Bogactwo 
suwaków aplikacji 
panelu można po-
równać do kokpitu 
Miga 29, ale wystar-
czy trochę nad tym po-
siedzieć, aby uznać to za 
niewątpliwy plus. Śmiesz-
ną funkcją jest Voice FX, czy-
li możliwość modyfikacji dźwięku, co 
uczyni z każdego twardziela kobietę, 
a telefon do znajomego pozwoli nam 
wykonać jako Dard Vaider.

Jeśli chodzi o ten prawdziwy i natu-
ralny dźwięk, jaki wydobywa się z SBX 

20 to prawdę mówiąc nie spodzie-
wałem się efektu ciarek na ple-
cach, jednak ciekawa konstrukcja 

robi swoje. Do budowy wykorzysta-
no system Stacked Stereo Acoustic Desi-

gne, czyli dwa przetworniki umieszczone pionowo w taki 
sposób, że dają efekt zbliżony do prawdziwego stereo.

Ładnie brzmią tony wysokie i ku mojemu zdziwieniu 
słyszalne są też środki, najgorszym punktem dźwięku są 
niskie częstotliwości, ale przy tak małej obudowie uzy-
skanie czegoś lepszego było bardzo ciężkie.

Trzeba też zaznaczyć, że jakość odtwarzania muzy-
ki jest dość wyraźnie lepsza, podczas gdy głośnik połą-
czony jest kablem i jest to zrozumiałem, ponieważ SBX 
20 ma wbudowaną kartę dźwiękową. Drugą sprawą 
jest to, że większość funkcji ustawień dźwięku jest do-
stępna właśnie po podłączeniu kablem USB. Zachęcam 

creative      
sound blasteraxx sbX 20 
Technologia	bezprzewodowa: Bluetooth 2.1 + EDR

Częstotliwość: 2,4 GHz

Kodowanie	audio: AAC, SBC

Zasięg	działania: do 10 m

Wbudowany	mikrofon: Para mikrofonów wielokierunkowych

Wejścia	audio: Jedno stereofoniczne gniazdo 3,50 mm (1/8 cala) 
typu jack pełniące rolę wejścia Aux lub wejścia mikrofonowego

Wymiary	(dł.	x	szer.	x	wys.)	[mm]: 109,8 x 97 x 400,2

Masa	(kg): ok. 1.9

http://sare.pl/
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Serwer 
wyzwolony… 
od kabli

przEMySłAW MArczyńSkI

Serwery NAS to wyśmienite urządzenia do magazyno-
wania i dzielenia się danymi, które są na nich zapisane. 
Dużą bolączką dla użytkowników - szczególnie domo-
wych - mogą być kable, które ciągną się nieskończenie 
za tym sprzętem i zmierzają bezpośrednio do routera. 
Nowa rodzina serwerów od Synology z przyrostkiem 
„air” rozwiązuje tę niedogodność. Oto nowy produkt 
tej firmy DS213air z wbudowaną kartą sieciową Wi-Fi.

 » dla domu i dla biur

Konstrukcja tego modelu jest typowa dla produktów Sy-
nology przeznaczonych dla domu i małych biur. Biała 
plastikowa obudowa z diodami kontrolnymi pracy dys-
ku i urządzenia. Z tyłu dwa gniazda USB 3.0, przycisk 
Reset oraz Wi-Fi. Zabrakło na przednim panelu portu 
USB, który jest znacznie wygodniejszy w podłączeniu 
„na szybko” przenośnych pamięci masowych. NAS sta-
bilnie stoi na gumowych nóżkach, które absorbują drga-
nia dysków. Ta wersja NAS-a obsługuje dwa dyski (3,5” 
lub 2,5” SATA) po 4TB każdy. Serwerem kieruje proce-
sor taktowany częstotliwością 1,6GHz i 256MB pamię-
ci RAM. Dla domowego użytkownika jest to w zupeł-

ności wystarczająca konfiguracja. Co jednak wyróżnia 
DS213air na tle podobnych mu urządzeń? To wbudowa-
na karta sieci bezprzewodowej pracująca w standardach 
802.11b/d/g. Dzięki niej będziemy mogli podłączyć ser-
wer do naszej sieci bez konieczności rozciągania kabli 
ethernetowych.

 » Od udostępniania plików po archiwum 
TimeMachine

Serwer obsługuje system DiskStation Manager 4.1 (DSM). 
Jest to bardzo intuicyjne narzędzie, dzięki któremu każ-
dy poradzi sobie z wykorzystaniem ogromnego poten-
cjału, jaki drzemie w serwerach NAS. Dużym udogod-
nieniem jest obecność języka polskiego w DSM. Łatwość 
korzystania z serwera potwierdza fakt, że proces konfi-
guracji odbywa się automatycznie, a my musimy jedynie 
podać w oknie przeglądarki adres http://find.synology.
com/. Następnie asystent instalacji wykona całą pracę 
za nas. Zadania, do jakich możemy zaprzęgnąć serwer 
są rozmaite. Od zwykłego udostępnianiem plików po-
przez FTP lub chmurę Synology. Możemy także wyko-

synology ds213air

http://find.synology.com/
http://find.synology.com/
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rzystać go jako serwer: multimediów, iTunes, poczto-
wy, blog Wordpressa lub archiwum TimeMachine. A to 
jest dopiero początek możliwości, które oferuje Syno-
logy DS213air.

 » Atrakcyjny kompakt

Dziwię się, że tak długo musieliśmy czekać na „kompakt” 
w postaci serwera i karty bezprzewodowej. Nawet sobie 
nie zdawałem sprawy jak bardzo ten zestaw potrafi uła-
twić życie. Umieszczenie NAS-a obok telewizora, skąd 
mogę odtwarzać filmy i zdjęcia bez konieczności prze-
ciągania kabli, to ogromna wygoda. Do tego nasz serwer 
skutecznie rozszerzy zasięg naszego routera,  obejmując 
bezprzewodową siecią znacznie większy obszar miesz-
kania. DS213air to świetny wybór dla osób poszukują-
cych urządzenia do pracy w sieci, które będzie można 
łatwo dopasować do własnych potrzeb dzięki systemo-
wi DSM. Kolejny argument przemawiający na korzyść 
tego sprzętu to także większe bezpieczeństwo danych 
dzięki użyciu dwóch dysków, które potrafią wzajemnie 
się klonować na wypadek usterki jednego z nośników. 
Dla ceniących estetykę i ochronę plików nowy produkt 
Synology DS213air jest ciekawą propozycją. «

Dziękujemy firmie Seagate Polska za wypożyczenie 
dysków do testu serwera Synology DS213air.

synology ds213air      
Plusy:  + wbudowany moduł Wi-Fi 

+ prosta konfiguracja (polski interfejs) 
+ cicha praca

Minusy:  – brak złącza USB na przednim panelu 
– zbyt krótki kabel zasilania

Producent: Synology

Witryna: http://www.synology.com/products/product.
php?product_name=DS213air&lang=enu

Cena: 225 Euro + VAT

http://www.synology.com/products/product.php?product_name=DS213air&lang=enu
http://www.synology.com/products/product.php?product_name=DS213air&lang=enu


Fotoksiążka to wydrukowany i oprawiony album z twoimi zdjęciami.

Fotoksiążka będzie gotowa w ciągu kilku dni. Możesz odebrać ją osobiście
lub wyślemy ją do Ciebie kurierem.

Gotowy projekt zostaje automatycznie wysłany przez internet do drukarni.

Możesz stworzyć niepowtarzalną historię, dodawać tła i komentarze. 

www.iphotobook.pl

http://www.iphotobook.pl
http://www.iphotobook.pl
http://www.iphotobook.pl


 » 2012 nr 11 » programy » Gry i programy app Store 81

 » Gastronauci.pl	 Cena:	0	Euro

Jest to klient internetowego serwisu o tej samej nazwie, a sam serwis służy do oceniania restauracji 
i punktów gastronomicznych. Bardzo mnie ucieszyła ta premiera na iOS i to z przynajmniej kilku powo-
dów. Po pierwsze, znam osobiście Olę Lazar odpowiedzialną za Gastronautów. Po drugie aplikacja iOS 
była oczekiwana już do kilku lat. Po trzecie, to świetny serwis. Jego największą zaletą jest ogromna ilość 
zgromadzonych ocen, dość powiedzieć, że nowa piekarnia u mnie w biurowcu ma już ich kilka. Aplikacja 
jest prostą, ale bardzo ładnie wykonaną wyszukiwarką najbliższych restauracji z możliwością przeglą-
dania ocen wystawionych przez użytkowników. Ma zintegrowane funkcje społecznościowe, w których 
zabrakło jednak Twittera. Największą zaś wadą jest brak możliwości dodania nowej opinii z poziomu 
iPhone’a. Mam nadzieję, że będzie to poprawione w aktualizacji. Na pocieszenie mamy dostęp do ser-
wisu stoliczku.pl, czyli zintegrowanego z gastronautami systemu rezerwacji stoików w restauracjach.

Sprawdź	w	App	Store

 » Clear	 Cena:	1,79	Euro

Jest taka aplikacja, która mi się bardzo podobała od dawna, ale brakowało jej podstawowej funk-
cji, aby być użyteczną. Mowa o Clear, czyli świetnie wyglądającej, bardzo prostej i genialnie intuicyj-
nej aplikacji do zarządzania rzeczami do zrobienia. Zresztą zastosowań Clear może być dużo więcej. 
Rzeczy do zrobienia wyświetlane są w formie prostych wierszy na ekranie. Dodawanie nowej pozy-
cji odbywa się przez przesunięcie listy do dołu, a zaznaczenie rzeczy zrobionej przez przekreślenie 
jej palcem. Wygląda i działa to genialnie. Sam program zaś był bezużyteczny dla mnie, bo nie mógł 
się synchronizować między urządzeniami mobilnymi a komputerem. Dziś jednak ukazała się nowa 
wersja programu zarówno dla iOS, jak i dla Mac OS i od teraz wersje te potrafią się synchronizować 
poprzez iCloud. Program dla Mac OS wygląda i działa prawie identycznie jak wersja dla iOS. Oprócz 
dodania możliwości synchronizacji dodano też np. wyświetlanie na ikonce powiadomień dotyczą-
cych ilości rzeczy do zrobienia. Czekam teraz na wersję iPadową.

Sprawdź	w	App	Store

 » iStat 2	 Cena:	4,49	Euro

Nazwa programu jest na pewno znana użytkownikom komputerów z systemem Mac OS. Dla tych, któ-
rzy go nie znają spieszę z wyjaśnieniem. To zewnętrzny program, który monitoruje wszystkie para-
metry pracy komputera z systemem OS X. Aplikacja na iPhone’a oraz iPada wykonuje to samo i mo-
nitoruje pracę urządzeń z iOS. Z programu dowiemy się, jakie mamy IP naszego telefonu, ile mamy 
wolnego miejsca na dysku, jak duży mamy transfer przez 3G lub Wi-Fi oraz jak bardzo jest zajęta pa-
mięć operacyjna. Prawdziwy kombajn. Monitorowanie urządzeń z iOS to jednak tylko połowa zaba-
wy, jaką daje ten program. Druga połowa to zdalne monitorowanie pracy komputerów z systemem 
Mac OS. W tym celu musimy zainstalować iStat Server, po jest zainstalowaniu na komputerze bę-
dziemy mogli monitorować go zdalnie z naszego urządzenia. Co ciekawe, zdalnie możemy monitoro-
wać nie tylko komputery w sieci lokalnej, ale również komputery dostępne poprzez Internet i to te 
działające pod OS X jaki Windows oraz Linux.

Sprawdź	w	App	Store

gry i programy
app Store

NorBErt cAłA

https://itunes.apple.com/pl/app/gastronauci.pl-oceniamy-restauracje/id572355896?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/clear/id493136154?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/istat-2/id571129458?mt=8


 » 2012 nr 11 » programy » Gry i programy app Store 82

 » Analytics Tiles	 Cena:	2,69	Euro

Na platformę iOS jest naprawdę dużo programów do wyświetlania statystyk z Google Analy-
tics, ale mało jest takich, które robią to ładnie. Jedną z nich jest na pewno Analytics Tiles. Inter-
fejs aplikacji przypomina trochę interfejs systemu Windows Phone, ale w tym przypadku to aku-
rat zaleta aplikacji. Wszystkie informacje pobierane z Google Analytics wyświetlane są właśnie 
w formie definiowanych przez użytkownika kafelków. Na kafelkach mogą być wyświetlane wy-
kresy wizyt, mogą być tam informacje o ilości osób, jakie odwiedziły naszą stronę oraz praktycz-
nie wszystkie informacje, jakie możemy wyciągnąć z tego serwisu poprzez przeglądarkę. Oprócz 
tego, że możemy wybrać sobie informację, jaką możemy widzieć na kafelkach, to oczywiście mo-
żemy też dowolnie ustawić kafelki, zmienić ich wielkość i kolor. Daje to nam praktycznie pełną 
dowolność w personalizowaniu wyglądu, co jest niewątpliwą zaleta. Prawdziwi maniacy informa-
cji o odwiedzinach własnej strony mogą uruchomić tryb AutoPilot dzięki któremu aplikacja nie 
będzie się wygaszała i będzie w trybie ciągłym aktualizowała wyniki. Aplikacja jest uniwersalna, 
czyli statystyki naszej strony będziemy mieli zarówno na iPhone jak i na iPadzie.

Sprawdź	w	App	Store

 » iBomber Attack	 Cena:	0,89	Euro

Niczym Gruber z Allo Allo wsiadamy do naszego małego czołgu i udajemy się 
w krucjatę przeciwko hordom przeciwników. Gra jest osadzona jakby w re-
aliach drugiej wojny światowej, a my mamy do wykonania dużo różnych mi-
sji, z których większość sprowadza się do konieczności eliminacji wszystkich 
przeciwników. Jak wspomniałem, poruszamy się czołgiem, którym steruje-
my w dość specyficzny sposób. Pod lewym palcem mamy joystick odpowie-
dzialny za kierunek ruchu, a pod prawym za obrót wieżyczki, czyli za kierunek 
strzelania. Takie sterowanie w praktyce jest bardzo się ergonomiczne. Bardzo ciekawa grafika, interesująca oprawa 
muzyczna i fajnie zaprojektowane i zróżnicowane misje powodują, że gra potrafi naprawdę bardzo wciągnąć i wczuć 
się w wir walki. W czasie misji zbieramy złoto, które potem możemy zamieniać na dodatkowe wyposażenie nasze-
go czołgu. Niestety wzorem innych gier możemy też złoto kupić jako In-App Purchase. To niestety potrafi zabić roz-
grywkę. Proponuję więc tego nie robić, bo gra jest zdecydowanie bardziej wciągająca bez dodatkowych pomagaczy. 

Sprawdź	w	App	Store

 » Extreme Road Trip 2	 Cena:	0	Euro

To darmowa gra z gatunku tych, które są proste i jednocześnie niezwykle 
wciągające. Na starcie dostajemy samochód, którym poruszamy się w róż-
nych lokacjach. Cały przebieg gry widzimy z boku w trybie 2D. Grafika jest 
taka sobie, muzyka również, sterować możemy tylko obrotem samochodu 
do przodu lub do tyły, ale całość niesamowicie wciąga. Naszym zadaniem 
jest oczywiście przejechać jak najdłuższy dystans, po drodze zbierając różne 
fanty i wykonując misje. Jak już wspomniałem, musimy kontrolować obraca-

nie się samochodu do przodu i do tyłu tak aby nie upadł on na dach, bo wtedy kończy się nasza gra. Bardzo fajnie 
rozwiązano w grze współzawodnictwo, możemy za pomocą Game Center zaprosić naszych znajomych do grania ra-
zem z nami, wtedy ich samochód będzie widziany jako „duchy” w naszej grze. Mi ta gra chyba nigdy się nie znudzi, 
jest doskonała na każdą chwilę w poczekalni lub gdzie indziej:)

Sprawdź	w	App	Store

https://itunes.apple.com/pl/app/analytics-tiles-app/id527147208?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/ibomber-attack/id538751326?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/extreme-road-trip-2/id526814842?mt=8
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gry i programy
MaC oSX

 » Tweetbot

Gdy pojawiła się wersja na 
iOS, rozkochała w sobie ty-
siące użytkowników, rów-
nież mnie. Dlatego, gdy 
tylko mogłem, kupiłem Twe-
etbota na OS X. Ten popu-
larny klient Twittera oferuje, 
poza ciekawym interfejsem z widokiem kolumnowym, 
dwie świetne funkcje. Pierwszą z nich jest streaming – 
nasz timeline jest odświeżany na bieżąco, dzięki czemu 
nie przegapimy żadnego Tweeta. Druga to synchroniza-
cja po iCloud. Zastosowanie chmury od Apple pozwala 
na bardzo szybkie zapamiętywanie pozycji na konkret-
nym urządzeniu i przenoszenie jej na pozostałe. Dzięki 
temu również nie musimy kilkukrotnie odczytywać wia-
domości prywatnych – również one są synchronizowa-
ne. Niestety, program nie jest tani, jednak – moim zda-
niem – jest wart tych pieniędzy.

Cena:	17.99	Eur
http://bit.ly/TfVZSB

 » Bartender

Jakiś czas temu, mój 
redakcyjny kolega, 
Maciek Skrzypczak, 
wymyślił zasobnik dla ikonek w Menu Barze. Progra-
mów zagnieżdżających się tam przybywa, jednak miej-
sca na pasku nie. Bartender realizuje pomysł Maćka. 
Tworzy on jedną ikonę, po naciśnięciu której ukazuje 
się nowy panel z rzadziej używanymi aplikacjami. Moż-
na tam wrzucić wszystko, od aplikacji trzecich, przez 
rozwiązanie Apple’a, a nawet ikonę Centrum Powia-
domień. Bardzo fajną funkcją tego programu jest też 
możliwość permanentnego ukrycia konkretnej pozycji. 
Moim zdaniem, pozycja obowiązkowa dla posiadaczy 
MacBooków a także wszystkich, ceniących sobie mini-
malizm i prostotę.

Cena:	50,58 zł
http://www.macbartender.com

 » Pocket

Pośpiech kiedyś nas wy-
kończy. Wszystko robimy 
w biegu, często nie mamy 
czasu nawet, żeby spokoj-
nie zjeść kanapkę. W biegu również przeglądamy wia-
domości od znajomych, posty na Facebooku czy Twe-
ety. Często znajdują się w nich linki do interesujących 
nas treści, jednak nie mamy czasu na przeglądnięcie ich. 
Wtedy z pomocą przychodzi, na przykład Pocket. Serwis 
ten umożliwia przetrzymywanie adresów URL do cie-
kawych stron internetowych. Wspominam o tym dla-
tego, że niedawno swoją premierę miał oficjalny klient 
Pocket dla Maka. Pozwala on na przeglądanie naszych 
„zdobyczy” w trybie offline, a także na czytanie samych 
tekstów, bez obrazków czy layoutów stron WWW. Poza 
tym jego funkcje nie odbiegają od wersji z iOS – dziele-
nie się adresami, oznaczanie ich gwiazdką, czy archiwi-
zowanie. Program jest bardzo ciekawy, zaś przyda się 
głównie osobom, które często podróżują ze swoim Ma-
kiem i ciepią na problem wiecznego braku czasu.

Cena:	za	darmo
http://bit.ly/TpHoGO

 » App Tab

Tradycyjnie już, comiesięczne zesta-
wienie musi w sobie zawierać jakiś pro-
gram, który zagnieżdża się w Menu 
Bar. Dzisiaj chciałem polecić Wam App 
Tab. Jest to nic innego, jak przeglądarka 
App Store, która wyświetla się w formie małego panelu 
u góry ekranu. Jednak powód, dla którego znalazła ona 
miejsce w moim Bartenderze, to możliwość przeglądania 
także App Store dla iOS. Kiedy ktoś poleca mi jakąś apli-
kację na iPhone’a, nie muszę ani iść po telefon, ani prze-
łączać iTunes z Muzyki na Store – wystarczy kilka klik-
nięć i mam. Jeżeli więc często korzystasz App Store, czy 
to na Mac, czy na iOS, to z pewnością docenisz AppTab.

Cena:	za	darmo
http://funnyfiveminutes.com/apptab/

MIchAł zIELIńSkI

https://itunes.apple.com/pl/app/tweetbot-for-twitter/id557168941?mt=12
http://www.macbartender.com
https://itunes.apple.com/pl/app/pocket/id568494494?mt=12
http://funnyfiveminutes.com/apptab/
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Wraz z premierą pierwszego iPada, Apple pokazało swój 
program do czytanie książek – iBooks wraz z sklepem 
iBookstore. Z biegiem lat aplikacja była ulepszana, do-
dano wsparcie dla iPhone’a i iPoda touch. Podczas paź-
dziernikowej prezentacji dostaliśmy trzecią już odsło-
nę iBooks. Jakie nowości zaserwowali nam programiści 
Apple?

Na pierwszy rzut oka, wszystko wygląda tak samo. 
Pobieramy darmową pozycję z App Store, włączamy pro-
gram a naszym oczom ukazuje się wirtualna półka na 
książki. Jeżeli wcześniej kupiliśmy jakieś lektury w iBo-
ostore to będzie ona zapełniona nimi. Każda pozycja 
będzie miała w prawym, górnym rogu ikonkę iCloud 
– oznacza to, że aby zacząć ją czytać należy wcześniej 
ją pobrać na urządzenie. Proces to jest wprost banalny 
– wystarczy pacnąć w pożądaną okładkę, poczekać kilka 
chwil i już możemy cieszyć się książką. W tym miejscu 
warto również zauważyć, że w trzeciej odsłonie iBooks 
w menu „Kolekcje” można znaleźć „Zakupione Książki”. 
Jest to nic innego, jak specjalna kategoria na książki po-
chodzące tylko z iBoostore.

Pomysł ten do złudzenia przypomina rozwiązanie sto-
sowane w drugim najpopularniejszym czytniku książek 
w App Store. Mowa tu oczywiście o Kindle Amazonu. Jed-
nak nie tylko tu ludzie z Cupertino wzorowali się na po-
myśle zespołu Jeffa Bezosa. Po pierwsze, użytkownicy 
iBooks mają teraz do dyspozycji automatyczną synchro-
nizację miejsca, w którym zakończyli czytanie. W prakty-
ce działa to bardzo dobrze, nawet lepiej niż w przypad-
ku konkurenta. Jest tak dlatego, że iBooks przenosi do 
miejsca, w którym naprawdę skończyliśmy czytać (na-
wet, jeżeli się cofnęliśmy o kilka stron), zaś propozycja 
Amazonu synchronizuje najdalszą lokalizację.

ibooks 3.0
odśwIeżony 
CzytnIk kSIążek od apple

MIchAł zIELIńSkI
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Od samego początku, jedną z zalet iBooks był spo-
sób w jaki czyta się w nim książki – przypomina on do 
złudzenia to, co znamy z realnego świata. Składają się 
na to, tak ochoczo kopiowane, animacje przewraca-
nia kartek. W aplikacji Kindle można również przesu-
wać strony, zupełnie jakbyśmy czytali tekst na wielkim 
zwoju czy rolce pergaminu, oczywiście strony są uło-
żone jedna obok drugiej. Apple postanowiło zapropo-
nować podobne rozwiązanie. Mianowicie, książka może 
być wyświetlana jako jedna, wielka, długa kartka papie-
ru a wrażenia z czytania są podobne, jakbyśmy czytali 
dokumenty czy artykuł na stronie internetowej. Czy ta-
kie rozwiązanie jest przydatne? Każdy musi sam zdecy-
dować. Moim zdaniem, może ono sprawdzić się na iPho-
ne’ie czy iPodzie touch, gdzie pozwoli na wyświetlenie 
większej ilości tekstu.

Nowością, na którą ja czekałem była możliwość dzie-
lenia się ze znajomymi na Twitterze czy Facebooku cie-
kawymi cytatami z książek. Dotychczas trzeba było je 

ręcznie przepisywać jako post na konkretnym serwi-
sie społecznościowym. Teraz Apple ułatwiło to zada-
nie. Wystarczy, że w książce (niekupionej w iBookstore) 
przeciągniemy palcem po konkretnym zdaniu, aby je za-
znaczyć, a następnie pacniemy w zaznaczenie. Naszym 
oczom ukaże się, między innymi, ikonka udostępniania. 
Pozostaje kliknąć w nią, wybrać z kim chcemy podzielić 
się cytatem i to tyle.

iBooks 3.0 wniósł powiew świeżości. Dzięki menu 
udostępniania i pełnej synchronizacji książek wraz 
z miejscem, w którym przerwaliśmy czytanie, program 
ten stał się integralny z głównymi cechami iOS 6. Nie 
oznacza to jednak, że jest to aplikacja idealna – dalej ma 
swoje wady, jednak jest już ich mniej. Do zrobienia zo-
stała jeszcze przeglądarka plików PDF, która jest prosta 
do bólu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku doczeka-
my się zmian również na tym polu. «

ibooks 3.0      
Producent: Apple, Inc.

Plusy:  + pełna synchronizacja między urządzeniami 
+ możliwość dzielenia się cytatami 
+ tryb „przewijania”

Minusy: zbyt prosta przeglądarka PDFów

Cena: za darmo
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Adobe. Adobe Photoshop. I wszystko jasne. Bo chyba 
każdy z użytkowników Maka (i nie tylko) miał w jakikol-
wiek sposób styczność z tą firmą i jej oprogramowa-
niem. Adobe gości na naszych komputerach od wielu 
lat. Wielu z nas działa w szeroko pojętej branży multime-
dialnej. Z oprogramowania Adobe korzystają najwięk-
si branżowi gracze, artyści, itd. Ale Adobe od długiego 
czasu dostarcza oprogramowanie nie tylko dla profesjo-
nalistów. Pamięta też o zwykłych użytkownikach, cze-
go dowodem jest Adobe Photoshop Elements. Wielu 
określa go jako ubogą wersję normalnego Photoshopa. 
Przyznam szczerze, że do tej pory zaliczałem się do tej 
grupy osób, ale wersja 11 tego programu pokazała mi, 
że byłem w błędzie. Dlaczego? Zapraszam do lektury.

 » Z czym to się je?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się zastanowić, 
czego oczekujemy od programu graficznego. Bo tak na-
prawdę, ilu z nas może powiedzieć z czystym sumie-
niem, że zna DOBRZE Photoshopa? Czy jest to prawdą? 
Czy znamy jego wszystkie narzędzia, palety, filtry i po-
zostałe funkcje? I kolejne – ważniejsze – pytanie: Czy tak 
naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego? Wielu z nas 
nie potrzebuje wiele. Jednemu wystarczy drobna korek-
ta barwna. Drugi potrzebować będzie tylko kadrowania 
i jakiegoś filtra. Ktoś inny potrzebować będzie tego, co 
duży Photoshop nam nie zapewni – szybkiego katalo-

gowania i gromadzenia zdjęć w bibliotece. Wiadomo, że 
my – użytkownicy Maków – mamy ułatwione zadanie, 
bo mamy do dyspozycji iPhoto. Ale przyznać trzeba, że 
nie zawsze nam ono wystarcza. Czasem trzeba coś wię-
cej pogmerać przy naszym zdjęciu. I tu do gry wchodzi 
właśnie Adobe Photoshop Elements.

 » Co nowego?

Wersja 11 to przede wszystkim mocno zmieniony inter-
fejs programu. Bardzo przypominający ten z Photosho-
pa CS6. To miło, że Adobe idzie z duchem czasu i sta-
ra się optymalizować swoje programy i dostosowywać 
je w taki sposób, aby były coraz wygodniejsze w obsłu-
dze. Nie przeszkodziło to jednak w zachowaniu podsta-
wowych modułów na swoich miejscach. Photoshop Ele-
ments to nadal dwa podstawowe moduły – Organizer 
i Edytor – jednak działające znacznie sprawniej oraz po-
siadające nowe funkcje. Dodano też nowe filtry i możli-
wość wykonywania zdefiniowanych akcji.

 » Organizer

Organizer został przeprojektowany. Dzięki temu działa 
znacznie żwawiej niż w wersji poprzedniej. Jest to szcze-
gólnie widoczne przy dużych bibliotekach zdjęć, gdzie 
wykonanie bardziej czasochłonnej operacji ( sortowanie, 

adobe  
phoToshop 
eleMentS 11
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Adobe, od dłuższego czasu, dostarcza oprogramowanie nie tylko dla profesjo-
nalistów. pamięta też o zwykłych użytkownikach, czego dowodem jest Adobe 
photoshop Elements.
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generowanie podglądu itd.) potrafiło zająć chwilę. 
W obecnej wersji odpowiedź programu jest zdecydowa-
nie szybsza. Nowy Organizer został podzielony na mo-
duły. Mamy teraz do dyspozycji cztery zakładki: Media, 
Ludzie, Miejsca, Zdarzenia. Są to po prostu różne spo-
soby układania w bibliotece naszych zdjęć. Pierwszy to 
zwyczajny dostęp do naszej biblioteki zdjęć. Drugi to wy-
szukiwanie osób (twarzy) na zdjęciach i oznaczanie ich. 
Trzeci to informacje o miejscach, w jakich zostały wyko-
nane nasze fotografie. Program automatycznie odczytu-
je geotagi zawarte w danych EXIF. Warto zaznaczyć, że 
moduły Ludzie i Miejsca posiadają narzędzia ułatwiają-
ce oznaczanie osób oraz miejsc wykonania zdjęcia, je-
śli program tego nie zrobi lub wykona to nieprawidło-
wo. Ostatnia zakładka – Zdarzenia – to przypisywanie 
zdjęć do konkretnych dni w kalendarzu. Pozwala two-
rzyć grupy zdjęć i przypisywać je do konkretnego zda-
rzenia ręcznie, ale posiada też tryb „inteligentny”, który 
czasem usprawnia sortowanie. Niezależnie od wybra-
nej zakładki lewa część interfejsu jest stała, natomiast 
zmienia się prawa strona, gdzie umieszczone są narzę-
dzia potrzebne do pracy w danym trybie. Znajdziemy tu 
listę oznaczonych na zdjęciach osób, listę metadanych, 
mapę i kalendarz.

Wygląda to znajomo? Jasne! Podobne mechanizmy 
znamy z iPhoto lub Lightrooma;) Dzięki temu nowy użyt-
kownik Photoshop Elements nie będzie miał problemów 
w odnalezieniu się w nowym środowisku pracy;)

 » Edytor

Również Edytor doczekał się zmian w wyglądzie inter-
fejsu. Został on upodobniony do tych z najnowszych 
wersji Lightrooma oraz Photoshopa CS6. Jednak rów-
nież i tutaj zastosowano podział na moduły. Podob-
nie jak Organizer, Edytor posiada zakładki – tryby zna-
ne z poprzedniej wersji programu: Tryb Szybki (Quick), 
Tryb z Przewodnikiem (Guided), Tryb Eksperta (Expert). 

Pierwszy z trybów – Szybki – spodoba się osobom roz-
poczynającym przygodę z obróbką fotografii lub tym, 
którzy chcą szybko np. wykadrować zdjęcie lub zmie-
nić inny parametr, bez wgłębiania się w inne detale. 
Służy do tego kilka podstawowych narzędzi umieszczo-
nych po lewej stronie interfejsu. Kolejny tryb – z Prze-
wodnikiem – to świetna opcja dla osób, które chcą już 
troszkę więcej „pogrzebać” przy zdjęciu, ale i nauczyć 
się przy okazji czegoś. Doświadczeni „wyjadacze” duże-
go Photoshopa niech przypomną sobie swoje początki 
i pierwsze wrażenie po otworzeniu palety Kanały, Pozio-
my lub Krzywe;) Bez przygotowania zapewne byliby za-
gubieni. I tu przyda się tryb z Przewodnikiem. Zawiera 
on narzędzia, których działanie jest opisane, dzięki cze-
mu szybko można nauczyć się która funkcja za co od-
powiada. To spory ukłon w stronę fotografów, których 
niekoniecznie interesują techniczne zagadnienia obróbki 
bitmap. Tryb Ekspert to już pełne opcje dla zaawanso-
wanych. Mamy tu dostępne wszystkie palety i narzędzia 
potrzebne przy kompleksowej obróbce bitmap (w tym 
również fotografii). Będą z niego zadowoleni zaawanso-
wani użytkownicy, choć pamiętać należy, że to nie duży 
Photoshop, więc nie posiada wszystkich trybów pra-
cy. Nie znajdziemy tu trybu CMYK ani Lab oraz innych 
specjalistycznych narzędzi. Jednak mamy do dyspozycji 
wszystko, co potrzebne do zaawansowanego manipu-
lowania obrazem, korekty barwnej i obróbki fotografii.
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duł we wszystkich swoich produktach. Nie podoba mi 
się też wielka czcionka, używana do opisu narzędzi, pa-
let i innych elementów interfejsu. Widać to szczególnie 
w przypadku linijek z wymiarami ustawionymi na pixe-
le. I znów dają o sobie znać przyzwyczajenia z dużego 
Photoshopa, ale wydaje mi się, że nie wszyscy użytkow-
nicy mają problemy ze wzrokiem i przydałaby się funk-
cja zmiany wielkości czcionki interfejsu, bo nie odkry-
łem takowej w ustawieniach programu.

 » Podsumowanie

Adobe Photoshop Elements 11 to kolejny dobry produkt 
firmy. Jest to świetna alternatywa dla drogiego, duże-
go Photoshopa, przeznaczona dla osób nie wymagają-
cych bardzo zaawansowanych funkcji oraz mnogości 
filtrów. Program posiada wszystkie niezbędne narzę-
dzia potrzebne do obróbki fotografii. Pozwoli na przy-
gotowanie dobrej foto-książki z wakacji lub kalendarza 
z naszymi najlepszymi fotografiami. Narzędzia do pu-
blikacji naszych prac w Internecie też mogą się przydać. 

Program jest również świetną propozycją dla osób roz-
poczynających swoją przygodę z fotografią – świetnie 
pomoże w zorganizowaniu biblioteki fotografii, a także 
nauczy podstaw obróbki i korekty barwnej. «

 » Filtry, moduł akcji, a także plusy i minusy

Adobe Photoshop Elements w wersji 11 otrzymał kil-
ka nowych filtrów. Nie jest ich za wiele, ale zawsze coś. 
Poza filtrami znanymi z poprzednich wersji programu 
otrzymujemy trzy nowe filtry, pozwalające na zmianę 
fotografii na „komikso-podobną”. W zależności od opcji 
możemy naszą fotografię zmienić na obraz „narysowa-
ny” lub „namalowany”. Czwarty filtr to symulacja niskiej 
głębi ostrości. Przyznać trzeba, że cztery nowe filtry to 
nie żaden szał, ale pamiętajmy, że to wersja Elements;)

Moduł akcji to duża nowość w Adobe Photoshop Ele-
ments 11. Akcje znamy z dużego Photoshopa. To świet-
na metoda do usprawnienia zadań, które musimy wy-
konywać wielokrotnie. W prawdzie moduł ten nie jest 
tak zaawansowany jak w „starszym bracie”, ale daje spo-
re możliwości i z pewnością przyczyni się do szybszego 
wykonywania różnych czynności edycyjnych.

Nie sposób też nie wspomnieć o innych drobnych po-
prawkach oraz usprawnieniach, które poprawiają dzia-
łanie kilku narzędzi w tej wersji programu. Poprawiono 
działanie i sposób pracy z próbnikiem kolorów, zmianą 
kolorów oraz narzędziem służącym do wyostrzania. To 
przyjemne smaczki ułatwiające pracę. Jednak nie sposób 
też nie wspomnieć o kilku narzędziach i opcjach, których 
nadal nie ma w programie, a które być powinny. Brakuje 
mi przede wszystkim rozbudowanych funkcji w modu-
le RAW. Pewnie dlatego, że na co dzień używam dużego 
Photoshopa. Ale Adobe mogłoby już ujednolicić ten mo-
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Oprogramowanie Adobe Premiere to duży konkurent dla 
takich rozwiązań jak AVID czy Final Cut Pro. Jednak Ado-
be – pamiętając o amatorach fotografii cyfrowej – nie 
zapomniało również o amatorach wideofilmowania, cze-
go dowodem jest Adobe Premie-
re Elements. Najnowsza edycja 
z numerkiem 11 to duże zmiany 
na plus, z czego zapewne ucie-
szą się użytkownicy poprzednich 
wersji. Natomiast nowo upiecze-
ni filmowcy będą mieli sposob-
ność nauczyć się podstaw edycji 
wideo w bardzo przystępny spo-
sób oraz zasmakować namiastki 
profesjonalizmu zaczerpniętej ze 
starszego brata – programu Ado-
be Premiere Pro.

 » Z czym to się je?

Czym jest Adobe Premiere Ele-
ments 11? W dużym uproszczeniu to program do edycji 
materiałów wideo. Wiele osób po powrocie np. z waka-
cji pozostawia materiał wideo na kamerze, gdzie cze-
ka on z reguły na radosną prezentację w gronie ro-
dzinnym, a następnie na skasowanie lub archiwizację 

w postaci „tak jak leci” na płycie DVD lub komputerze. 
I często w ten sposób kończy się żywot pieczołowicie 
nagranego filmiku z pluskania się w wodzie, górskiej 
wyprawy lub wycieczki do Grecji. A szkoda, bo do ta-

kich pamiątek świetnie się wra-
ca po latach… I tu jest właśnie 
miejsce dla Premiere Elements. 
Mały, poręczny i łatwy w obsłu-
dze program do edycji wideo, 
ale jednocześnie wyposażony 
w świetne narzędzia, pozwala-
jące na szybką i sprawną edycję 
naszych filmów.

 » Nowości i zmiany

Wersja 11 to przede wszystkim 
duże zmiany w jakości pracy pro-
gramu. Użytkownicy wcześniej-
szych wersji niejednokrotnie na-
rzekali na problemy z płynnością 

pracy programu lub z płynnością odtwarzanych materia-
łów. Tutaj sprawa uległa bardzo wielkiej poprawie.  Koniec 
z zacinającym się odtwarzaniem wielu ścieżek  wideo. 
Nie ma gubienia klatek, a wstępne testy wykazały, że na 
średnio mocnym komputerze nie ma  problemów nawet 
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z 10 strumieniami AVCHD. To bardzo dobra wiadomość 
dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy wy-
korzystują Premiere Elements jako świetny program do 
tworzenia grafiki prezentacyjnej, animowanych tytułów 
lub nawet do bardziej złożonych sekwencji używanych 
potem jako np. intro do jakiejś produkcji.

Kolejna zmiana na plus to gruntowna przebudowa in-
terfejsu Premiere Elements 11. Został on zmieniony i do-
stosowany w taki sposób, że wygląda czyściej i bardziej 
ergonomicznie niż w poprzednich wersjach. Dzięki pa-
skowi narzędziowemu umieszczonemu na dole okna pro-
gramu można mieć szybki dostęp do podstawowych na-
rzędzi potrzebnych do edycji. Mieszczą się tam zakładki: 
Instant Movie, Tools, Transitions, Titles & Text, Effects, 
Music i Graphics. Zawierają one grupy narzędzi lub pod-
glądy realizowanych przez nie funkcji. Jest to szczególnie 
wygodne przy pracy z programem na mniejszych monito-
rach (np. 13’ laptopach), bo nie ma konieczności zajmowa-
nia miejsca na ekranie przez wiele palet narzędziowych. 
Dzięki temu jest większa przestrzeń na okno z obrabia-
nym materiałem wideo. Zmiany nie ograniczają się jed-
nak tylko do wyglądu programu oraz jego sprawności 
w działaniu. Pojawiły się też nowe narzędzia oraz ulep-
szenia już istniejących w poprzednich wersjach.

 » Tryby pracy i narzędzia edycyjne i efekty

Program może pracować w dwóch podstawowych try-
bach: Quick i Expert. Pierwszy z nich to uproszczona do 
minimum linia czasu, idealnie nadająca się do pracy dla 
początkujących amatorów. Pozwala na szybką edycję, 
przycinanie i zakładanie efektów oraz filtrów na wybra-
ne wcześniej ujęcia, bez zagłębiania się w detale i wła-
ściwości klipu. W tym trybie montowanie filmu sprowa-
dza się do przeciągania klipów, efektów, przejść i innych 
elementów na uproszczoną linię czasu i układaniu ich 
jak klocki. Drugi tryb – Expert – to bardziej profesjo-
nalna prezentacja materiałów do naszego filmu na linii 

czasu. Mamy tu widok zaczerpnięty z dorosłych progra-
mów do edycji wideo. Na takiej linii czasu widzimy już 
poszczególne ścieżki wideo z przyporządkowanymi do 
nich ścieżkami audio. Dzięki wbudowanym narzędziom, 
mamy też pełną kontrolę nad każdym parametrem uję-
cia, co zadowoli bardziej zaawansowanych i wymagają-
cych użytkowników.

 » Instant Movie

Jednym z ciekawych narzędzi jest narzędzie Instant Mo-
vie (Szybki Film). Pozwala ono na szybkie stworzenie 
atrakcyjnego filmu z zaimportowanych materiałów wi-
deo. Dzięki temu trybowi, użytkownik ma do dyspozy-
cji kilkanaście gotowych szablonów, za pomocą których 
można łatwo i szybko stworzyć gotowy film. W kolej-
nych krokach narzędzie prosi nas o wybranie szablo-
nu, a następnie na personalizację tworzonego filmu. 
Jest więc możliwość dodania napisów początkowych 
i końcowych, wybranie podkładu muzycznego i kilku 
innych parametrów. Teraz wystarczy tylko zatwierdzić 
zmiany, a Premiere Elements 11 sam niejako poskłada 
wszystkie „klocki” i stworzy dla nas gotowy film – przy-
tnie materiał do zadanej długości, doda efekty, muzykę 
oraz przejścia pomiędzy ujęciami. To świetna propozy-
cja dla początkujących, bo dzięki temu mogą oni w kil-
ka chwil zmontować swój pierwszy film, ale też poznać 
możliwości programu. Oczywiście – jak to z automata-
mi bywa – nie zawsze efekt końcowy jest taki jak ocze-
kiwaliśmy, ale jest możliwość poprawienia błędów i po-
myłek programu poprzez ręczną korektę.

 » Smart Trim

Kolejne ciekawe narzędzie to Smart Trim dostępne z za-
kładki Tools. Służy ono do automatycznego wykrywania 
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 » Eksport i publikowanie

Premiere Elements 11 został wyposażony w kilka opcji 
eksportu oraz publikowania stworzonych materiałów wi-
deo. Dzięki opcji Publish+Share, można wyeksportować 
przygotowane materiały do Internetu, przygotować pły-
tę DVD, Blu-Ray lub dysk AVCHD lub w wersji dla prze-
nośnych odtwarzaczy. Jeśli zdecydujemy się na eksport 
do Internetu, to mamy do dyspozycji 3 opcje: Facebook, 
YouTube i Vimeo. Narzędzie eksportu pozwala na wy-
godne dobranie jakości materiału oraz formatu, do ja-
kiego ma być nasze dzieło przekonwertowane. Po usta-
leniu wszystkich parametrów pozostaje tylko czekać na 
konwersję i zapisanie na wybranym nośniku lub platfor-
mie internetowej. Łatwo, prosto i przyjemnie. Jeśli na-
bierze się wprawy, to Adobe Premiere Elements 11 po-
zwala na bardzo szybką publikację naszych produkcji, 
co zapewne zadowoli wielu amatorów szybkiego publi-
kowania swoich treści w internecie;)

 » Podsumowanie

Adobe Premiere Elements 11 to świetna propozycja dla 
początkujących adeptów filmu i akcji, ale również i dla 
bardziej zaawansowanych. Czytelny i łatwy w opanowa-
niu interfejs użytkownika zapobiega początkowemu za-
gubieniu się w gąszczu funkcji, opcji i zakładek. Nowe 
narzędzia, ułatwiające edycję, pomogą w szybkim zre-
alizowaniu zamysłów. Spora liczba efektów specjalnych 
oraz możliwość ich edycji dają szerokie pole do upięk-
szenia i zwiększenia atrakcyjności przygotowywanego 
materiału. Dwa tryby pracy programu – Quick i Expert 
– powodują, że każdy, bez względu na stopień zaawan-
sowania w edycji wideo, znajdzie sposób na świetne 
przygotowanie filmu z wakacji, małej prezentacji mul-
timedialnej, albo atrakcyjnego intro. «

dobrych i złych fragmentów ujęć. Pisząc „złych” mam 
na myśli ujęcia prześwietlone, ze złym kontrastem, ze 
zbyt dużymi drganiami itd. Samo narzędzi zaznaczy te 
obszary, a do tego podpowie co z nimi jest nie tak. Dla 
mnie to świetny sposób nauczenia się poprawnej pra-
cy z kamerą. Początkujący wideofilmowiec, może w ten 
sposób przeanalizować materiał przez siebie nakręco-
ny i wyłapać momenty, które zawierają niezbyt uda-
ny materiał, aby w przyszłości nie powtarzać tych błę-
dów. Oczywiście dzięki narzędziu Smart Trim wycinamy 
te niezbyt udane fragmenty, ale warto przed tą opera-
cją sprawdzić, czy automat poprawnie rozpoznał anali-
zowany materiał, bo jak to bywa z automatami – nie za-
wsze robią to, czego od nich oczekujemy;)

 » Time Remapping

Świetnie rozwiązano działanie narzędzia Time Remapping 
(Slow Motion), które służy do kontroli prędkości odtwa-
rzania materiału wideo. Dzięki niemu istnieje możliwość 
kontroli prędkości odtwarzania nie tylko całego klipu, 
ale również ustalenia stref (TimeZone), czyli fragmentów 
w których ma być zmieniona prędkość odtwarzania. Wy-
starczy dodać takie obszary, a następnie ustalić, czy film 
ma przyśpieszyć czy ma być spowolniony. Resztę zrobi 
program. Warto jednak pamiętać, że program oznacza te 
obszary nie dzieląc klipu na kawałki przez co należy pa-
miętać o nich, aby potem nie było pomyłek w trakcie edy-
cji. Należy pamiętać, że narzędzie to wprowadza zmiany 
tylko do ścieżki wideo i kompletnie pomija ścieżkę audio 
– tracimy przez to synchronizację obrazu z dźwiękiem.

 » Efekty specjalne

W najnowszej edycji Premiere Elements pojawiło się 
też wile efektów specjalnych, które można zastosować 
w przygotowywanym materiale. Zarówno same narzę-
dzia do ich stosowania, jak i kontrola nad nimi są cie-
kawie i prosto zrealizowane, co również będzie atutem 
i wielką pomocą dla początkujących. Przede wszystkim 
istnieje możliwość podglądu na żywo działania wprowa-
dzanych efektów, co pozwala na szerokie eksperymento-
wanie przez zatwierdzeniem zmian. Dzięki temu oszczę-
dza się czas i nie trzeba często wracać do poprzednich 
wersji. Poza tym działanie każdego filtru można dowol-
nie modyfikować i również oglądać na bieżąco rezulta-
ty każdej takiej operacji.
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PDF to dziś najpopularniejszy format dokumentów, po-
zwalający na oddanie treści w sposób zapewniający jej 
niezmienność. Każda „szanująca się” aplikacja pozwa-
la dziś przynajmniej na eksport treści w tym formacie. 
W związku z tym, że jest to wytwór firmy Adobe, posia-
da ona wiele przydatnych narzędzi do tworzenia i edy-
cji PDF’ów. Jednym z nich jest zdecydowanie  Adobe 
Acrobat Pro. Niedawno premierę miała XI już wersja 
tego oprogramowania, dlatego zobaczmy, co znajdzie-
my w niej nowego.

Jako osoba pracująca w branży DTP z PDF’ami mam 
do czynienia przynajmniej kilka razy dziennie. Zazwyczaj 
sam takowe produkuję i co do nich rzadko kiedy są za-
strzeżenia pod względem technicznym. Niekiedy jednak 
otrzymuję gotowe PDF’y od klientów, które po głębszej 
analizie okazują się zawierać pewne błędy. Do tej pory 
niemal w każdym przypadku rozwiązanie było praktycz-
nie jedno – należało skontaktować się z klientem i po-
prosić o poprawioną wersję dokumentu. Co prawda cza-
sem można było posłużyć się na przykład Illustratorem, 
ale jeśli w projekcie były użyte jakieś dziwne fonty nie 
zamienione na krzywe, to można było co najwyżej po-
marzyć o wprowadzeniu zmian. No chyba, że projekt 
wymagał po prostu usunięcia jakiegoś elementu. Jeśli 
dało się to zrobić „bezinwazyjnie”, to można było wyko-
nać tę czynność w poprzednich wersjach Adobe Acro-
bat Pro. Wersja XI rozszerza swoje możliwości edycyjne, 
jak również kładzie duży nacisk na tworzenie formula-
rzy. Ale po kolei.

 » Formularze

Razem z jedenastą odsłoną Adobe Acrobat Pro do dys-
pozycji otrzymamy również mini-aplikację FormsCen-
tral, która w prosty sposób pozwala na stworzenie for-
mularzy PDF i internetowych. Wszystko odbywa się przy 
pomocy przeciągania i upuszczania potrzebnych ele-
mentów i ewentualnego sprecyzowania ich właściwo-
ści. Do wyboru mamy możliwość stworzenia takiego 

formularza od podstaw bądź wykorzystania któregoś 
z przygotowanych już wcześniej szablonów (które moż-
na oczywiście dowolnie edytować). Dzięki temu stwo-
rzenie formularzy może zająć naprawdę mało czasu. Dla 
ułatwienia mamy również możliwość dodawania pod-
powiedzi do poszczególnych pól.

Jak już wspomniałem, oprócz formularzy PDF może-
my także utworzyć formularze internetowe. Co ciekawe, 
wykupując dodatkowo usługę online Adobe FormsCen-
tral będziemy także mogli prowadzić statystyki wypeł-
nianych formularzy na bieżąco, co zdecydowanie ułatwi 
pracę osobom zajmującym się ich opracowywaniem.

 » Edycja PdF

Ileż to razy zdarzyło mi się stworzyć PDF’a, by po chwi-
li znaleźć jakąś literówkę lub źle podstawione zdjęcie. 
Do tej pory wiązało się to z ponownym uruchomie-
niem aplikacji, w której dokument był stworzony, na-
niesienie poprawek i powtórne wygenerowanie PDF’a. 
Na szczęście w najnowszej odsłonie Acrobata Pro 
mamy możliwość wyedytowania tekstu oraz  wykonania 

adobe acrobaT 
pro XI

MAcIEj SkrzypczAk



 » 2012 nr 11 » PROGRAMy » adobe acrobat pro XI 94

 podstawowych działań na obrazach. Odnośnie tekstów, 
możliwe jest dopisanie lub usunięcie pożądanych frag-
mentów. Usprawiono także silnik wyszukiwania we-
wnątrz pliku. Co się tyczy obrazów, to możemy je za-
równo przeskalować, przyciąć i przesunąć, ale również 
podmienić na zupełnie inne. Do w miarę mało skompli-
kowanych zastosowań opcje te będą doskonałe.

 » Cyfrowe podpisy

Kolejną nową usługą jest Adobe EchoSign, która umoż-
liwia zarówno zbieranie jak i śledzenie podpisów cyfro-
wych. Wystarczy, że utworzymy swój podpis lub prze-
ślemy PDF’a do danej osoby, która będzie musiała się 
podpisać. Przyznam, że korzystam z takiej metody już 
jakiś czas przy pomocy systemowego narzędzia Preview, 
które również umożliwia dodawanie cyfrowych podpi-
sów do PDF’ów, ale z oczywistych względów odpowied-
nik Adobe pozwala na dużo więcej. Jeśli ktoś nie chce 
niepotrzebnie bawić się w drukowanie i ponowne ska-
nowanie podpisanego dokumentu, to rozwiązanie jest 
dla niego wprost stworzone. Oprócz cyfrowych podpi-
sów możemy również dodawać do dokumentów cyfro-
we certyfikaty.

 » Inne „inszości”

Z pozostałych zmian wartych uwagi nadmieniłbym prze-
budowany kreator tworzenia PDF’ów poprzez scalenie 
wielu plików. W końcu jest możliwość wykorzystania 
metody przeciągnij i upuść, by zmienić kolejność doda-
nych plików. Dodatkowo dla ułatwienia udostępniony 
nam został widok miniatur, co powinno wyeliminować 
ryzyko pomieszania niemal w pełni.

Miłym dodatkiem jest też ulepszona możliwość eks-
portu PDF’ów do plików z pakietu MS Office. I sam eks-
port to nie wszystko. Tak otrzymane pliki wynikowe są 

w pełni edytowalne, a także zachowują fonty, formato-
wania i układy.

Jest jeszcze jedna usługa online, o której nie wspo-
minałem. Chodzi o możliwość przechowywania i uzyski-
wania dostępu do plików w usłudze Acrobat.com z nie-
mal każdego urządzenia mającego dostęp do Internetu.

 » Parę wad

Niestety wersja ta nie ustrzegła się również i wad (tak-
że z poprzednich wersji) głównie jeśli chodzi o skróty 
klawiszowe.

Przede wszystkim, w odróżnieniu od innych aplika-
cji z rodziny Adobe, w dalszym ciągu brakuje mi edy-
tora własnych skrótów klawiszowych. Niesie to za sobą 
wiele niedogodności. Jako osoba starająca się uprościć 
pracę do maksimum, głównie dzięki posługiwaniu się 
skrótami klawiszowymi, czuję się niezbyt komfortowo 
poruszając się po Adobe Acrobat Pro.

Mało tego, przez umieszczenie narzędzi tylko i wyłącz-
nie w menu bocznym, a nie jak zazwyczaj w menu głów-
nym, nie mogę posłużyć się aplikacjami trzecimi (jak np. 
Keyboard Maestro), by samemu „dorobić” takowe skró-
ty. No cóż, pozostaje mi kombinować na inne sposoby.

Pół biedy, że są z góry przypisane skróty klawiszowe. 
Tak by się mogło wydawać. Ale traf chciał, że tak nie jest 
i to dla narzędzia, z którego korzystam najczęściej w Ado-
be Acrobat Pro, czyli …. Otóż od dawien dawna miało ono 
przyporządkowane jeden, ten sam skrót klawiszowy. Ja-
kie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że w wersji XI 
przestał on działać (!). Zamiast niego uruchamia się inne 
narzędzie. Ale żeby było śmieszniej skrót ten widnieje za-
równo przy „moim”, jak i przy nowym narzędziu. Mam 
nadzieję, że będzie to jakoś szybko rozwiązane.

 » Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc najnowszą odsłonę „kombajnu” 
PDF’ów od Adobe uważam jednak za udaną. Wszystkie 
operacje sprawiają wrażenie szybszego działania, aplika-
cja jest bardzo stabilna, a i nowo dodane narzędzia, jak 
również pewne usprawnienia są bardzo mile widziane.

Ale najlepsze zostawiłem na koniec. Otóż jak wia-
domo, do tej pory za Adobe Acrobat Pro trzeba było 
dość słono zapłacić (jeśli chcieliśmy kupić go osobno) 
bądź musieliśmy wyposażyć się w jakiś droższy pakiet 
 Creative Suite. Ale jeśli korzystacie z usługi Creative 
 Cloud, to Adobe Acrobat Pro został do niej dodany bez 
dodatkowych kosztów! «



www.bridge.iqp.pl
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Odkąd mysz komputerowa we-
szła do użytku powszechnego, 
niemal wszystko „kręci się” wo-
kół niej. Całe systemy opera-
cyjne są tak zbudowane, by jak 
najłatwiej można było się po-
sługiwać tym wskaźnikiem. Po-
sługiwanie się nią nie jest jed-

nak doskonałe i nie należy do najszybszych. Owszem, 
za czasów DOS’a, by wykonać choćby najprostszą czyn-
ność trzeba było się trochę napisać, natomiast wraz 
z upowszechnieniem się „mechanicznego gryzonia”, 
takie operacje wyma-
gały co najwyżej kil-
ku kliknięć. Niemniej 
jednak poruszanie się 
po aplikacji „okienko-
wej” (nie mylić z apli-
kacją tylko dla Win-
dows), przy pomocy 
myszy, może nas nie-
źle zmęczyć. Chwała 
jednak temu, kto po-
myślał, by stworzyć 
skróty klawiszowe. 
Oczywiście wymaga 
to na początku wło-
żenia przez nas wy-
siłku, by się ich nauczyć, ale kiedy już je opanujemy, to 
nasza praca potrafi przyspieszyć niemal kilkukrotnie. 
Ale dlaczego wspominam akurat o skrótach? Otóż jed-
ną z wielu możliwości opisywanej aplikacji – Keyboard 
Maestro – jest właśnie przypisywanie własnych skró-
tów klawiszowych do niemal każdej akcji. Pozwólcie, że 
przybliżę Wam chociaż w małym stopniu tę aplikację, 

która po paru dniach użytkowania zyskała u mnie mia-
no must have.

Po tym przydługim wstępie chciałbym jeszcze tylko 
nadmienić, że Keyboard Maestro jest tak niesamowicie 
rozbudowanej programem, że nie sposób omówić jej 
wszystkich możliwości, gdyż nie wiem, czy całego iMa-
gazine by starczyło. Zresztą sam nie zdołałem sprawdzić 
wszystkich funkcji i z każdym kolejnym dniem odkrywam, 
jak świetną jest aplikacją. Ale zacznijmy od początku.

Keyboard Maestro jest tworem firmy Stairways	So-
ftware, której strona www jest na tyle niepozorna (a ra-
czej niezachęcająca), że zapewne dziś mało kto by się 

zorientował, iż stwo-
rzyła taką świetną 
aplikację. Po pierw-
szym uruchomieniu 
Keyboard Maestro, 
mamy możliwość za-
poznać się z filma-
mi instruktażowymi, 
które z całego ser-
ca polecam obejrzeć, 
ponieważ bardzo po-
magają w późniejszym 
odnalezieniu się. Tak, 
na pierwszy rzut oka 
człowiek może się 
czuć zagubiony.

Główne okno podzielone jest na trzy kolumny: gru-
py, makra oraz elementy makr. Grupy pozwalają nie tyl-
ko uporządkować makra, ale również w łatwy sposób 
ograniczyć je do działania w specyficznych warunkach, 
na przykład tylko wtedy, gdy uruchomione są konkret-
ne aplikacje i określić, czy w takich przypadkach zawsze 
mają być aktywne.

MAcIEj SkrzypczAk

keyboard-
MaeStro

http://www.stairways.com/main/
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Największą radość sprawia jednak ostatnia ko-
lumna, w której „budujemy” nasze makra. To właśnie 
w tym miejscu nasza wyobraźnia ma pole do popisu. 
Już sama lista urucho-
mienia danego makra 
jest imponująca. Mo-
żemy to zrobić przy 
pomocy kombina-
cji klawiszy, wpisanej 
kombinacji znaków, in-
nej aplikacji, po wybu-
dzeniu się komputera, 
po zalogowaniu się, 
a nawet po odegraniu 
dźwięku z urządzenia 
MIDI. I nie musimy się 
ograniczać do jedne-
go z tych warunków, 
ale dodać ich dowol-
ną ilość według potrzeb. Jeśli jeszcze byłoby nam mało, 
to makro może być uruchomione również przy pomo-
cy skryptu (AppleScript, Shell script, Perl lub Python).

Kolejnym krokiem jest ustawienie kolejki czyn-
ności. Coś podobnego możemy odnaleźć w syste-
mowym Automatorze z tym, że Keyboard Maestro 
pozwala na bardziej 
szczegółową konfigu-
rację akcji. Biorąc za 
przykład kwestię do-
dawania skrótów kla-
wiszowych do aplika-
cji, które nie oferują 
własnej możliwości 
ich ustawienia ( jak 
na przykład opisy-
wany w tym numerze 
Adobe Acrobat Pro 
XI) lub nie współpra-
cujące z systemową 
możliwością dodawa-
nia skrótów z pozio-
mu Preferencji systemowych i ustawień klawiatury 
(również tu można wymienić Adobe Acrobat Pro) Key-
board Maestro umożliwia w prosty sposób ich doda-
nie. W zasadzie można to wykonać w dwojaki sposób. 
Jeśli opcja, do której chcemy dodać skrót klawiszowy 
jest dostępna z poziomu menu, to wystarczy, że do-
damy w KM akcję, która będzie wskazywała dokład-
nie na dany składnik menu. Z kolei jeśli jakieś narzę-
dzie dostępne jest tylko w formie przycisku w aplikacji, 
to możemy skorzystać z drugiego rozwiązania – ręcz-

nego wskazania współrzędnych, na jakich ma się usta-
wić i kliknąć kursor myszy. Oczywiście ten sposób będzie 
działać dobrze tylko wtedy, gdy elementy w aplikacji są 

stałe i nie wymagają 
przełączania paneli do 
ich uaktywnienia. Za-
uważyłem również, że 
akcja ręcznego usta-
wienia kursora myszy 
nie zawsze działa od 
razu, czasami muszę 
ją powtórzyć jeszcze 
raz. Nie mówiąc już 
o potrzebie pamięta-
nia, by w danym cza-
sie nie ruszać myszą.

Tak jak już wspo-
mniałem, doda -
wanie skrótów kla-

wiszowych, to tylko szczyt góry lodowej jeśli chodzi 
o możliwości Keyboard Maestro. Aplikacja ta może mieć 
dosłownie setki zastosowań. Wśród nich można na przy-
kład wymienić właściwości znane z aplikacji typu Text 
Expander, czyli po wpisaniu określonej frazy, klucza, zo-
stanie ona zamieniona na wcześniej ustalony ciąg znaków. 

Poza tym możemy 
sterować w pełniej-
szej mierze przełą-
czaniem się między 
programami, mieć 
dostęp do schowka, 
w którym znajdują 
się skopiowane rze-
czy, możemy stoso-
wać najprzeróżniejsze 
pętle, pauzy, aby od-
czekać określoną ilość 
czasu na wykonanie 
się jakiejś czynności; 
wykonywać akcje na 
plikach (np. zmieniać 

ich atrybuty, tworzyć, kopiować, usuwać), obrazkach, 
kontrolować iTunes i wiele, wiele innych rzeczy. Każdy 
zdecydowanie znajdzie coś dla siebie. Coś, co pozwoli 
mu w znacznym stopniu ułatwić i zautomatyzować pracę 
z komputerem, a co za tym idzie, oszczędzać na czasie.

Na koniec pozostało mi tylko zachęcić chociaż do po-
brania darmowej wersji próbnej tej wyśmienitej aplika-
cji. A jeśli zdecydujecie się na jej zakup, to są dwie dro-
gi – kupno przez stronę twórców (ok. 125zł) lub poprzez 
Mac App Store (31,99€, czyli około 135zł). «

https://sites.fastspring.com/stairways/instant/keyboardmaestro
https://itunes.apple.com/pl/app/keyboard-maestro/id406298247?mt=12
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Firma Rogue Amoeba znana jest wielu osobom, któ-
re przygotowują audycje internetowe – podcasty. Pro-
gram Audio Hijack-Pro – firmy Rogue Amoeba – jest chy-
ba najpopularniejszym narzędziem, które towarzyszy 
twórcom audycji internetowych przy nagrywaniu ście-
żek dźwiękowych. Skuszony tym faktem, z prawdziwą 
przyjemnością sięgnąłem po nową ich aplikację, która 
ma pomóc w edycji audio. Program Fission 2 jest bar-
dzo ciekawym produktem, który powinien zaintereso-
wać osoby, potrzebujące narzędzia do obróbki dźwięku.

Aplikacja służy do wykonywania podstawowych czyn-
ności na plikach dźwiękowych: przycinania, łączenia 
ścieżek, wyciszania i normalizowania głośności nagra-
nia. Ważne jest, że wszystkie te operacje wykonamy 
bardzo szybko dzięki zgrabnie opracowanemu interfej-
sowi. Ciekawą opcją jest Smart Split, gdzie program au-
tomatycznie podzieli nam plik zawierający „wyciszenia”, 
zaś funkcja eksportu łatwo stworzy plik muzyczny z po-
działem na rozdziały. Ważnym modułem programu jest 
Batch Converter, dzięki któremu szybko przekonwer-
tujemy pliki muzyczne do innego formatu. Fission ob-
sługuje rozszerzenia MP3, AAC, ALAC, FLAC, AIFF oraz 
WAV. Proces konwersji jest banalnie prosty i wymaga 
od użytkownika przeciągnięcia pliku w okno progra-
mu i wybrania docelowego formatu. Bardziej wymaga-
jący mają możliwość dokładniejszego ustalenia jakości, 
parametrów Bit Rate i częstotliwości. Fission 2 to wy-

śmienite narzędzie dla osób 
zajmujących się podcastami. 
W oknie Inspectora dodamy 
adres URL podcastu, nazwy 
rozdziałów, wykonawcę oraz 
dodamy grafiki. Przygotowa-
ny projekt zostanie zapisany 
w formacie gotowym do pu-
blikacji w sieci ze wszystki-
mi możliwościami, jakie dają 
pliki AAC. Brakuje mi tu je-
dynie możliwości obsługi 
wielu ścieżek równocześnie 
oraz zbioru gotowych jingli, 
które można umieścić w budowanej audycji. Aplikację 
docenią również „zwykli” użytkownicy. A to chociażby za 
sprawą funkcji eksportu do pliku z rozszerzeniem kom-
patybilnym z dzwonkami iPhone’a. Teraz szybko i wy-
godnie będziemy mogli stworzyć odpowiedni plik goto-
wy do umieszczenia w naszym telefonie.

Można by się zastanawiać, czy Fission 2 nie oferu-
je zbyt mało funkcji. Owszem, nie jest to kombajn mu-
zyczny, jednak dla większości z nas sprawdzi się jako 
doskonały edytor muzyki. Poręczny, szybki i ergono-
miczny. Do tego z możliwością konwersji plików na róż-
ne formaty oraz funkcją łatwego tworzenia dzwonków 
do iPhone’a. «

Fission 2
przEMySłAW MArczyńSkI

Edytor muzyczny dla ciebie

Fission 2      
Producent: Rogue Amoeba

Plusy:  + zapisywanie dzwonków iPhonea 
+ precyzyjne zaznaczanie 
+ łatwa konwersja Batch Converter 
+  Smart Split – automatyczne odszukiwanie przerw  

po wyciszeniach

Minusy: – brak obsługi kilku ścieżek 
 – brak biblioteki jingli
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To czwarta odsłona aplikacji FotoMagico. Aplikacja już 
dwukrotnie otrzymywała od Apple nagrodę Apple De-
sign Award, nie można więc odmówić jej doświadczenia 
w podjętej tematyce.

Firma Boinx Software zrezygnowała z dystrybucji 
dwóch wersji oprogramowania Home i Pro, zamykając 
wszystkie funkcje FotoMagico w jednej edycji. Dostaje-
my więc bardzo potężne narzędzie, dzięki któremu na-
sze zdjęcia będą prezentować się z najlepszej strony. 
FotoMagico jest aplikacją bardzo łatwą w obsłudze. Do-
dajemy zdjęcia lub filmy do projektu, które tworzą osob-
ne slajdy. Multimedia integruje się z bibliotekami iPhoto, 
Aperture, iTunes oraz Lightroom. Pomiędzy kadry wsta-
wiamy odpowiednie przejścia z bogatej biblioteki efek-
tów, które dodatkowo w panelu opcji (Options) możemy 
dostosować do naszych potrzeb. Zadanie, jakie na nas 
spoczywa to ustalenie pozycji początkowej każdego kli-
pu i sposób wyświetlania zdjęcia na końcu danego uję-
cia. Przy udziale tych opcji stworzyć możemy fantastyczne 
pokazy. Nowa wersja przynosi bardzo precyzyjne zarzą-
dzanie czasem. Podgląd Timeline pozwala co do sekun-
dy ustalić zarówno wyświetlanie zdjęć, przejść, jak i do-
pasować odpowiednio muzykę, którą umieszczamy na 
osobnej ścieżce. Warto wspomnieć, że nowa odsłona pro-
gramu posiada inteligentny mechanizm pozwalający na 
automatyczne dopasowanie muzyki do zmieniających się 
slajdów. Ciekawostką jest możliwość dodania sześciu ele-
mentów (zdjęcia, tekst) do jednego wyświetlanego ujęcia. 
Wszystkie one znajdują się na osobnych warstwach, do 
których mamy łatwy dostęp dzięki zmienionemu interfej-
sowi (rozsuwany wachlarza warstw). Efekt końcowy zapi-
sujemy w formacie kompatybilnym z iPhonem, iPadem, 

Apple TV, YouTube, DVD. Jednym kliknięciem zamienimy 
nasz projekt w dzieło, którym będziemy mogli pochwalić 
się na każdym urządzeniu i w dowolnym miejscu w sieci.

Uważałem, że darmowe iPhoto ma wszystko, czego 
potrzebuję do zrobienia pokazu zdjęć. Do czasu… gdy 
nie uruchomiłem FotoMagico 4. Ten program jest wzo-
rem prostoty, który w fantastyczny sposób przekłada 
się na efekt końcowy, jaki uzyskujemy. Dosłownie kilka 
ruchów myszką, żeby zachwycić swoimi zdjęciami naj-
bliższych. Dlatego warto mieć FotoMagico. Tutaj foto-
grafie naprawdę nabierają magii. «

FoToMaGICo 4
przEMySłAW MArczyńSkI

Lubię zdjęcia. Ich tworzenie, a potem oglądanie, daje mi wiele 
radości. jednak największą satysfakcję odczuwam wtedy, gdy 
mogę przedstawić swoją pracę większej rzeszy widzów. Dzię-
ki pokazom slajdów dzielę się niebagatelnym urokiem zdjęć 
z moimi najbliższymi. jak stworzyć świetnie wyglądający pokaz 
zdjęć? Nowa wersja FotoMagico jest doskonałą odpowiedzią.

Fotomagico 4      
Producent: Boinx Software

Witryna:	http://www.boinx.com/fotomagico/

Cena:	99,99 dolarów

http://www.boinx.com/fotomagico/
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Ucząc się najpierw w szkole podstawowej, a następnie 
w liceum oraz na studiach nieustannie i z zazdrością pa-
trzyłem na osoby potrafiące zapamiętywać ciągli liczbo-
we, kolejność ułożenia kart itp. Wyobrażałem sobie jak 
bardzo by mi to pomogło w nauce przedmiotów, które 
łagodnie mówiąc nie pasjonowały mnie. Umiejętność 
szybkiego zapamiętywania tak ogromnej dawki infor-
macji w tak krótkim czasie była dla mnie z pogranicza 
magii. Tak było do czasu, kiedy spotkałem się z Jędrze-
jem Cytawą.

Jędrzej to człowiek orkiestra, jest architektem, tre-
nuje akrobatykę sportową oraz capoeirę, programuje, 
a przede-wszystkim i to było powodem naszego spo-
tkania zajmuje się technikami pamięciowymi. Robi to 
od 1996 r i to z wielkimi sukcesami. Jest laureatem Me-
moriad (mistrzostw w zapamiętywaniu). Oficjalnie po-
bił czterokrotnie (!) rekord Guinnessa oraz kilka rekor-
dów światowych w zapamiętywaniu.

Oficjalnie został uznany przez Polską Księgę Rekordów 
za kontrolera od spraw rekordów w zapamiętywaniu.

W czasie naszego dość krótkiego spotkania, w koń-
cu spotkaliśmy się tylko na obiad, potrafił mi przeka-
zać sedno swoich technik pamięciowych i przekonać 
mnie, że nawet ja mogę się nauczyć czegoś szybko i za-
pamiętać to na zawsze. Ję-
drek w swoim życiu podob-
nych kursów przeprowadził 
już setki i dorobił się własne-
go „Know-how” pozwalają-
cego zapamiętywać szybciej, 
więcej i efektywniej.

Problemem pozostało jak 
to przekazać szerszej grupie 
ludzi, a rozwiązaniem tego 
problemu jest system Me-
molingua. Na system składa 
się strona internetowa oraz 
aplikacja dla systemu iOS. 
Są to dwa niezależne, ale 
uzupełniające się kanały 

pozwalające na bardzo efek-
tywną naukę w tym przypad-
ku języków obcych.

Czy wiecie, że człowiek 
do normalnej codziennej 
komunikacji używa jedynie 
2000 słów, a teksty pisane 
używają zazwyczaj nie więcej 
niż 5000 słów. Zastanawia-
liście się kiedyś jak szybko 
możecie opanować słownic-
two nowego języka obcego? 
Czy potrzebujecie na to rok, 
czy może dwa. Jędrek prze-
konuje, że z Memolingua mo-
żecie skutecznie zapamiętać 
1000 słów w tydzień, przy 
czym na naukę nie musicie 
poświęcać więcej niż 30 mi-
nut dziennie. Czyli możecie 
opanować nowy język obcy 
w przeciągu miesiąca, ucząc się jedynie w komunika-
cji miejskiej lub w przerwie obiadowej. Jak to możliwe? 
To właśnie „magia” autorskich metod opracowanych 

przez Jędrzeja, które zosta-
ły zamienione na algorytmy 
zaszyte w programie.

Miałem okazję testować 
system w wersji beta i na 
własnej skórze przekonałem 
się, że nauka może być nie-
samowicie skuteczna i przy 
tym niewymagająca dużych 
nakładów czasu. Memolin-
gua przechodzi ostatnie te-
sty i w najbliższym czasie 
będziecie mogli się o tym 
przekonać również Wy. «

memolingua
NorBErt cAłA

zapamiętuj prosto, szybko i skutecznie

„ jędrek 
przekonuje, 

że z memolingua 
możecie skutecznie 
zapamiętać 1000 słów 
w tydzień, przy czym 
na naukę nie musicie 
poświęcać więcej niż 
30 minut dziennie.

ROZWOJU REGIONALNEGO



http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8
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krzySztoF MorAWSkI

Dziś niemały smaczek dla wszystkich fanów pokera w  stylu texas hold’em. 
przygotujcie swoje żetony, bowiem salony teksasu już na nas czekają.

Z grą GoP spotkałem się już dość dawno, grając w nią 
jeszcze za czasów, gdy używałem PC-ta. Można w nią 
również grać online np. tutaj (http://www.giercownia.
pl/gra/10946/governor_of_poker/). Ta prosta i niezwy-
kle miła dla oka gra autorstwa Youda Games od razu 
mnie urzekła swoją dopracowaną grafiką i klimatem 
wprost z amerykańskich westernów. Łatwo się więc do-
myśleć, że byłem bardzo mile zaskoczony, gdy znala-
złem ją również w AppStore. Zwłaszcza, że całość była 
stworzona w technologii Flash, której przecież iOS nie 
obsługuje. Niestety, fakt ten był bardzo szybko zauwa-
żalny. Ale zanim zajmiemy się porównaniem obu wer-
sji wróćmy do początku.

 » Zostań guberantorem

GoP – jak już wspomniałem – jest grą karcianą osadzo-
ną w realiach dzikiego zachodu. Wcielamy się w niej 
w jednego z wielu ówczesnych kowbojów marzących 
o tym, aby szybko i łatwo dorobić się fortuny dzięki 
grze w karty. Nasz cel jest prosty, stać się gubernato-
rem całego Teksasu zdobywając jego wszystkie miasta 
jedno po drugim.

Możemy tego dokonać oczywiście dzięki grze w karty, 
wykupując dostępne w danym mieście nieruchomości za 
pieniądze ugrane w salonie. Gdy już kupimy wszystko, 
co jest na sprzedaż, a nasza reputacja w  danym  mieście 

http://www.giercownia.pl/gra/10946/governor_of_poker/
http://www.giercownia.pl/gra/10946/governor_of_poker/
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konkurentów. Niestety, jak już wspomniałem pierwotnie 
gra była zrobiona w technologii Flasz i widać wyraźnie, 
że autorom nie chciało się na nowo tworzyć tego, czego 
nie mogli łatwo przetransportować do iOS-a.

Drugą bolączką tytułu na iOS jest fakt, że gra nie jest 
sprzedawana w wersji uniwersalnej, a więc chcąc grać 
w nią zarówno na iPhone-ie, jak i na iPad-zie musimy li-
czyć się z podwójnym wydatkiem i to nie małym jak na 
tak „prosty” tytuł, no chyba, że uda wam się (tak jak mi) 
kupić grę na przecenie.

Ostatnim, dość sporym minusem jest fakt, że nie po-
myślano o możliwości synchronizacji swoich postępów 
np. dzięki konfiguracji konta DropBox, co powoli sta-
je się standardem wśród tytułów dostępnych na wie-
le urządzeń.

***
Reasumując, GoP jest na pewno świetnym tytułem dla 
wszystkich fanów pokera, jednak w obecnej formie ciężko 
jest mi znaleźć w nim cechy pomagające się wybić temu 
tytułowi ponad przeciętność. Wygórowana zdaje się też 
normalna cena (3,99 Euro) zwłaszcza, że można w niego 
pograć online całkiem za darmo. Choć gdy piszę te słowa 
tytuł od dość dawna dostępny jest za 89 centów i przy ta-
kim poziomie ceny raczej nikt nie powinien żałować wyda-
nych na niego pieniędzy. «

osiągnie maksymalny poziom dostaniemy propozycję 
gry z właścicielem środka transportu, który pozwoli nam 
dostać się do kolejnych miast. Tak oto będziemy budo-
wać nasze poparcie w wszystkich regionach stanu tek-
sas, aby w końcu móc zmierzyć się w grze jeden na je-
den z samym gubernatorem stanu Texas.

 » Turniej i gra na pieniądze

Gra oferuje nam dwa typy rozgrywki, turniej oraz grę 
na pieniądze między kilkoma mieszkańcami miasta, 
w którym się znajdujemy. Co ważne, obie formy roz-
grywki różnią się od siebie dość znacznie i będą od nas 
wymagały innej taktyki. Uczestnicząc w turnieju mu-
simy grać od początku do końca i liczyć na to, że uda 
nam się skończyć przynajmniej w pierwszej trójce, aby 
uzyskać przewidzianą nagrodę pieniężną. Gra na pie-
niądze nie ma szczególnych zasad. Tu możesz w każdej 
chwili odejść od stołu zabierając z sobą to, co ugrałeś. 
Co więcej, zarówno ty, jak i inni gracze możecie dorzu-
cać do puli klucze posiadanych nieruchomości, zwięk-
szając pulę o ich wartość.

Wiele różnych lokalizacji i dwa zupełnie odmienne 
style ukończenia gry sprawiają, że tytuł ten będzie w sta-
nie pochłonąć nas na wiele godzin. Niestety, nie ma róży 
bez kolców i GoP nie jest tu wyjątkiem.

 » Nie ma róży bez kolców

Pierwszą rzeczą, jaką od razu zauważy każda osoba, któ-
ra grała w oryginalną wersję jest fakt, że gra została po-
zbawiona wszystkich drobnych animacji. Dzięki nim ory-
ginalna oprawa graficzna miała to coś, co sprawiało, że 
potrafiła wznieść się ponad przeciętny poziom swoich 

governor of poker      
Plusy:	 + Różne typy rozgrywki i poziomy trudności 
 + Dodanie wątku fabularnego do gry karcianej

Minusy:  – Brak wersji uniwersalnej 
– Brak integracji z Dropbox-em 
– Wygórowana cena

Cena: 0,89 Euro (normalnie 3,99 Euro)

Link	do	sklepu: http://tnij.org/sy2v

http://tnij.org/sy2v
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Są trzy pewne rzeczy w życiu. Śmierć, podatki i nowa FIFA co roku. I nic z tych 
rzeczy nie da się pominąć. tak samo jak to, że z każdym nowym rokiem uka-
zuje się nowa FIFA, pewne jest to, że niezależnie od tego, czy zmiany są duże 
czy małe, sprzeda się doskonale. czy nowa FIFA jest przełomem jak jedenast-
ka, czy porażką na miarę Basenu Narodowego?

FIFA 11 to był przełom. Duży krok dla gier sportowych 
na iOS. Znany silnik dostosowany do iPhone’a i iPada 
robił wrażenie tym jak wyglądał i działał. FIFA 12 pod-
niosła ten poziom dostarczając jeszcze więcej funu. 
I teraz też nie mogło być inaczej, a FIFA 13 jest najlep-
sza z nich wszystkich. Od grafiki, przez gameplay, aż 
po nowe ficzery, jak wyczekiwany multiplayer on-line.

Jak co roku, podstawowe pytanie, które zadają so-
bie gracze brzmi – co tak naprawdę się zmieniło? Jeże-
li wziąć po lupę gameplay, to zmiany nie są diametral-
ne, ale na tyle znaczące, by rozgrywka stała się jeszcze 
przyjemniejsza. Teraz nie mając piłki, możemy zawo-
łać drugiego obrońcę i zwiększyć tym samym pres-
sing. Szybkie przejechanie palcem po ekranie podczas 

WojcIEch rAjpErt
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gry zmieni nastawienie taktyki na bardziej ofensywne 
bądź defensywne. Animacje są trochę płynniejsze, po-
jawiły się animacje twarzy i tekstury są teraz lepszej 
jakości. Do tego dochodzi więcej animacji, czyli reasu-
mując mamy przyzwoity upgrade. Ale to, co jest naj-
ważniejsze, to nowa FIFA wprowadza multiplayer on-
-line. Teraz możemy rozegrać mecze z innymi nie tylko 
przez bluetooth, ale mając połączenie Wi-Fi, z każdym 
na świecie. I choć opcji nie mamy za dużo (nie umywa 
się do wersji ze stacjonarnych konsol), bo tylko szybki 
mecz i z kolegą, to jest to istotne uzupełnienie. Granie 
z „komputerem” – jak to się zwykło mawiać –  zawsze 
nudziło mi się po krótkim czasie. Grałem, grałem, aż 
przychodził pewien moment znużenia i odkładałem 
grę na półkę. Teraz jest szansa, że to się zmieni, bo tak 
jak w przypadku FIFY 13 na PS3 i X360, trudno się ode-
rwać i mamy tutaj do czynienia z syndromem jeszcze 
jednego meczu.

Z trybów gry mamy szybki mecz, turniej, tryb me-
nadżerski i on-line, z czego większość z Was zapewne 
spędzi w tym ostatnim. Uczucia jednak mam z nim dość 
mieszane, bo choć rozgrywka świetna, to randomowa 
jeżeli chodzi o jakość połączenia. Raz gra się płynnie, 
a raz gra jest kompletnie niegrywalna. Trzeba pocze-
kać może na update, albo to, żeby EA zwiększyło ilość 
serwerów. O tym przekonamy się jednak z czasem. Nie-
stety, ale również w tej wersji nie zobaczymy polskiej 
T-Mobile Ekstraklasy.

FIFA 13 to gra zdecydowanie godna polecenia. Nowa 
wersja – tak jak konsolowa – jest najlepszą dotych-
czas i przynosi ze sobą mnóstwo godzin miodnej gry. 
 Wisienką na torcie – jak z resztą co roku – jest dosko-
nały, naprawdę wyśmienity soudtrack. Mówiąc prosto 
z mostu – nie zastanawiajcie się więcej nad zakupem, 
bo nie ma nad czym. Nowa FIFA to może nie nowa ja-
kość na tle poprzedniczek, ale progres na tyle duży, by 
granie było jeszcze bardziej satysfakcjonujące. «

FiFa 13      
Plusy:	 + grafika 
 +  gameplay 
 +  tryby gry 
 +  multiplayer online

Minusy:  – jakość online 
–  pomniejsze błędy

Cena:  5,99 Euro iPhone/iPad
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need  
For speed
MoSt wanted
WojcIEch rAjpErt

Need for Speed to marka bardzo specyficzna. produkcję najwyższych lotów 
przeplata z – kolokwialnie mówiąc – średniakami. Wszystko zależy od tego, ja-
kie studio robi daną odsłonę. W 2010 roku EA powierzyło markę criterionowi 
i okrzyknięto odrodzenie się serii za sprawą hot pursuit. Na ioS też było nie-
źle. potem NFS the run i coś „nie pykło”. Most Wanted to kolejne dziecko cri-
terionu i znowu mamy hit. jak jest natomiast na ioS? czy to kolejny blamaż, 
czy seria na iphone’ie odradza się jak feniks z popiołów?

Wspomniałem, że ważne jest, kto robi daną odsłonę. 
Poza tym, że to rzecz oczywista i Ameryki nie odkry-
łem, to czasem można odnieść wrażenie, że wydawcy 
niezbyt na to zważają, zwłaszcza EA. 
Jednak w przypadku Most Wanted 
za wersję mobilną odpowiedzialni są 
panowie z Firemonkeys, twórcy Real 
Racing 1 i 2. Trzeba powiedzieć, że 
tak ładnego graficznie Need for Spe-
eda na iOS jeszcze nie było. Świetne 
oświetlenie, tekstury i szczegółowość 

otoczenia tworzą piorunujące pierwsze wrażenie. Roz-
grywka jest jeszcze lepsza niż kiedykolwiek, ale też po-
wtarzalna. Fajne tory, ale wszystkie bliźniaczo podobne. 

To dość frustrujące, kiedy jedna rzecz 
jest dopracowana, a inna równie waż-
na, potraktowana po macoszemu. 
Nie zrozumcie mnie źle, bo gra wy-
gląda naprawdę świetnie – modele 
aut, refleksy świetlne, natomiast je-
żeli pogracie godzinkę, to gra was ni-
czym więcej nie zaskoczy. Potem to 
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już wałkowanie tego samego. Nie zmienia to jednak 
faktu, że „to samo” jest ciągle bardzo przyjemne i daje 
dużo frajdy.

Rodzajów wyścigów jest jak na lekarstwo, bo jeden 
time trial, klasyczny wyścig i head to head to nie dużo. 
Ale pomimo tego, że jest tego niewiele, sztuką jest uczy-
nić z tego grę na wiele godzin i to Firemonkeys się udało. 
Najważniejszy gameplay stoi na wysokim poziomie i to 
się liczy. Próżno szukać gdzie indziej takiego araceowe-
go poczucia prędkości jak w Most Wanted. Mijanie sa-
mochodów na centymetry jadących z naprzeciwka przy 
włączonym nitro, po czym efektowne wejście w zakręt 
driftem, podnosi ciśnienie. Jest lepiej niż w Asphalcie, 
a podobno to ta marka wyszła ostatnio na prowadze-
nie na mobilnych platformach.

Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, jestem sa-
tysfakcjonowany tym, czego doświadczyłem po od-
paleniu gry. Jest soczyście, pięknie, choć dość po-
wtarzalnie. Bogato w garażu, choć mało różnorodnie 
na trasie. To produkcja pełna kontrastów, ale godna 
zainteresowania. «

need For speed most wanted      
Plusy:	 + oprawa graficzna 
 + gameplay

Minusy:  – powtarzalność 
–  mała różnorodność

Cena:  5,99 Euro iPhone/iPad
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Tips & Tricks
MAcIEj SkrzypczAk

 » Automatyczne dodawanie „.com” 
w Safari 6

Przed pojawieniem 
się Safari w wersji 
6, jeśli w polu adre-
su wpisaliśmy jakieś 
słowo, np. „apple”, 
to automatycznie zo-
stawała mu przypi-
sywana końcówka 
„.com”, co skutko-

wało otwarciem adresu „apple.com”. W Safari 6 nato-
miast ta metoda już nie działa, co wynika z połączenia 
paska adresowego z wyszukiwaniem. Powyższa opera-
cja skończyłaby się po prostu listą stron, które nawią-
zują do słowa „apple”. Istnieje jednak pewne obejście.

Aby w najnowszej wersji systemowej przeglądarki od 
Apple działało automatyczne dodawanie do adresu do-
meny „.com” musimy zrobić coś jeszcze. Musimy do sło-
wa dodać znak „/”. Czyli gdy chemy wejść na stronę ap-
ple.com wystarczy, że w pasku adresu Safari 6 wpiszemy 
„apple/”, a zostaniemy przeniesieni do żądanej strony.

Źródło: Mac	OS	X	Hints

 » Plugin QuickLook, umożliwiający 
podgląd plików tekstowych o różnych 
rozszerzeniach

Myślę, że QuickLook to jedno z najlepszych narzędzi 
oferowanych wraz z systemem OS X. W błyskawiczny 
sposób pozwala podejrzeć różne dokumenty bez po-
trzeby otwierania aplikacji. Wciskamy spację i już widzi-
my podgląd. Oczywiście, żeby można było jakiś plik po-
dejrzeć, QuickLook musi go obsługiwać. W przeciwnym 
razie zobaczymy tylko informacje zbiorcze o samym pli-
ku. Weźmy na przykład pliki w formacie zwykłego tek-
stu (plain text). Te z rozszerzeniem.txt podejrzymy bez 
żadnych problemów. Ale taki np. plik.NFO spotykany 
na dyskach „windowsowych” już nie. Całe szczęście 
QuickLook pozwala na rozbudowanie swoich możliwo-
ści przez dodawanie różnych pluginów. Jednym z nich 
jest QLStephen.

QLStephen pozwala QuickLook nie tylko na podejrze-
nie znanych formatów plików tekstowych, ale dzięki nie-
mu możemy przejrzeć każdy plik tekstowy, bez względu 
na to, jakie miałby rozszerzenie. Przykład? Wątpię, by ja-
kikolwiek program obsługiwał pliki o rozszerzeniu, które-
go nazwa to moje nazwisko. Natomiast QuickLook z wgra-
nym QLStephen’em nie ma problemu, żeby go podejrzeć.:)
• No dobrze, skoro już wiemy, jak działa ten plugin, to 

przydałoby się go pobrać i zainstalować. Poniżej krót-
ka instrukcja co i jak:

• Plugin QLStephen pobieramy stąd,
• Kopiujemy go do folderu /Library/QuickLook (naj-

lepiej dostać się do niego wciskając z poziomu Fin-
dera kombinację klawiszy Cmd+Shift+G	i wklejając 
tam ścieżkę),

• Uruchamiamy Terminal (znajdujący się w folderze /
Applications/Utilities) i wpisujemy tam komendę 
qlmanage -r, która przeładuje QuickLook, dzięki cze-
mu QLStephen zacznie działać.
Teraz możemy już podglądać zawartość przeróżnych 

plików tekstowych. Dodajmy do tego możliwość	 za-
znaczania	tekstu	we-
wnątrz	QuickLook	
opisaną	przez	Wojt-
ka	Pietrusiewicza, 
a otrzymamy potężne 
narzędzie.

Źródło: Lifehacker

 » Odrębne ustawienia poziomu głosu dla Siri

Jak wiadomo, w naszych iUrządzeniach są znane dwa 
poziomy głośności, które możemy kontrolować – dla 
dzwonków oraz dla aplikacji. Istnieje jednak jeszcze 
jedna metoda, która pozwala kontrolować, jak głośno 
mówi do nas Siri.

Bez względu na to, jak ustawimy dźwięk, Siri będzie 
mówić z takim samym poziomem głosu. Dzieje się tak, 
ponieważ nie dotyczą jej te ustawienia. Da się to jednak 
zmienić uruchamiając Siri i dopiero na tym ekranie użyć 
przycisków do zmiany głosu. Od tej pory Siri będzie bar-
dziej „dyskretna”, bądź bardziej słyszalna.

Źródło: Lifehacker

http://hints.macworld.com/article.php?story=20120919001200353
https://github.com/whomwah/qlstephen/downloads
http://www.makoweabc.pl/2012/05/mozliwosc-zaznaczeniu-tekstu-w-quicklook/
http://www.makoweabc.pl/2012/05/mozliwosc-zaznaczeniu-tekstu-w-quicklook/
http://www.makoweabc.pl/2012/05/mozliwosc-zaznaczeniu-tekstu-w-quicklook/
http://www.makoweabc.pl/2012/05/mozliwosc-zaznaczeniu-tekstu-w-quicklook/
http://www.makoweabc.pl/2012/05/mozliwosc-zaznaczeniu-tekstu-w-quicklook/
http://lifehacker.com/5925532/qlstephen-makes-any-plain-text-file-quicklook+able-in-the-os-x-finder
http://lifehacker.com/5954844/tweak-siris-volume-separately-from-the-rest-of-your-iphone
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Doczekaliśmy się. 23 film z serii przygód tajnego agenta jej królewskiej  Mości, 
james’a Bonda, zawitał do światowych i polskich kin. Nie musieliśmy czekać na 
niego jakoś przesadnie długo, ale był on chyba najbardziej upragnioną  częścią 
cyklu od bardzo dawna. opinie są różne; od zachwytów po niemal nienawiść. 
jak było w moim przypadku?

 » Tajny agent

Zacznijmy może jednak od krótkiego przedstawienia, 
kim tak właściwie jest ten rozchwytywany James Bond. 
Nie to, że trzeba go jakoś specjalnie przedstawiać, gdyż 
nawet dzieci kojarzą to nazwisko, ale jednak wypada na-
pisać kilka słów z kim mamy do czynienia. Tajny Agent 
w służbie Jej Królewskiej Mości, stworzony i spisany 
przez Iana Fleminga. To właśnie na podstawie jego ksią-

żek powstały filmy, choć nie wszystkie. 007 już od 50 lat 
na naszych ekranach walczy z typami spod ciemnej 
gwiazdy, którzy zagrażają Królestwu jak i całemu świa-
tu. Robi to oczywiście w wyjątkowym stylu;  zabija z ma-
łym uśmieszkiem na twarzy, zawsze potrafiąc rzucić przy 
tym jakiś dowcip oraz przyciąga do siebie praktycznie 
wszystkie przedstawicielki płci pięknej. Nie tylko swoim 
wspaniałym urokiem osobistym, ale również fajnymi sa-
mochodami, poza którymi ma  zawsze „na  stanie” masę 
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bajeranckich gadżetów (czyli to, co wszyscy  lubimy). 
No właśnie, Bond to taka bajeczka dla dużych chłopców, 
bo każdy z nas, choć kobiety też lubią filmy z jego udzia-
łem, chciałby być Bondem.  Jedni dla wspomnianych ga-
dżetów, inni dla pięknych pań, a jeszcze inni z pragnie-
nia postrzelania sobie – choć mam nadzieję, że takich 
jest jak najmniej.

 » Odsłony James’a B.

W tym roku mija równo 50 lat, odkąd na ekranach poja-
wił się pierwszy film o przygodach Agenta. Jak nie trud-
no się domyślić, aktorzy odgrywający główną rolę się 
na przestrzeni lat zmieniali. W końcu Bond zawsze musi 
być silny i gotowy do akcji. Jako pierwszy zagrał go ge-
nialny (nie tylko w tej roli) sir Sean Connery. Pierwszy 
i dla wielu jedyny prawdziwy 007. Po części sam się do 
tych osób zaliczam. Nie uważam, że tylko on był dobry 
w tej roli, lecz dla mnie był najlepszy. Zagrał on w sze-
ściu filmach (właściwie to w siedmiu, lecz jeden z nich 
nie jest wliczany do kanonu), w których stworzył zna-
komitą postać, bliską ideałowi.

Po nim w agenta wcielił się George Lazenby. Austra-
lijski model i aktor pokazał Bonda nieco z innej strony. 
Największą było to, że wieczny kobieciarz zakochuje się 
i bierze ślub. Wielu fanom nie przypadło to do gustu, 
trzeba jednak przyznać, że sam film (gdyż z udziałem 
tego aktora powstał jedynie jeden) nie należał do naj-
gorszych. Choć oczywiście, to kwestia gustu.

Następny był przez wielu uważany za najlepszego, 
czyli sir Roger Moore (to już drugi „ser” – widać gra-
nie agenta z dwoma zerami się opłaca). Osobiście za 
nim nie przepadam. Dla mnie był on, jakby to powie-
dzieć, momentami zbyt „pajacowaty”. Rozumiem jed-
nak, że wielu mógł się on podobać. W ramach małej 
dygresji dodam, że bardzo lubiłem tego aktora w se-
rialach „Święty” oraz „Partnerzy”, w którym partnero-
wał mu inny świetny aktor Tony Curtis. Moore posia-
da rekord w ilości wcielania się w role James’a Bonda 
– uczynił to 7 razy.

W kolejnych dwóch filmach zagrał Timothy Dalton, 
którego to role bardzo przypadły mi do gustu, a następ-
nie 4 razy twarzą Bonda był Pierce Brosnan. To wła-
śnie ten ostatni jest moim drugim ulubionym Bondem. 
Sama jego postać oraz filmy z jego udziałem miały to co 
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 najbardziej w przygodach James’a lubiłem. Sam agent 
ma wdzięk, humor oraz bardzo fajne „zabawki” i przy-
ciągał do siebie naprawdę piękne kobiety. Filmy cecho-
wały się olbrzymią ilością akcji. Możliwe, że były one 
również zbyt „efekciarskie”, czy momentami nawet lek-
ko głupie, ale ja takie filmy z serii lubiłem najbardziej. 
Akcja, akcja i jeszcze raz akcja, plus wszystko inne co 
sprawiało, że Bond zapadał w pamięć. W 2006 roku 
niestety wszystko się zmieniło i z filmu na film stawa-
ło się coraz gorsze…

 » daniel Craig – nowe wcielenie

Na pierwszy rzut oka widać, że wraz z tym aktorem 
zmienił się cały Bond. Nawet bez oglądania filmu. Mu-
skularny blondyn o niebieskich oczach – to nie jest 007, 
do jakiego przywykliśmy. Coś jest na rzeczy i od razu 
wiedziałem, że niekoniecznie wyjdzie z tego coś dobre-
go. Pierwszym filmem w jakim wystąpił Craig był „ Casino 
Royale”, który to w chronologii historii jest pierwszym 
filmem. Taki, powiedzmy „sequel” wszystkiego. Cóż, od 
kilku lat modny są restarty serii, więc to było coś na 
kształt tego. Oczywiście była to również pierwsza po-
wieść Iana Fleminga z serii przygód Bonda. Tutaj nasz 
bohater był nieco inny, niż w filmach poprzednich; bar-
dziej ludzki, nie był już taki „herosem”. Zmieniono po-
dejście do postaci i miał to być taki agent na miarę na-
szych czasów, Bond XXI wieku. Wielu takie podejście 
się spodobało. Mnie nie. Oczywiście mogłem wybaczyć 
wiele rzeczy – jak mniej gadżetów czy wrażenie, że sama 
postać jeszcze nie jest ukształtowana na taką, jaką zna-
my z filmów wcześniejszych. Uznałem, że skoro jest to 
opowieść o tym jak Bond staje się agentem 007 to na 
wszystko przyjdzie jeszcze czas. Dwa lata później po-
wstał film „Quantum of Solace” i niestety znów się za-
wiodłem. Film był powiązany linią fabularną z poprzed-
nikiem, więc łatwo się domyśleć że będzie go bardzo 
przypominać. I tak było. Ale żeby było mało sam film 
okazał się gorszy, choć po którymś obejrzeniu z kolei za-
cząłem go nawet doceniać. Największą jego zaletą była 
chyba Olga Kurylenko, która co prawda aktorstwem nie 
powalała, ale przynajmniej miło było na nią popatrzeć. 
Ogólnie, nowe wcielenie Bonda to dla mnie pójście kom-
pletnie nie w tym kierunku, w którym bym chciał.

 » Rok 2012 i nowa nadzieja – Skyfall

Kiedy w tym roku zaczęło się pojawiać coraz więcej in-
formacji o kolejnej części przygód agenta 007, byłem 

jednocześnie pełen obaw jak i nadziei. Z jednej stro-
ny bałem się, że utrzymana zostanie nie lubiana prze-
ze mnie konwencja, ale może jednak nastąpi powrót do 
tego, co było dobre wcześniej. Pojawił się pierwszy zwia-
stun i zaczęło się wyczekiwanie. Zobaczyłem, że może 
nie będzie źle, może wyjdzie z tego coś dobrego. Dobra 
obsada, nowy reżyser w osobie Sama Mendesa, który 
ma już jednego Oscara na koncie to tylko dwie rzeczy, 
które sprawiły, że dam temu filmu szansę i niejako kre-
dyt zaufania. Dodatkowo miała się w nim na nowo po-
jawić postać Q, który to zawsze był dla mnie „perełką” 
serii, bo jeśli jest Q to i gadżety będą. No więc nadeszła 
końcówka października, premiera w kinie IMAX o godzi-
nie 0:07 i długo oczekiwany seans.

Niestety, wyszedłem z kina bardzo niepocieszony. 
W przeciwieństwie do mojego redakcyjnego kolegi, Wojt-
ka Pietrusiewicza, który był na tym samym seansie i od 
razu okrzyknął „Skyfall” najlepszym Bondem w historii. 
Ja byłem daleki od takiego stwierdzenia. Bardzo dale-
ki. W moim odczuciu, otrzymałem film bardzo nudny, 
z masą absurdów, które sprawiały że Bond przestał być 
Bondem już praktycznie w 100%. Mało tego, otrzyma-
łem film akcji, który praktycznie nie posiadał akcji. Ale 
może zacznę od początku.

Najpierw był charakterystyczny prolog, czyli sekwen-
cja poprzedzająca napisy początkowe. Trwał on trady-
cyjnie około 10-15 minut i muszę przyznać, że bawiłem 
się na nim wyśmienicie. Była w nim świetna akcja, do-
bry humor i zapowiedź świetnego filmu. Naprawdę, po-
myślałem że jeśli prolog oddaje ducha całego filmu, to 
będzie to wspaniały powrót do tego, co lubię w tej se-
rii. Co prawda w jednym momencie poczułem się jak-
bym oglądał „Uprowadzą 2”, gdyż akcja działa się w tym 
samym mieście i scenerii co wspomniany film, ale wi-
dać ostatnio Istambuł jest po prostu popularny u twór-
ców. Przyszła kolej na napisy początkowe. Przyznam się 
szczerze, że jak 2-3 tygodnie przed premierą została za-
prezentowana piosenka do filmu, to trochę się prze-
straszyłem. Tym razem wybór padł na Adele, artyst-
kę bardzo przeze mnie cenioną, jednak sama piosenka 
jest niebywale smętna, bez polotu i „pazura”. Co praw-
da 3/4 piosenek do serii takie było, ale zdarzały się jed-
nak te tętniące energią. Tu tego nie było. Jednak piosen-
ka to nie film. Muszę przyznać, że pomimo tego, iż sam 
utwór do gustu mi nie przypadł, to do napisów wpaso-
wał się idealnie, a sama animacja na czołówce jest ge-
nialna! O niej mogę śmiało powiedzieć, że jest najlep-
sza ze wszystkich 23 filmów. Więc nadzieja jeszcze nie 
zgasła, to może być bardzo dobry Bond. Niestety jed-
nak, z każdą minutą nadzieja umierała. Co grosza – bar-
dzo powoli, co bolało jeszcze bardziej.
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Nie mam zamiaru tutaj zbytnio zdradzać fabuły, gdyż 
może jeszcze nie wszyscy zdążyli film zobaczyć. Nie-
co więcej na ten temat było mówione w odcinku Ma-
łego Filmidła, w całości poświęconemu właśnie „Sky-
fall”, więc zainteresowanych zapraszam do odsłuchu. 
Film mnie niczym nie zaskoczył. Sam Bond z postaci sil-
nej, takiej której się wszystko zawsze udaje, przyciąga-
jącej kobiety, popijającego Martini (koniecznie wstrzą-
śnięte, ale nie zmieszane) został sprowadzony do, tu 
proszę mi wybaczyć słownictwo, zarośniętego mene-
la, który uwala się piwskiem i później nie potrafi cel-
nie strzelić z pistoletu. No, nie tego chciałem. Na doda-
tek nie ma tu właściwie kobiety Bonda, czyli elementu, 
który zawsze był bardzo charakterystyczny. Mamy tu 
co prawda dwie panie, z czego jedna jest w inny spo-
sób istotna dla fabuły, druga też jest ale jak to zwykle 
bywa – oczywiście ginie, choć tutaj równie szybko jak 
się na ekranie pojawiła. Można powiedzieć, że part-
nerką James’a w tym filmie jest M (w tej roli ponownie 
Judi Dench) ale dziękuję twórcom, że odeszli od sche-
matu i nie było z jej i Bonda udziałem sceny łóżkowej. 

Dość mocną z pozoru stroną filmu jest czarny charak-
ter, którego zagrał Javier Bardem. Dlaczego z pozoru? 
Bo postać miała potencjał. Zagrana była całkiem przy-
zwoicie, ale nie powaliła na kolana. Bardziej mogła się 
spodobać jej charakteryzacja, jednak gra była na zale-
dwie przyzwoitym poziomie. Były dwie lub trzy sceny 
z jego udziałem, które przypadły mi do gustu jednak nie 
spotkamy się tu z sytuacją, że czarny charakter jest dla 
filmu niezbędny. Ot, po prostu tu był. Nie kradł filmu, 
nie przerażał, nie wzbudzał we mnie podziwu, ani na-
wet obrzydzenia. Blond homoseksualista chcący ode-
grać się na M. Właśnie, bo jego niecne działania w fil-
mie motywowane są chęcią odegrania się na starszej 
szefowej MI6. Zemsta – motyw już kilka razy pojawia-
jący się w filmach o 007.

Żeby jednak nie było, że ten film jest tak totalnie 
beznadziejny to powiem, co mnie się w nim podobało. 
Na pewno zdjęcia. Zdjęcia ją świetne! Zwłaszcza pięk-
ne krajobrazy Szkocji, czy nawet sam Londyn. To bar-
dzo cieszy oko. Zadowolone wyjdzie również ucho, 
gdyż muzyka jak zwykle przyjemna i często usłyszymy 
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Film szpiegowski? Może. Jest tu jakaś tajemnica, którą 
jednak można bardzo łatwo rozgryźć i przewidzieć jak 
ten film się skończy. Choć nie oszukujmy się, nie lubi-
liśmy poprzednich 22 filmów za to, że były idealnymi 
szpiegowskimi układankami. Dla mnie James Bond to 
musi być film prosty, rozrywkowy, akcji, który zapewni 
mi dobrą dwugodzinną rozrywkę. „ Skyfall” dał mi ładne 
zdjęcia i wielki zawód.  Pojawiają się głosy, że Bond się 
zmienia tak jak zmieniają się nasze czasy. Owszem, ale 
czy to znaczy że to ma mi się podobać. Nie. Ale to tylko 
moje zdanie. Dlatego nie mówię kategorycznie, żeby nie 
iść na ten film. Jeśli jesteście fanami „nowego Bonda” 
to ten powinien Wam się spodobać. Jeśli nie, to rów-
nież ostanie szansa na dobry seans. Jeśli jednak podo-
bał Wam się Connery czy Brosnan w roli 007 to szanse 
maleją. Najlepiej idźcie do kina i przekonajcie się sami. 
W końcu każdy może mieć inny gust. Ja teraz czekam 
na kolejny, 24 film, który ma się pojawić w 2014 roku. 
Czekam, choć muszę podejść do tego wyczekiwania 
z dystansem, by znów się nie zawieźć. W końcu lepiej 
się „pozytywnie zawieść”, niż totalnie rozczarować. «

tu  charakterystyczny motyw. Do gustu przypadły mi 
również  lekkie nawiązania do poprzednich filmów (naj-
większym był przepiękny Aston  Martin DB5 – chcę!). 
Jednak nadal za mało gadżetów. Był Q, którego rola 
mimo że bardzo drobna to również się spodobała, ale 
gadżetów tyle co kot napłakał. No i jeszcze wspomnia-
ny wcześniej prolog oraz czołówka. Na pochwałę zasłu-
gują jednak jeszcze dwie rzeczy, które się tu pojawiły. 
Pierwszą jest Ralph Fiennes, który co prawda pojawia 
się jedynie w kilku krótkich scenach, jednak jego gra jak 
zwykle pozwoliła mu te sceny ukraść. Jest on związa-
ny również z tą drugą rzeczą. Ostatnie dwie minuty fil-
mu zwiastują, że z serią może jednak jeszcze wydarzyć 
się coś dobrego, a Ralph Fiennes się do tego przyczyni.

Czy jest to w takim razie dobry film? Moim, przypo-
mnę że subiektywnym, zdaniem nie. Na pewno nie jako 
Bond. Przynajmniej nie dla mnie. Film jest generalnie 
dość nudny (ja 2 razy przysnąłem), nie posiada on w su-
mie nic z tego, za co Bondy zawsze lubiłem i niestety 
nie spełnił on moich oczekiwań. Jako film akcji? Rów-
nież nie jest dobry, bo jak wspomniałem jest nudny. 
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looper –  
pętla CzaSu

W tym roku byli już „Niezniszczalni 2”, w przyszłym na ekrany wejdzie „Szkla-
na pułapka 5”, a aktualnie w kinach możemy zobaczyć „Looper – pętla  czasu”. 
Wszystkie łączy Bruce Willis. trzeba przyznać, że amerykański smakosz  wódki 
Sobieski jest w formie.

Bruce Willis to jeden z symboli kina akcji lat 90. Naj-
bardziej znany jest chyba z roli John’a McClane’a ze 
„Szklanej pułapki”, ale oczywiście nie jest to jedyna jego 
znakomita rola. Aktualnie w kinach wyświetlany jest „Lo-
oper – Pętla czasu”, w którym gra on jedną z głównych 
ról. Jest to film, który dzieje się w niedalekiej przyszło-
ści (dokładnie w roku 2044) i opowiada między innymi 
o podróżach w czasie. Jednak nie są one jeszcze moż-
liwe w dniu akcji, lecz 30 lat później już tak. Szefowie 

mafii z przyszłości wykorzystują tę technologię do eli-
minacji swoich wrogów. Ów delikwent przesyłany jest 
30 lat wstecz, gdzie natychmiastowo jest eliminowany 
przez jednego z Looperów, którzy są te szczególne usłu-
gi otrzymują sowitą zapłatę. Pewnego dnia jeden z Lo-
operów ( Joseph Gordon-Levitt) musi zlikwidować… przy-
szłego siebie (Willis). Niestety obiekt ucieka, a bohater 
wpada w tarapaty. To tak tytułem wstępu o czym mniej 
więcej ten film opowiada, a czy warto na niego pójść?

     



 » 2012 nr 11 » Film » looper – pętla czasu 116

 » Jest inaczej niż się spodziewałem

Widząc kilka miesięcy temu zwiastun filmu spodziewa-
łem się bardzo dobrego kina akcji. Od razu napiszę, że 
sam film sporo różni się klimatem od tego, co widzimy 
w zwiastunie. Właściwie wszystkie fajniejsze sceny ak-
cji zostały przedstawione w zajawce, nie należy się tym 
jednak zniechęcać. Mimo, że nie jest to film szalenie dy-
namiczny ma on bardzo wiele mocnych stron, dla któ-
rych warto go zobaczyć. Ośmielę się nawet stwierdzić, 
że jest to jeden z ciekawszych obrazów ostatnich mie-
sięcy, który przywędrowały do nas zza oceanu.

 » Gatunek i klimat

Tak jak wspomniałem wcześniej nie jest to typowy film 
akcji. Według mnie, jest to bardziej thriller SF z elemen-
tami, można by powiedzieć, westernu. Choć to ostatnie 
to takie śladowe ilości. Momentami miałem nawet wra-
żenie, że przyszło do nas coś z „Omena”. Sam klimat, 
zwłaszcza w scenerii miasta, przypomniał mi trochę 

 genialną klasykę gatunku, jaką jest „Łowca androidów”, 
co niezwykle ucieszyło moje oczy. Mimo że w filmie jest 
sporo dialogów, (niektóre są naprawdę warte zapamię-
tania), nie jest on nudny i powinien się spodobać więk-
szości widzów. Akcja następuje dość powoli i towarzyszy 
jej również pewna tajemnica, która w miarę rozwoju fil-
mu zaczyna się rozwiązywać, ale nie jest przewidywal-
na, więc pod koniec seansu czeka nas miłe zaskoczenie. 
Momentami może się wydawać, iż fabuła jest lekko za-
kręcona i twórcy się sami pogubili w tym, co chcieli nam 
pokazać, jednak ostatecznie wszystko układa się w mia-
rę logiczną całość.

 » Bohaterowie i aktorzy

Joseph Gordon-Levitt to aktor, który dopiero zaczy-
na być naprawdę rozpoznawalny, ale ma już na swoim 
koncie kilka bardzo ciekawych i znaczących ról. Kiedyś, 
dawno temu, mogliśmy go zobaczyć w serialu „Trze-
cia planeta od Słońca”, a niedawno między  innymi 
w „ Incepcji”, „Mroczny Rycerz powstaje” czy jeszcze 
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wcześniej „500 dni miłości”. Cóż, chłopak ma talent 
i każdą rolą to udowadnia. Tu nie jest inaczej. Pomijając 
jego  bardzo ciekawą charakteryzację, w której momen-
tami jest nie do rozpoznania, sama gra zasługuje przy-
najmniej na spore uznanie. Bohater grany przez niego 
da się lubić, oglądając film stawiamy się w jego sytuacji 
i przezywamy jego wybory i poczynania. Jeśli aktor po-
trafi we mnie wzbudzić coś takiego, to już go lubię.

Bruce Willis, czyli starsza wersja bohatera wspo-
mnianego powyżej. Widać, że dziadek Bruce jest na-
dal w formie i to nie tylko jeśli chodzi o strzelaniny czy 
pościgi. Jest kilka scen, których udowadnia, że nie jest 
byle mięśniakiem, który to branży trafił przez przypa-
dek. Monologi, dialogi czy sceny, w którym gra samą mi-
miką twarzy udowadniają, że Willis jeszcze nie powie-
dział ostatniego słowa. Bardzo mnie to ucieszyło, gdyż 
jest to jeden z moich ulubionych aktorów, spełniają-
cy się zarówno w filmach akcji, komediach czy drama-
tach. Brawo!

Na koniec, wisienka na torcie – Emily Blunt. Ta pięk-
na Brytyjka zawsze sprawia, że nie mogę oderwać oczu 
od ekranu. Tu nie jest inaczej, ale nie tylko za sprawą 
jej urody. Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy zobaczy-

łem ją w „Diabeł ubiera się u Prady” wiedziałem, że coś 
z niej będzie. Tu również nie jest inaczej, gdyż momen-
tami kradła sceny swoim kolegom aktorom. Pojawia się 
ona właściwie dopiero w drugiej połowie filmu, ale od 
tego momentu chciałem już tylko ją. W życiu nie widzia-
łem by kobieta tak pięknie rąbała drewno!

 » Warto?

Warto! Film pozytywnie mnie zaskoczył, bo nie tego 
się spodziewałem. Jednak nie pozwolił mi się nudzić 
i sprawił, że wsiąkłem w historię. Czegoś takiego ocze-
kuję od kina i nieważne, czy oglądam komedię, thril-
ler czy jeszcze coś innego. Pierwsze moje wrażenie po 
wyjściu z kina było może trochę mniej optymistycz-
ne, ale jak już na spokojnie sobie ten film przemyśla-
łem, to stwierdzam że na mojej półce pojawi się wy-
danie Bluray. Oglądając go dowiedziałem się jeszcze 
jednej ciekawej rzeczy, a mianowicie że za 30 lat co dru-
gi obywatel USA będzie jeździć Daewoo Lanos. Trzeba 
jeszcze reanimować fabrykę na Żeraniu i będziemy po-
tęgą motoryzacyjną. «
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premiery dvd i bluray  
lIStopad 2012

 » Prometeusz – Obcy:  
Ewolucja (9 płyt Blu-Ray)

Nie mogło być inaczej. Jakiś czas temu 
wyszły wszystkie części Obcego na „niebieskim nośni-
ku” i było niemal pewne, że cała kolekcja zostanie wzbo-
gacona o „Promoteusza”. No i oto jest, wszystkie części 
filmów, plus oczywiście masa ciekawych dodatków, ta-
kich jak materiały wideo, archiwalne zdjęcia z planów czy 
grafiki. Dodatkowo każdy film w wersji kinowej jak i reży-
serskiej. Fani sagi nie mogą przejść koło tego obojętnie.

 » Łowca Androidów: Edycja  
kooekcjonerska 30. rocznica

Wspomniany w recenzji „Looper”, „Łowca 
Androidów” obchodzi w tym roku 30 lat. 
Jest to o tyle niezwykłe, że nawet dziś 
gdy go oglądam to poraża mnie swoją jakością, efek-
tami, klimatem i muzyką. Tęskno mi za takimi filmami, 
ale na szczęście można go sobie regularnie przypomi-
nać dzięki nowemu wydaniu Bluray. Wielbiciele gatun-
ku muszą go mieć na swoich pólkach. Jeśli jeszcze nie 
złożyłeś zamówienia, zrób to w tej chwili!

 » Spawn: Edycja Reżyserska

Adaptacja komiksu sprzed lat powraca 
w reżyserskiej edycji Bluray. Film ma już kil-
ka wiosen na karku i może nie przypadnie 
do gustu nowym widzom, ale tym którzy 
się nim zachwycali niegdyś, to wydanie powinno przypaść 
do gustu. Sam film dość specyficzny i daleki od świetnej 
ekranizacji, choć ma kilka smaczków, które sprawiają że 
warto go sobie co jakiś czas odświeżyć. Mnie bardzo inte-
resuje jak prezentuje się w wysokiej rozdzielczości.

Mam nadzieję, że pomysł na przedstawianie premier 
DVD i Bluray Wam się spodoba. W grudniu na pewno 
pojawi się więcej ciekawych tytułów, bo w końcu mamy 
Gwiazdkę – zapewne większość z Was zażyczy sobie jako 
prezent trylogię Batmana w reżyserii Ch. Nolana.

 » Rock Of Ages

Ciekawy musical rockowy, o którym 
wspomniałem w jednym z odcinków Ma-
łego Filmidła. Każdy wielbiciel muzyki roc-
kowej może zostać fanem również tego 
filmu. Mimo, że został on może stworzony dla bardziej 
młodszych widzów (film przypomina delikatnie serial 
„Glee”), niż starych wyjadaczy pamiętających pierwszy 
Woodstock, to ciekawe nowe aranżacje starych przebo-
jów zasługują na uwagę. Tak samo jak świetna obsada 
jak Tom Cruise, Alec Baldwin, Mary J. Blige czy Catheri-
ne Zeta-Jones. Film jest jednocześnie ekranizacją bro-
dwayowskiego musicalu.

 » Epoka lodowcowa 4:  
Wędrówka kontynentów 3d

Czwarta odsłona przygód zwierząt z cza-
sów epoki lodowcowej. Sam jeszcze jej 
nie widziałem, ale jako że każda poprzed-
nia część w mniejszym lub większym stopniu spełniała 
moje oczekiwania, nie wypada mi wręcz nie nadrobić 
tego filmu. Jeśli twórcy zachowali założenia z ostatnich 
lat, to film jest zarówno dla młodszych jak i starszych, 
dla samotnych, dla dwojga czy dla całej rodziny. Nieba-
wem Mikołajki, więc można sprawić np dziecku i same-
mu przyłączyć się do seansu.

 » Niesamowity Spider-Man 3d

Film opisywany w jednym z poprzednich 
numerów iMagazine. Po wyjściu z kina 
byłem zachwycony i z chęcią zakupię wy-
danie Bluray do swojej kolekcji, bo na 
pewno warto. Wielbiciele komiksów i ich ekranizacji, 
a przede wszystkim fani Spider-Mana muszą mieć ten 
film. Świetny restart serii, który spodoba się wszystkich, 
którzy go obejrzą. Nie jest może filmem idealnym, ale 
seria ma teraz w sobie potencjał. Z niecierpliwością cze-
kam na koleją część. «



http://virtualo.pl/31_10_wioska_przekletych/i122559
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 » Thomas  Newman 
–  Skyfall 
Soundtrack

Kiedy myślimy o najsłyn-
niejszym i najlepszym 
agencie wywiadu bry-
tyjskiego, czyli o nume-
rze 007, przed naszymi 
oczami ukazują się pięk-
ne kobiety, szybkie samochody i dobrze skrojone gar-
nitury. Każdy film z przygodami Bonda, jaki wchodzi na 
ekrany kin to absolutny hit, na który czekają miliony 
ludzi na całym świecie. Ta gorączka Bonda dosyć daw-
no dopadła i mnie, dlatego 26 października o godzi-
nie 00:07 byłem w kinie na polskiej premierze „ Skyfall”. 
Po 10 minutach wiedziałem, że ścieżkę dźwiękową no-
wego Bonda będę chciał opisać w kolejnym numerze 
iMagazine. Wszystko to dzięki postaci świetnie znanej 
w środowisku muzyki filmowej. Mówię tutaj o Thomasie 
Newmanie, dla niewtajemniczonych rzucę takimi tytu-
łami jak „American Beauty”, czy „Droga do szczęścia”. 
Newman pierwszy raz miał zaszczyt współpracować 
z serią 007 i w bonusie dostał jeszcze film na 50-lecie, 
co tylko podwyższyło poprzeczkę. Stanął na wysoko-
ści zadania tworząc niesamowity i – moim zdaniem 
– najlepszy soudtrack Bonda w historii. Nigdy wcze-
śniej w szpiegowskiej serii muzyka nie przykuła w tak 
dużym stopniu mojej uwagi jak ta, którą skomponował 
Thomas Newman. Świetnie odzwierciedlił każdą scenę 
i scenerię, dzięki czemu często można było poczuć się 
tak jakby samemu grało się rolę Daniela Craiga. Muzy-
ka przenosi w każdy rejon świata, gdzie odgrywała się 
akcja filmu. Zaczyna się od Tureckich dźwięków Stam-
bułu, po azjatyckie w Szanghaju i deszczowe w Anglii, 
a kończy na mrocznym klimacie Szkocji. Tak jak „Skyfall” 
jest ukłonem w stronę klasyki, tak muzyka idzie z tym 
w parze i również nawiązuje do przeszłości, przypomi-
nając legendarny temat przewodni Montyego Norma-
na. Podsumowując, usłyszymy dużo instrumentów dę-
tych, kwintetów smyczkowych i różnorodnych perkusji. 
Ilość instrumentów i dźwięków, jakie dzięki nim słyszy-

jAroSłAW I NorBErt cAłA

cała Muzyka
my jest tak duża, że nie da się tego opisać, to po pro-
stu trzeba usłyszeć. Przy tym wszystkim ciężko o balans 
i nie przesadzenie, tak aby widowisko, jakim jest sam 
film nie zostało przytłoczone, ale i z tym Thomas New-
man doskonale sobie poradził. Mam nadzieję, że arty-
sta znajdzie pracę przy kolejnych częściach agenta 007, 
a ja prócz pięknych kobiet i szybkich samochodów będę 
również oczekiwał cudownej muzyki.

Cena	9,99	Euro
http://bit.ly/TiBrMy

 » Maria Peszek 
–  Jezus Maria 
Peszek

Gdybyśmy żyli w XVII wie-
ku i Maria Peszek dzieliła-
by się na głos taką treścią, 
jaką zawarła na nowej pły-
cie, to prawdopodobnie 
bardzo szybko spłonęła-
by na stosie. Na szczęście tamte czasu już dawno mi-
nęły i nic takiego nie będzie miało miejsca, jednak na-
dal mało artystów ma na tyle odwagi, by poruszać tak 
ciężkie tematy. Bóg, wiara, ojczyzna czy własna depre-
sja to rzeczy, które siedzą w głowie artystki i nie dają 
Jej spokoju, dlatego postanowiła się z nimi podzielić na 
trzeciej płycie nazwanej „Jezus Maria Peszek”. Już sam 
tytuł daje do myślenia, a dalej wcale nie jest łatwiej 
i prościej. To album, nad którym trzeba posiedzieć, nie 
da się tak po prostu przesłuchać, odłożyć w kąt i wra-
cać sobie do ulubionego hitu. Nie pamiętam, kiedy 
ostatni raz tak dużo myślałem podczas słuchania mu-
zyki, a co najważniejsze taki stan rzeczy bardzo mi się 
podobał. W czasach, w jakich żyjemy mało jest muzy-
ki, której fundamentem są teksty, coraz mniej liryczna 
forma ma znaczenie dla słuchacza. Liczy się mocny, cie-
kawy głos, czy wpadająca w ucho muzyka. Pani  Maria 
głos ma przeciętny, ale to w niczym nie przeszkadza, 
gdy ma się tyle ciekawego do przekazania. Prawie każ-
dy numer zmusza do dyskusji, czasami nawet  samego 

https://itunes.apple.com/pl/album/skyfall/id568922164
https://itunes.apple.com/pl/album/skyfall/id568922164
https://itunes.apple.com/pl/album/jezus-maria-peszek/id561640117
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sarkazmu i śmiesznych smaczków tekstowych, a dzię-
ki świetnie napisanej muzyce słucha się tego z łatwo-
ścią. Mieszanka alternatywnego popu z indie rockiem, 
kończąc na elektronice, to chyba właściwy i szybki opis 
strony muzycznej tego albumu. Nie pozostaje nic inne-
go jak polecić przesłuchanie całości przynajmniej osiem 
razy i włączenie się do dyskusji na tematy o życiu, pa-
triotyzmie, polityce i wierze.

Cena	8,99	Euro
http://bit.ly/ShQ6oQ

ze sobą nad rzeczami, o których tak rzadko się my-
śli. Teksty napisane są z wielką dbałością o szczegó-
ły i przemyślane wielokrotnie, co daje nam pełno cie-
kawych gier słów i wykwintnych porównań. Z wieloma 
z nich nie sposób się nie zgodzić, ale są też takie, z któ-
rymi nie jesteś w stanie się pogodzić, dlatego co chwi-
lę toczysz walkę ze swoimi myślami. Przez tak mocne 
i trudne sprawy, z jakimi dzieli się z nami Maria Peszek 
wydawać by się mogło, że album jest ciężki i trudny dla 
słuchacza, co nie jest prawdą. Wiele w tym wszystkim 

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

https://itunes.apple.com/pl/album/jezus-maria-peszek/id561640117
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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 » Anna Klejzerowicz „Ostatnią kartą 
jest śmierć” Cena:	17,99	(Promocja)

Kryminał z doskonale przeprowadzoną intry-
gą i dużą dozą humoru. Dziennikarka Weronika słyszy od 
wróżki ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. To nie ona 
jednak ginie, lecz… tarocistka.

Prawdopodobnie najlepsza kobieca agencja detekty-
wistyczna w Polsce! Weronika Daglewska, dziennikarka 
i autorka rubryki kryminalnej, postanawia zrobić sobie 
prezent – idzie do wróżki, by ta przepowiedziała jej przy-
szłość. Ekscentryczna Semiramida po rozłożeniu tarota 
ostrzega swoją klientkę przed niebezpieczeństwem. Nie-
przekonana i sceptyczna Weronika wraca do domu, a po 
paru miesiącach słyszy w radiu, że wróżka zginęła, wypa-
dając z okna. Sprawa budzi w Weronice podejrzenia. Po-
twierdzają się one, gdy mąż Semiramidy prosi dziennikar-
kę o wytropienie mordercy jego żony. Dziewczyna, której 
największym marzeniem jest posiadać agencję detektywi-
styczną, bez wahania przyjmuje zlecenie. I tak rozpoczyna 
swoje pierwsze w życiu prawdziwe śledztwo. Co ją czeka? 
Gdzie kryje się bezlitosny zabójca? I jakie w tym wszyst-
kim znaczenie ma tarot?

Do	pobrania:	publio.pl

 » youssef Rakha „Bejrut jest  
gdzieś tam” Cena:	21,90	(Promocja)

Bejrut jest gdzieś tam był nominowany do na-
grody Lettre Ulysses Award przyznawanej najlepszym 
książkom reporterskim z całego świata.

Bejrut jest gdzieś tam to reporterska opowieść o mie-
ście urokliwym i wielokulturowym, zwanym przed laty, za-
nim „wszystko się zaczęło” – jak określa czasy sprzed okrut-
nej wojny jedna z mieszkających tam Ormianek – Paryżem 
Wschodu. O mieście, gdzie – podobnie jak w europejskim 
Paryżu – na ulicach, placach i w rozlicznych lokalach (bę-
dących niezwykłą mieszanką architektonicznych stylów 
z różnych epok i kultur), zlewają się ze sobą języki całego 
świata, a miejscowi Arabowie często porozumiewają się 
– nawet wśród członków własnej rodziny – po francusku.

Obrazowe opisy miasta mistrzowsko oddają charak-
ter portretowanych miejsc i pozwalają na zaludnienie ich 
prawdziwymi, żywymi postaciami. Postaciami barwnymi 
i różnorodnymi – zarówno pod względem wyglądu i za-
chowania, jak i tradycji oraz środowisk, z jakich się wy-
wodzą. Większość z nich łączy jednak co najmniej jedno 

wspólne przeżycie – śmierć członka rodziny. A także pa-
mięć o strasznej, wyniszczającej wojnie, która zamieniła 
jedną z najwspanialszych aglomeracji Bliskiego Wschodu 
w kupę gruzu z wszechobecnymi widmami męczenników 
i z niezliczonymi obozami dla uchodźców ze wszystkich 
krajów arabskich. Bejrut jest gdzieś tam...

Do	pobrania:	Virtualo

 » Mariusz Zielke  
„Wyrok” Cena:	26,10	(Promocja)

Dziennikarz i tajemniczy przestępca-finansista 
w pojedynku z zawodowym zabójcą oraz seryjnym mor-
dercą. Misternie skonstruowana intryga, wartka, emocjo-
nująca akcja, wiarygodni bohaterowie, barwne tło spo-
łeczne i zaskakująca puenta czynią z Wyroku kryminał na 
najwyższym światowym poziomie.

Powieść, wydana początkowo w drugim, niemal pod-
ziemnym obiegu, odniosła niebywały sukces i wywoła-
ła skandal na polskim rynku finansowym ze względu na 
liczne odwołania do rzeczywistości i ujawnienie przestęp-
czych mechanizmów rządzących polską giełdą oraz powią-
zań na styku biznesu, polityki i mediów. Jej pierwszy na-
kład błyskawicznie zniknął z półek księgarskich, a wersja 
elektroniczna stała się bestsellerem w internecie. Świet-
ne recenzje czytelników i krytyków mówią same za siebie.

Do	pobrania:	Virtualo

 » Opracowanie zbiorowe „31.10  
Wioska przeklętych” Cena:	ZA	DARMO

„31.10. Wioska przeklętych” jest projektem ma-
jącym na celu z jednej strony aktywizację środowiska auto-
rów, z drugiej strony umożliwienie nawiązania bezpośred-
niego kontaktu z naszymi czytelnikami. Nie jest działaniem 
komercyjnym, lecz formą zabawy, mającej przynieść ra-
dość i rozrywkę wszystkim uczestniczącym w niej stro-
nom. Przed wszystkimi uczestnikami Halloweenowej za-
bawy postawiliśmy zadanie: mieli napisać opowiadanie, 
którego akcja rozgrywa się w Strzyżewie, niewielkiej wsi 
na południu Polski. Wsi znanej szerzej pod nazwą „Wio-
ska przeklętych”, w której magia, horror i zbrodnia znaj-
dują się na porządku dziennym.

27 opowiadań, 27 autorów, jedna antologia. Daj się po-
rwać magii wieczoru Halloween!

Do	pobrania:	Virtualo

ksiĄżkitylko eBookI!

http://www.publio.pl/ostatnia-karta-jest-smierc-anna-klejzerowicz,p47936.html
http://virtualo.pl/bejrut_jest_gdzies_tam/i122471/?f=title_eq:Bejrut jest gdzie%C5%9B tam&q=bejrut
http://virtualo.pl/wyrok/i122840/?f=title_eq:Wyrok&q=wyrok
http://virtualo.pl/31_10_wioska_przekletych/i122559/?f=title_eq:31.10 Wioska przekl%C4%99tych&q=31.10
http://www.publio.pl/ostatnia-karta-jest-smierc-anna-klejzerowicz,p47936.html
http://virtualo.pl/bejrut_jest_gdzies_tam/i122471/?f=title_eq:Bejrut jest gdzie%C5%9B tam&q=bejrut
http://virtualo.pl/31_10_wioska_przekletych/i122559/?f=title_eq:31.10 Wioska przekl%C4%99tych&q=31.10
http://virtualo.pl/wyrok/i122840/?f=title_eq:Wyrok&q=wyrok
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Ramki w piaskownicy (ang. sandboxed frames) są roz-
szerzeniem normalnego działania znaczników <iframe>. 
Pozwalają one właścicielowi głównego dokumentu na 
zdefiniowanie dodatkowych ograniczeń nakładanych 
na osadzany w ramce dokument oraz wszystkie inne 
dokumenty znaj-
dujące się w jego 
podramkach. Ce-
lem tej propozycji 
jest umożliwienie 
wrażliwym aplika-
cjom WWW bez-
piecznego umiesz-
czania w ramkach 
potencjalnie nie-
zaufanych reklam, 
gadżetów lub preformatowanych dokumentów HTML. 
Proces tworzenia tego projektu oraz jego implementa-
cji w bibliotece WebKit (to na razie jedyna implementa-
cja tego mechanizmu w przeglądarkach) był prowadzo-
ny pod kontrolą Adama Bartha.

Co	ciekawe,	umieszczanie	ramek	w piaskownicy	
wcale	nie	 jest	nowym	pomysłem.	Prawie	dziesięć	
lat	wcześniej	Microsoft	przygotował	podobną	pro-
pozycję.	Już	od	wersji	6.	Internet	Explorer	pozwalał	
na	stosowanie	własnościowego	parametru	security-
=restricted,	który	wymuszał	rysowanie	odpowied-
niej	 ramki	 z ustawieniami	 strefy	 z ograniczenia-
mi,	co	wykluczało	możliwość	wykonywania	w niej	
skryptów	nawigowania	pod	inne	adresy	itp.	W tam-
tym	czasie	nikt	nie	był	jednak	zainteresowany	wy-
korzystaniem	 tej	 funkcji	 do	 czegokolwiek	 innego	
niż	omijanie	pewnych	klienckich	mechanizmów	bez-
pieczeństwa	w kodzie	JavaScript	(przede	wszystkim	
zabezpieczeń	przed	przechwytywaniem	kliknięć).	
Wkrótce	 się	dowiemy,	 czy	następca	dołączony	do	
standardu	HTML5	poradzi	sobie	lepiej.

ramki w 
piaskownicy

Projekt umieszczania ramek w piaskownicy jest 
względnie prosty. Ramka osadzona w dokumencie może 
zostać ograniczona przez zdefiniowanie parametru 
sandbox w ramach odpowiedniego znacznika <iframe>. 
Domyślnie dokument ograniczony w ten sposób nie 

może uruchamiać 
skryptów i wyko-
nywać pewnych 
operacji nawiga-
cyjnych. Poszcze-
gólne uprawnie-
nia można dość 
dokładnie dopaso-
wywać za pomocą 
słów kluczowych 
rozdzielanych zna-

kami białymi i przypisywanych do parametru sandbox:
• Allow-scripts	– Jeżeli nie wprowadzimy tego słowa 

kluczowego, to dokument znajdujący się w ramce nie 
będzie mógł uruchamiać skryptów JavaScript. Podsta-
wową funkcją tej opcji jest uniemożliwienie osadza-
nym dokumentom wykonywania ataków typu DoS, 
otwierania okien dialogowych albo stosowania in-
nych podobnych zabiegów na stronie.

• Allow-forms – Jeżeli nie wprowadzimy tego słowa 
kluczowego, to wszystkie formularze znajdujące się 
na osadzanej stronie zostaną wyłączone. Ten mecha-
nizm ma uniemożliwiać osadzonym stronom wyko-
rzystywanie swojej pozycji do wyłudzania wrażliwych 
informacji. Trzeba jednak pamiętać, że w przypad-
ku włączenia opcji allow-scripts opcja allow-form 
przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Skrypty nie 
potrzebują działającego znacznika <form>, żeby sa-
modzielnie przygotować kontrolki tworzące coś w ro-
dzaju formularza i automatycznie przekazywać ze-
brane informacje na inny serwer.

• Allow-top-navigation – To słowo kluczowe włącza 
na osadzonej stronie możliwość nawigowania w oknie 
najwyższego poziomu. Taki rodzaj nawigacji jest czę-
sto dozwolony w ramach jednego z wyjątków od 

(fraGMent kSIążkI)



 » 2012 nr 11 » ksiĄżki » ramki w piaskownicy 125

 reguły tego samego pochodzenia (rozdział	11) i może 
zostać wykorzystany do uniemożliwienia użytkowni-
kowi interakcji z osadzającą stroną albo w celu wy-
łudzania danych.

• Allow-same-origin – Brak tego słowa kluczowego 
powoduje, że treści znajdujące się w ramce otrzymu-
ją syntetyczne, unikalne i losowe pochodzenie. W ten 
sposób strona traci możliwość korzystania z treści 
dostępnych zazwyczaj dla skryptów wykonywanych 
w kontekście witryny, z której pochodzi sama stro-
na. Dołączenie słowa kluczowego allow-same-ori-
gin do parametrów ramki usuwa to syntetyczne po-
chodzenie, umożliwiając stronie dostęp do danych 
o tym samym pochodzeniu co ona.

 » Skrypty, formularze i nawigacja

Pierwsze trzy ograniczenia, jakie można nałożyć na 
ramki umieszczone w piaskownicy – skrypty, formula-
rze i nawigacja – są względnie intuicyjne i bezpieczne. 
Ich wartość jest zmniejszana jedynie przez konieczność 
wyłączenia wtyczek w każdej ramce, w której zastoso-
wano parametr sandbox, ponieważ takie wtyczki jak 
Java lub Flash nie honorują tego rozszerzenia i pozwa-
lałyby dołączanym apletom na obchodzenie kontro-
li wprowadzanych właśnie do przeglądarek. Niestety 
trzy najczęstsze zastosowania dla ramek w piaskowni-
cy – wstawianie reklam, filmów i gier – bardzo często 
powiązane są z użyciem apletów Flash, przez co cały 
ten mechanizm przestaje być tak użyteczny, jak moż-
na by tego oczekiwać.

 » Syntetyczne pochodzenie

Ostatni mechanizm na tej liście, czyli syntetyczne po-
chodzenie nadawane niektórym stronom, powoduje już 
znacznie więcej problemów. Mechanizm ten ma przede 
wszystkim umożliwiać ładowanie niezaufanych doku-
mentów (takich jak przychodzące wiadomości HTML wy-
świetlane w sieciowej aplikacji pocztowej) bez żadnych 
obostrzeń i wyświetlanie ich w ramach samej aplikacji, 
a jednocześnie uniemożliwiać tym niezaufanym doku-
mentom dostęp do wrażliwych danych.

Niestety idea syntetycznego pochodzenia tworzy wię-
cej problemów, niż sama jest w stanie rozwiązać. Przede 
wszystkim, jeżeli adres URL osadzanego dokumentu nie 
jest nieprzewidywalny, to atakujący może po prostu 

przejść do niego w nowo otwartym oknie przeglądarki, 
gdzie nie będzie go ograniczał żaden parametr sandbox.

Próbą rozwiązania tego problemu przez autorów spe-
cyfikacji była propozycja zastosowania specjalnego typu 
MIME (text/html-sandboxed) opisująca treści, które 
mają być wyświetlane wyłącznie w ramce ograniczonej 
piaskownicą. Teoretycznie przeglądarki nie będą roz-
poznawały tego typu MIME, więc takie dokumenty nie 
zostaną wstawione na inną stronę, a do funkcji zajmu-
jących się znacznikami <iframe> można wprowadzić 
obsługę tego specjalnego przypadku. Jak z pewnością 
pamiętamy z rozdziału	13., taki sposób obrony jest zu-
pełnie nieodpowiedni, ponieważ niektóre przeglądar-
ki i wtyczki będą mimo wszystko wstawiały odpowie-
dzi typu text/html-sandboxed do innych stron albo 
interpretowały odebrane dane w jakiś inny sprawiają-
cy kłopoty sposób (tak jak w przypadku plików cross-
domain.xml).

Koncepcja syntetycznego pochodzenia sprawia też 
problemy w związku z fragmentacją istniejących w prze-
glądarkach mechanizmów bezpieczeństwa działających 
na poziomie pochodzenia i domeny. Na przykład nie-
bezpieczne interakcje mogą wystąpić przy współpra-
cy z menedżerami haseł, które nie mogłyby wypełniać 
formularzy logowania znajdujących się w dokumen-
tach umieszczonych w piaskownicy. Oprócz tego szcze-
gólna logika musiałaby uzupełnić zachowanie wrażli-
wych okienek dialogowych, np. tych związanych z API 
geolokalizacji.

Po wielu próbach i błędach implementacja dostęp-
na w bibliotece WebKit pojedynczo rozwiązywała wiele 
z przedstawionych powyżej problemów. Niestety ozna-
cza to, że przyszłe implementacje również będą musia-
ły zmagać się z tymi samymi pułapkami, szczególnie że 
specyfikacja standardu HTML5 uznaje, iż opis zacho-
wania tych funkcji wykracza poza jej zakres i w związku 
z tym nie podaje żadnych wskazówek.

Uwaga	 Usunięcie	 syntetycznego	 pochodzenia	
również	 spowoduje	powstanie	problemów.	 Jeżeli	
użytkownik	kliknie	łącze	w reklamie	umieszczonej	
w piaskownicy,	to	może	ono	otworzyć	nowe	okno,	
a zatem	przeglądarka	powinna	blokować	niczym	nie-
ograniczonym	już	skryptom	możliwość	przejścia	do	
obiektu	opener	i wykonania	działań,	jakich	nie	mo-
gły	wykonać,	gdy	były	jeszcze	w ramce. «
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