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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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Wakacje rozkręciły się na dobre. Pogoda nas nie rozpiesz-
cza, zatem tym bardziej zachęcam do lektury wakacyjne-
go iMagazine.

Jak zwykle serwujemy Wam dużo ciekawych artykułów. 
Na pierwszy ogień proponuję wywiad z Marcinem Grusz-
ką, rzecznikiem sieci Play, która jako trzecia w Polsce sta-
ła się oficjalnym partnerem Apple i wprowadziła do ofer-
ty iPhone’y. Marcin uchyla rąbka tajemnicy i opowiada, jak 
do tego doszło.

Najważniejszym sprzętem, jaki Wam pokazujemy w tym 
wydaniu, jest bez wątpienia nowy Macbook Pro z ekra-
nem Retina. Poczytacie też o nowym Airport Express i iPad 
Smart Case – nowościach zaprezentowanych w trakcie 
czerwcowego WWDC2012, które dopiero niedawno trafiły 
do sprzedaży. Poza nowościami od Apple, jest też cała masa 
innych fantastycznych produktów, które na pewno przyda-
dzą się Wam w czasie wakacji – OlloClip, przenośny router 
TP-Link Portable, słuchawki Jays i Etymonic i wiele innych.

Nie zabraknie oczywiście też ciekawego oprogramowa-
nia! W pierwszej kolejności zapoznacie się z nowym syste-
mem OSX 10.8 Mountain Lion, Desktop Curtain 3, Chrome 
dla iOS czy Kaspersky Security for Mac.

Zatem zapraszam do lektury i do uczestnictwa w świet-
nym, wakacyjnym konkursie, w którym będziecie mogli wy-
grać słuchawki Etymonic.

Aha i jeszcze jedna ważna sprawa – oficjalnym partne-
rem iMagazine w czasie wakacji jest sieć Play!
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 » Sławek	Durasiewicz:	
Euro się skończyło. Rozpoczęło się 
„normalne” życie. Czas na podsumowa-
nie. To, co widzieliśmy poza boiskiem, 
paradoksalnie było ważniejsze od tego, co się na 
nim działo. To, co widzieliśmy poza boiskiem świad-
czy o tym, że choć prawie na tym Euro nie graliśmy, 
to wygraliśmy Euro tak samo jak Hiszpanie. A może 
nawet bardziej.

 » Wojtek	Pietrusiewicz:	
Tam, gdzie Air jest scyzorykiem Victori-
noxa w wersji kieszonkowej, tam Reti-
naBook jest precyzyjnym i dużym skal-
pelem, który najlepiej czuje się na sali operacyjnej, 
na której ma do pocięcia materiały video lub zdjęcia.

 » Norbert	Cała:	
Patrząc na tylną ściankę oraz na ilość 
przewodów w pudełku z projektorem, 
nie mam wątpliwości, że da się go pod-
łączyć pewnie nawet do pralki automatycznej.

 » Kinga	Ochendowska:	
Zwykło się uważać, że wydanie książki 
oznacza pieniądze i sławę. Ludzie roz-
poznają autora na ulicach. Rozpisują się 
o nim media. Autografy, flesze, kamery. Czytelnicy 
i stalkerzy. Wakacje w ciepłych krajach, willa na odlu-
dziu, żeby autor mógł tworzyć arcydzieła w spokoju.

 » Paweł	Piotrowski:	
Zbliżają się wakacje, ale ciężko rozstać 
się z dostępem do Internetu. Jak sobie 
radzić? Sposobów jest kilka. Jednym 
z nich jest przenośny router firmy TP-Link.

http://www.imagazine.pl
http://www.bluemedia.eu
http://www.sare.pl
mailto:redakcja@imagazine.pl
mailto:d.lada@imagazine.pl
mailto:n.ca%C5%82a@imagazine.pl
mailto:reklama@imagazine.pl
mailto:k.ochendowska@imagazine.pl
mailto:m.wojtaszek@imagazine.pl
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Gwałtowne burze, zmiana klimatu, tornada, tsunami 
i wybuchy wulkanów. Trudno powiedzieć, co spowoduje 
koniec świata – ludzka głupota czy naturalna katastrofa. 
Tak czy inaczej, bez względu na podstawowy czynnik, 
o ile ziemia nie rozpadnie się w proch, ktoś przetrwa. 
Niewielkie kolonie pozbawione nowoczesnych zdoby-
czy techniki, pojedyncze rodziny, samotni wędrowcy. 

podobno, w gwatemalskiej świątyni w La Corona odkryto inskrypcje potwier-
dzające, że koniec świata nastąpi jednak w tym roku. Najwyższy czas zatem, 
odpowiednio się do niego przygotować. Dwa miesiące wakacji to świetny mo-
ment, by zgromadzić zapasy, spakować plecak i przygotować się na nadejście 
ostatecznej zagłady.

Tak naprawdę, nie trzeba nam wiele – wystarczy, żeby… 
z gniazdek zniknął prąd.

Zastanawialiście się kiedyś, do jakiego stopnia nasza 
nowoczesna cywilizacja jest zależna od elektryczności? 
Z pewnością, przypominają nam o tym krótkie przerwy 
w dostępie prądu. Gdzieś zrywa linię i na godzinę czy 
dwie, zapada ciemność. To jedna z nielicznych  okazji, gdy 

zdążyć przed końceM śWiata

survival Guide

KINga OChENDOwSKa
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Zupełnie inaczej sprawy mają się w przypadku „Total 
War Battles”, które w kwietniu – dzięki współpracy de-
veloperów z SEGA i CREATIVE ASSEMBLY – zadebiuto-
wało na urządzeniach mobilnych od Apple.

Fabułę gry zaczerpnięto wprost z PC-towej wersji gry 
Total War: SHOGUN 2 i – jak zapowiadają twórcy – głów-
na kampania powinna wciągnąć nas na około 10 godzin. 
Gdy już skończymy kampanię, możemy – dzięki wbudo-

wanemu trybowi multiplayer – nadal cieszyć się grą ze 
znajomymi.

Oczywiście o porównywaniu obu tych gier wciąż nie 
może być mowy. Dlatego nawet nie zamierzam iść w tym 
kierunku. Choć mechanika gry jest rewelacyjna, klimat 
feudalnej Japonii po prostu emanuje i pochłania nas 
w pełni, a sama gra łączy w sobie elementy zarówno 
strategii czasu rzeczywistego, jak i „turówki” (a czasami 

total war battles
gry strategiczne to zdecydowanie mój ulubiony gatunek gier komputerowych. 
Na iOS, do niedawna, odczuwałem ich lekki niedosyt. większość z nich jest 
 bowiem mocno uproszczona w stosunku do komputerowych odpowiedników 
i jakoś nie potrafi ła na dłużej przytrzymać mnie przy sobie. ani tym bardziej 
zachęcić do ich recenzji na łamach imaga…

KrzySztOf mOrawSKI
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JaN UrbaNOwICz

Miało być „aMazinG”.
wyszło… „aMazinG”.
imagazine to pismo kierowane głównie do fanów produktów spod znaku nad-
gryzionego jabłka. fanów, fanbojów lub po prostu zadowolonych użytkow-
ników sprzętu tej marki. Oczywiście znajdą tu swoje miejsce zwyczajni fani 
 nowinek technologicznych. większość tych ludzi można określić mianem  geeka. 
a moim zdaniem, każdy szanujący się geek, jest (lub przynajmniej był w mło-
dości!)  fanem komiksów. Nie wiem jak to jest teraz, ale kiedy ja byłem dzie-
ciakiem, zaczytywałem się w komiksach, oczywiście głównie ze stajni  marvela  
i DC   Comics. moim ulubionym bohaterem był Spider-man, Człowiek-pająk. 
I to właśnie o jego najnowszej fi lmowej adaptacji będzie dzisiaj mowa.
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wOJtEK pIEtrUSIEwICz

 » Pierwsze wrażenia

Po MacBooka pędziłem na złamanie karku przez mia-
sto, próbując nieskutecznie ominąć korki. Stojąc w jed-
nym z nich, otrzymałem telefon od Norberta, który 
miał mi go przekazać. Zapytał, czy moja karta kredyto-

wa poradzi sobie z nowym obciążeniem. „Niedobrze!” 
– pomyślałem.

Po przejęciu komputera, postanowiłem udać się na 
miasto, do kafejki, aby móc doświadczyć go w natural-
nym środowisku – poza domem. To w końcu laptop, 
na dodatek bardzo lekki, więc grzechem byłyby testy 
tylko i wyłącznie w domu. Usiadłem, zamówiłem zim-
ny napój – na dworze jest obecnie ponad 30 stopni Cel-
sjusza – i rozpakowałem sprzęt. Wokół mnie  siedziało 

mnóstwo ludzi i nikt nawet dwa razy nie spojrzał, 
chociaż przyznam, że starałem się to zrobić dyskret-
nie. Po jego uruchomieniu, czekając kilkanaście se-
kund na zakończenie sekwencji bootowania, zwró-
ciłem uwagę na jedną rzecz – ciężko poznać, że to 
nowy model, chyba że się wie, czego szukać. Róż-
nica w rękach jest jednak dramatyczna – kompu-
ter waży dwa kilogramy, czyli mniej więcej tyle, 
ile model 13”. To waga superlekka jak na kompu-
ter tych gabarytów. Na drugą rzecz zwróciłem 
uwagę dopiero po położeniu rąk na klawiatu-
rze – jest cienki. Bardzo cienki. Zaledwie mi-
limetr grubszy od „grzbietu” Aira, ale pozo-
staje taki sam na całej powierzchni. Pisząc te 
słowa,  RetinaBook stoi przede mną na stoli-
ku, a pozycja rąk wydaje się być wygodniej-
sza. Może nie tak jak w Airze, ale lepiej, niż 

Macbook Pro
z ekraneM retina
Dopiero położyłem swoje ręce na nowym macbooku pro, a już widzę, że to bę-
dzie niesamowity komputer. z wielu powodów. Śpieszę się spisać pierwsze wra-
żenia, zanim zostaną wyparte przez inne elementy, których jeszcze nie dostrze-
głem. Niestety, w odróżnieniu od tradycyjnych naszych recenzji, nie będziemy 
mieli dwóch tygodni czasu na zapoznanie się z komputerem, żeby wyrobić so-
bie solidne zdanie. postaram się jednak przekazać wszystkie moje uwagi tak, 
abyście mogli sami zdecydować, czy to maszyna dla was.
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wOJtEK pIEtrUSIEwICz

ollocliP 
– trzy
obiektyWy
dla ipHone’a
wbudowany w iphone’a aparat, zaskoczył 
wielu użytkowników przy czwartej odsłonie 
 telefonu. wersja 4S spowodowała, że sprze-
dałem swojego kieszonkowego panasonica 
LX3. Nie – nie jest lepszy, ale na tyle dobry, 
że panasonic leżał na półce i się kurzył. Nie 
wszystkim jednak wystarczy wbudowany i sta-
ły obiektyw, o kącie widzenia odpowiadają-
cemu ogniskowej 33 mm. to dla nich został 
stworzony Olloclip, który powstał dzięki moż-
liwościom, jakie daje Kickstarter.

 » Sprzęt

Olloclip nakładamy na róg iPhone’a, dokładnie w miej-
scu, gdzie znajduje się obiektyw. Nie posiada żadnego 
mocowania i można go poruszyć niedbałym ruchem 
ręki, ale nie udało mi się go tym sposobem upuścić na 
ziemię. Wadą tego rozwiązania jest niedostępny przy-

cisk Sleep/Wake. Ma on trzy tryby działania – szeroki 
kąt, rybie oko lub macro – i w zależności od tego, któ-
rego z nich chcemy użyć, musimy odpowiednio ustawić 
Olloclipa. Ma co prawda dwa obiektywy, ale jeden z nich 
jest odkręcany, co pozwala na skorzystanie z trybu ma-
cro. W komplecie – poza samymi obiektywami – otrzy-
mujemy dodatkowo woreczek z mikrofi bry do jego no-
szenia, który również sprawdza się jako szmatka do 
usunięcia odcisków palców. Są też dwie zatyczki chro-
niące obiektywy, gdy z nich nie korzystamy. Niestety, 
te dwa dekielki są małe i bardzo łatwo je zgubić – uda-
ło mi się to uczynić już po pięciu minutach od rozpako-
wania. Na szczęście znalazłem zgubę w tylnej kieszeni 
spodni… a nic tam przecież nigdy nie chowam.
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JarOSław Cała

Wiadomo nie od dziś, że Skandynawowie znani są z mi-
nimalistycznego dizajnu, który dzięki największej na 
świecie sieci sklepów z meblami Ikea, sprzedaje się jak 
ciepłe bułeczki i gości w milionach domów. Projektanci 
z północy Europy tworzą ponadczasowo, funkcjonalnie, 

poprawiając jakość życia przez odpowiednie wzornic-
two i właśnie dlatego ich projekty pokochał cały świat.

Kiedyś, opisując jeden z modeli stacji dokujących Phi-
lipsa, napisałem: „W tych czasach, od głośnika wymaga 
się więcej, niż samego dźwięku. Tym bardziej, że jest to 

libratone live

Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się testować głośnika w taki sposób, jak tym ra-
zem. Chodzi mi o dźwięk, bo przecież wydawać by się mogło, że to właśnie 
on jest czymś absolutnie najważniejszym w takim sprzęcie. Otóż nie do końca 
drogi czytelniku i sam nie wierzę w to, co piszę!

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
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Gwałtowne burze, zmiana klimatu, tornada, tsunami 
i wybuchy wulkanów. Trudno powiedzieć, co spowoduje 
koniec świata – ludzka głupota czy naturalna katastrofa. 
Tak czy inaczej, bez względu na podstawowy czynnik, 
o ile ziemia nie rozpadnie się w proch, ktoś przetrwa. 
Niewielkie kolonie pozbawione nowoczesnych zdoby-
czy techniki, pojedyncze rodziny, samotni wędrowcy. 

podobno, w gwatemalskiej świątyni w La Corona odkryto inskrypcje potwier-
dzające, że koniec świata nastąpi jednak w tym roku. Najwyższy czas zatem, 
odpowiednio się do niego przygotować. Dwa miesiące wakacji to świetny mo-
ment, by zgromadzić zapasy, spakować plecak i przygotować się na nadejście 
ostatecznej zagłady.

Tak naprawdę, nie trzeba nam wiele – wystarczy, żeby… 
z gniazdek zniknął prąd.

Zastanawialiście się kiedyś, do jakiego stopnia nasza 
nowoczesna cywilizacja jest zależna od elektryczności? 
Z pewnością, przypominają nam o tym krótkie przerwy 
w dostępie prądu. Gdzieś zrywa linię i na godzinę czy 
dwie, zapada ciemność. To jedna z nielicznych  okazji, gdy 

zdążyć przed końceM śWiata

survival Guide

KINga OChENDOwSKa
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Zupełnie inaczej sprawy mają się w przypadku „Total 
War Battles”, które w kwietniu – dzięki współpracy de-
veloperów z SEGA i CREATIVE ASSEMBLY – zadebiuto-
wało na urządzeniach mobilnych od Apple.

Fabułę gry zaczerpnięto wprost z PC-towej wersji gry 
Total War: SHOGUN 2 i – jak zapowiadają twórcy – głów-
na kampania powinna wciągnąć nas na około 10 godzin. 
Gdy już skończymy kampanię, możemy – dzięki wbudo-

wanemu trybowi multiplayer – nadal cieszyć się grą ze 
znajomymi.

Oczywiście o porównywaniu obu tych gier wciąż nie 
może być mowy. Dlatego nawet nie zamierzam iść w tym 
kierunku. Choć mechanika gry jest rewelacyjna, klimat 
feudalnej Japonii po prostu emanuje i pochłania nas 
w pełni, a sama gra łączy w sobie elementy zarówno 
strategii czasu rzeczywistego, jak i „turówki” (a czasami 

total war battles
gry strategiczne to zdecydowanie mój ulubiony gatunek gier komputerowych. 
Na iOS, do niedawna, odczuwałem ich lekki niedosyt. większość z nich jest 
 bowiem mocno uproszczona w stosunku do komputerowych odpowiedników 
i jakoś nie potrafi ła na dłużej przytrzymać mnie przy sobie. ani tym bardziej 
zachęcić do ich recenzji na łamach imaga…

KrzySztOf mOrawSKI
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JaN UrbaNOwICz

Miało być „aMazinG”.
wyszło… „aMazinG”.
imagazine to pismo kierowane głównie do fanów produktów spod znaku nad-
gryzionego jabłka. fanów, fanbojów lub po prostu zadowolonych użytkow-
ników sprzętu tej marki. Oczywiście znajdą tu swoje miejsce zwyczajni fani 
 nowinek technologicznych. większość tych ludzi można określić mianem  geeka. 
a moim zdaniem, każdy szanujący się geek, jest (lub przynajmniej był w mło-
dości!)  fanem komiksów. Nie wiem jak to jest teraz, ale kiedy ja byłem dzie-
ciakiem, zaczytywałem się w komiksach, oczywiście głównie ze stajni  marvela  
i DC   Comics. moim ulubionym bohaterem był Spider-man, Człowiek-pająk. 
I to właśnie o jego najnowszej fi lmowej adaptacji będzie dzisiaj mowa.
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wOJtEK pIEtrUSIEwICz

 » Pierwsze wrażenia

Po MacBooka pędziłem na złamanie karku przez mia-
sto, próbując nieskutecznie ominąć korki. Stojąc w jed-
nym z nich, otrzymałem telefon od Norberta, który 
miał mi go przekazać. Zapytał, czy moja karta kredyto-

wa poradzi sobie z nowym obciążeniem. „Niedobrze!” 
– pomyślałem.

Po przejęciu komputera, postanowiłem udać się na 
miasto, do kafejki, aby móc doświadczyć go w natural-
nym środowisku – poza domem. To w końcu laptop, 
na dodatek bardzo lekki, więc grzechem byłyby testy 
tylko i wyłącznie w domu. Usiadłem, zamówiłem zim-
ny napój – na dworze jest obecnie ponad 30 stopni Cel-
sjusza – i rozpakowałem sprzęt. Wokół mnie  siedziało 

mnóstwo ludzi i nikt nawet dwa razy nie spojrzał, 
chociaż przyznam, że starałem się to zrobić dyskret-
nie. Po jego uruchomieniu, czekając kilkanaście se-
kund na zakończenie sekwencji bootowania, zwró-
ciłem uwagę na jedną rzecz – ciężko poznać, że to 
nowy model, chyba że się wie, czego szukać. Róż-
nica w rękach jest jednak dramatyczna – kompu-
ter waży dwa kilogramy, czyli mniej więcej tyle, 
ile model 13”. To waga superlekka jak na kompu-
ter tych gabarytów. Na drugą rzecz zwróciłem 
uwagę dopiero po położeniu rąk na klawiatu-
rze – jest cienki. Bardzo cienki. Zaledwie mi-
limetr grubszy od „grzbietu” Aira, ale pozo-
staje taki sam na całej powierzchni. Pisząc te 
słowa,  RetinaBook stoi przede mną na stoli-
ku, a pozycja rąk wydaje się być wygodniej-
sza. Może nie tak jak w Airze, ale lepiej, niż 

Macbook Pro
z ekraneM retina
Dopiero położyłem swoje ręce na nowym macbooku pro, a już widzę, że to bę-
dzie niesamowity komputer. z wielu powodów. Śpieszę się spisać pierwsze wra-
żenia, zanim zostaną wyparte przez inne elementy, których jeszcze nie dostrze-
głem. Niestety, w odróżnieniu od tradycyjnych naszych recenzji, nie będziemy 
mieli dwóch tygodni czasu na zapoznanie się z komputerem, żeby wyrobić so-
bie solidne zdanie. postaram się jednak przekazać wszystkie moje uwagi tak, 
abyście mogli sami zdecydować, czy to maszyna dla was.
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wOJtEK pIEtrUSIEwICz

ollocliP 
– trzy
obiektyWy
dla ipHone’a
wbudowany w iphone’a aparat, zaskoczył 
wielu użytkowników przy czwartej odsłonie 
 telefonu. wersja 4S spowodowała, że sprze-
dałem swojego kieszonkowego panasonica 
LX3. Nie – nie jest lepszy, ale na tyle dobry, 
że panasonic leżał na półce i się kurzył. Nie 
wszystkim jednak wystarczy wbudowany i sta-
ły obiektyw, o kącie widzenia odpowiadają-
cemu ogniskowej 33 mm. to dla nich został 
stworzony Olloclip, który powstał dzięki moż-
liwościom, jakie daje Kickstarter.

 » Sprzęt

Olloclip nakładamy na róg iPhone’a, dokładnie w miej-
scu, gdzie znajduje się obiektyw. Nie posiada żadnego 
mocowania i można go poruszyć niedbałym ruchem 
ręki, ale nie udało mi się go tym sposobem upuścić na 
ziemię. Wadą tego rozwiązania jest niedostępny przy-

cisk Sleep/Wake. Ma on trzy tryby działania – szeroki 
kąt, rybie oko lub macro – i w zależności od tego, któ-
rego z nich chcemy użyć, musimy odpowiednio ustawić 
Olloclipa. Ma co prawda dwa obiektywy, ale jeden z nich 
jest odkręcany, co pozwala na skorzystanie z trybu ma-
cro. W komplecie – poza samymi obiektywami – otrzy-
mujemy dodatkowo woreczek z mikrofi bry do jego no-
szenia, który również sprawdza się jako szmatka do 
usunięcia odcisków palców. Są też dwie zatyczki chro-
niące obiektywy, gdy z nich nie korzystamy. Niestety, 
te dwa dekielki są małe i bardzo łatwo je zgubić – uda-
ło mi się to uczynić już po pięciu minutach od rozpako-
wania. Na szczęście znalazłem zgubę w tylnej kieszeni 
spodni… a nic tam przecież nigdy nie chowam.
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JarOSław Cała

Wiadomo nie od dziś, że Skandynawowie znani są z mi-
nimalistycznego dizajnu, który dzięki największej na 
świecie sieci sklepów z meblami Ikea, sprzedaje się jak 
ciepłe bułeczki i gości w milionach domów. Projektanci 
z północy Europy tworzą ponadczasowo, funkcjonalnie, 

poprawiając jakość życia przez odpowiednie wzornic-
two i właśnie dlatego ich projekty pokochał cały świat.

Kiedyś, opisując jeden z modeli stacji dokujących Phi-
lipsa, napisałem: „W tych czasach, od głośnika wymaga 
się więcej, niż samego dźwięku. Tym bardziej, że jest to 

libratone live

Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się testować głośnika w taki sposób, jak tym ra-
zem. Chodzi mi o dźwięk, bo przecież wydawać by się mogło, że to właśnie 
on jest czymś absolutnie najważniejszym w takim sprzęcie. Otóż nie do końca 
drogi czytelniku i sam nie wierzę w to, co piszę!

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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NOrbErt Cała

iPad
sMart case

ipad Smart Case, czyli Smart Cover 
chroniący również tył i boki ipada.

iPad Smart Cover, to najlepsza ochrona iPada, jaką 
znam. Dlaczego? Najlepiej powiedział to sam Steve Jobs 
– bo nie zbija jego świetnego wyglądu. Są jednak czasem 
takie sytuacje, kiedy potrzebujemy czegoś, co w więk-
szym stopniu zabezpieczy iPada przed porysowaniem, 
upadkami itp. Wakacyjny wyjazd z plecakiem, piknik 
w plenerze czy użyczenie go dziecku… Sami zresztą do-
skonale wiecie, co mam na myśli. Mam w domu po-
krowców o takim przeznaczeniu już naprawdę sporo, 

wszystkie jednak mają po-
dobne wady – są zbyt gru-
be, toporne i ciężkie. Dlate-
go tak bardzo ucieszył mnie 
pokrowiec iPad Smart Case, 
czyli Smart Cover chroniący 
również tył i boki iPada. Cena 
219 zł wydała się rozsądna, 

więc od razu zamówiłem wersję czerwoną z wygrawe-
rowanym napisem, a tak naprawdę to dwie sztuki z róż-
nymi napisami.

Największą zaletą iPad Smart Case jest niewielka 
grubość, iPad ubrany w nią ma grubość 14 mm, bez 
niej 9,5 mm. Obudowa wykonana jest z zewnątrz z Po-
liuretanu, tak jak iPad Smart Cover w tańszej wersji, 
a w środku ma, podobnie jak najnowsze Smart Covery, 
miękki materiał w kolorze takim samym, jak zewnętrz-
ny, przypominający trochę zamsz. Dzięki temu nasz iPad 
na pewno się nie porysuje. Materiał zewnętrzny jest 
gumowany, a to sprawia, że iPad bardzo pewnie leży 
w ręku, zdecydowanie lepiej, niż bez pokrowca. Jedno-
cześnie, nie odczuwamy specjalnie efektu pogrubienia.

„ największa 
zaletą iPad 

smart case jest 
niewielka grubość

     

iMagazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi 	Acrobat	Reader. Na 
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indesign ma problem 
z najnowszymi 
Macbookami Pro
Okazuje się, że najnowsze Mac-
booki Pro z procesorami z ro-
dziny Ivy Bridge mają problem 
z oprogramowaniem Adobe In-
Design CS5 i CS6. InDesign za-
wiesza się na najnowszych Mac-
bookach z systemem 10.7.4.

Podobno rozwiązaniem jest za-
instalowanie wcześniejszej wer-
sji systemu. Problem w tym, że 
najnowsze Macbooki Pro sprze-
dawane są z najnowszą wersją 
systemu, właśnie 10.7.4.

Problem występuje, gdy chcemy 
skasować stronę z projektu lub 
gdy tworzymy pakiet. InDesign 
zawiesza się i wyświetla puste 
okno z komunikatem „Warning”.

Ciekawe,	 czy	 problem	 jest	
rozwiązany	na	10.8? Jeśli ktoś 
z Was ma nowego Macbooka Pro 
(„stary” lub Retina) i ma zainsta-
lowanego na nim Mountain Lio-
na i Adobe CS 5 lub CS 6, to pro-
simy bardzo – dajcie znać, czy 
problem dalej występuje.

Filmy z prezentacji 
wwdc 2012 dostępne 
już dla developerów
Jeśli jesteś developerem, to mo-
żesz obejrzeć filmy z prezenta-
cji, które odbyły się w trakcie 
WWDC2012.

Apple udostępniło stronę, spod 
której można bezpośrednio zalo-
gować się na swoje konto i obej-
rzeć materiały wideo.

Polskie pamięci dla 
maków – GoodraM
Wilk	Elektronik	SA, polski a za-
razem jedyny producent pamię-
ci w Europie Środkowo-Wschod-
niej, rozszerzył ofertę pamięci 
dedykowanych o kolejny model.

Bob Mansfield, Senior VP 
of Hardware Engineering, 
odchodzi na emeryturę
news ze strony www iMagazine.pl

Apple wydało oświadczenie, w którym informuje o przejściu Boba Mansfielda na 
emeryturę. Bob, dotychczas był zatrudniony na stanowisku Senior Vice President 
of Hardware Engineering, które zostanie teraz obsadzone przez Dana Riccio, peł-
niącego dotychczas funkcję VP w dziale iPad Hardware Engineering.

Tim Cook powiedział, że „Bob był bardzo ważną częścią naszego zespołu, prze-
wodząc w dziale zajmującym się hardwarem i nadzorując zespół, który dostarczył 
tuziny przełomowych produktów ostatnim laty. Bardzo nam smutno, że Bob od-
chodzi, ale mamy nadzieję, że miło spędzi każdy dzień swojej emerytury.”

Bob Mansfield był odpowiedzialny za cały dział Maków od 2005 roku, 
 iPhone’a i iPoda od 2010 roku oraz iPada od samego początku – naturalnie od 
strony sprzętowej. Bob dołączył do Apple w 1999 roku, kiedy Raycer Graphics zo-
stał przejęty przez firmę z Cupertino.

informacja prasowa

Bob Mansfield, Apple’s Senior Vice President of Hardware Engineering, to Retire
Dan Riccio to Take Over Role When Transition is Complete
CUPERTINO, California—June 28, 2012—Apple® today announced that Bob Mans-

field, Apple’s senior vice president of Hardware Engineering, will retire and the role 
will be transitioned to Dan Riccio, Apple’s vice president of iPad Hardware Engine-
ering, over several months. The entire hardware engineering team will continue to 
report to Mansfield until his departure.

“Bob has been an instrumental part of our executive team, leading the hardwa-
re engineering organization and overseeing the team that has delivered dozens of 
breakthrough products over the years,” said Tim Cook, Apple’s CEO. „We are very 
sad to have him leave and hope he enjoys every day of his retirement.”

“Dan has been one of Bob’s key lieutenants for a very long time and is very well 
respected within Apple and by the industry,” added Cook. „Our hardware engine-
ering team is the best engineering team on earth and 
will not miss a beat during the transition.”

As senior vice president of Hardware Engine-
ering, Mansfield has led  Mac® hardware engine-
ering since 2005, iPhone® and iPod® hardwa-
re engineering since 2010, and iPad® hardware 
engineering since its inception. Mansfield joined 
 Apple in 1999 when Apple acquired  Raycer Gra-
phics, where he was vice president of Engineering. 
Mansfield earned a BSEE degree from the Univer-
sity of Texas at Austin in 1982.

Riccio currently serves as vice president of iPad 
Hardware Engineering and has been instru-
mental in all of Apple’s iPad products since 
the first generation iPad. Riccio joined 
Apple in 1998 as vice president of Pro-
duct Design and has been a key con-
tributor to most of Apple’s  hardware 

https://developer.apple.com/videos/wwdc/2012/
http://www.apple.com/pr/library/2012/06/28Bob-Mansfield-Apples-Senior-Vice-President-of-Hardware-Engineering-to-Retire.html
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over his career. Dan earned a bachelor’s degree in Mechanical Engineering from 
the University of Massachusetts Amherst in 1986.

Apple designs Macs, the best personal computers in the world, along with OS X, 
iLife, iWork and professional software. Apple leads the digital music revolution with 
its iPods and iTunes online store. Apple has reinvented the mobile phone with its 
revolutionary iPhone and App Store, and is defining the future of mobile media and 
computing devices with iPad.

Uszkodzone binarki w App Store
Lipiec okazał się być frustrującym miesiącem dla developerów iOS. Marco Arment, 
twórca Instapaper, po udostępnieniu nowej wersji swojej aplikacji, zauważył że apli-
kacja „wykrzacza” się zaraz po uruchomieniu. Opisał szczegółowe swoje przeżycia 
na swoim blogu (do przeczytania tutaj: http://morid.in/problemzappstoremarco-
arment). Okazało się, że za problemem kryje się bug na serwerach Apple. Dotknął 
on ponad 100 innych programów, które były uaktualniane w podobnym okresie, 
w tym darmowe wersje Angry Birds Space (iPhone i iPad) i GoodReader dla iPada.

Jako, że pliki pobierane przez użytkowników były uszkodzone, to aplikacji nie dało 
się uruchomić. Przeciętny użytkownik nie szuka rozwiązania, tylko zostawia recen-
zję w iTunes. Tak też się stało – pod wspomnianymi trzema programami pojawiło 
się, z winy Apple, ponad 200 negatywnych ocen tylko w amerykańskim App Store. 
Autorzy aplikacji na pewno lekko panikowali – w końcu te oceny będą się za nimi 
ciągnęły przez okres życia programu, a przynajmniej tego się obawiali – Apple zna-
ne jest z tego, że nie usuwa żadnych ocen ani recenzji z iTunes Store.

Jednym z podstawowych zadań Apple jest dbanie o swoich developerów. To oni 
napędzają im ruch poprzez tworzenie świetnych aplikacji, dzięki którym iUrządze-
nia mają większą funkcjonalność. Apple wydał oświadczenie w tej sprawie – pro-
blemem rzeczywiście były bug na serwerze odpowiedzialnym za generowanie kodu 
DRM i został usunięty. Co więcej, i tutaj należą się duże brawa za szybką reakcję, 
usunięte zostały wszystkie oceny dla uszkodzonych wersji aplikacji. Najciekawszym 
jest jednak jak to zostało dokonane: otóż Apple ponownie udostępnił tą samą wer-
sję. To działa na tej samej zasadzie jakby developer wydał uaktualnienie – oceny zo-
stają wyzerowane, pomimo że wersja aplikacja się nie zmieniła. Dodatkowo, wszy-
scy użytkownicy dostają powiadomienie w aplikacji App Store, że jest nowa wersja 
do pobrania, która nie tylko naprawi tą uszkodzoną binarkę na iPhonie lub iPadzie, 
ale również pozwoli zachować jej ustawienia i dane.

Pamięć GOODRAM 4GB 1600Mhz 
skierowana jest to najnowszych 
Macbooków PRO z szyną pamię-
ci 1600MHz.

Pamięć kompatybilna będzie ze 
wszystkimi najnowszymi mode-
lami komputerów Apple, zarów-
no 13’ jak i 15’ calowymi.

Najnowsza pamięć może dzia-
łać pojedynczo jak i w konfigura-
cji DUAL CHANNEL umożliwiając 
zarówno rozszerzenie pamięci 
operacyjnej aż do 8GB jak rów-
nież maksymalne wykorzystanie 
potencjału urządzenia.

Warto podkreślić, że polski pro-
ducent już od ponad 10 lat jest 
jednym z największych dostaw-
ców pamięci dedykowanych, 
w tym pamięci dla rozwiązań 
 Apple, na europejski rynek.

Tak jak pozostałe pamięci mar-
ki GOODRAM, pamięć dedyko-
wana GOODRAM 4GB 1600MHz 
objęta jest dożywotnią gwaran-
cją producenta.

Więcej informacji oraz konfigu-
rator pamięci dedykowanych 
marki GOODRAM dostępny jest 
na stronie www.wilk.com.pl.

Moduł 4GB będzie w sugerowa-
nej cenie 275PLN brutto.

aktualizacje
Od ostatniego wydania, ukazały 
się następujące aktualizacje dla 
komputerów Apple:
•	  Motion 5 Content v.1.1 

1,05GB
•	Aperture 3.3.1 554MB
•	 iPhoto 9.3.1 630MB
•	 iTunes 10.6.3 170MB
•	  AirPort Utility 6.1 for Mac 

21,5MB
•	  iPhoto Library Upgrader 1.0 

11MB
•	  MacBook Pro (Mid 2012) 

Software Update 1.0 1,06GB
•	 iMovie 9.0.6 1,01GB
•	  MacBook Pro (Retina) 

Trackpad Update 1.0 1,3MB
•	  Java for OS X Lion 2012-004 

64MB
•	  Java for Mac OS X 10.6 

Update 9 76MB
•	  MacBook Air (Mid 2012) 

Software Update 1.0 1,06GB
•	  Thunderbolt Software 

Update 1.2.1 520kB
•	  Digital Camera RAW 

Compatibility Update 3.14 
7,9MB

•	  Epson, Canon, Brother, 
Ricoh Lexmark Printer Driver 
for OS X

Użyteczna rada. Pamiętajcie, aby 
przed każdą aktualizacją napra-
wić uprawnienia na dysku oraz 
zrobić back-up danych.

Wakacyjny numer T3 już w kioskach
Do sprzedaży trafił nowy, wakacyjny numer Magazy-
nu o Gadżetach T3, z którym iMagazine współpracu-
je. W numerze oczywiście duża dawka najnowszych 
gadżetów oraz, standardowo już, iMagazinowa stro-
na oraz jeszcze kilka iM smaczków. Po numer papie-
rowy zapraszamy do Empików i innych dobrych sa-
lonów prasowych, a po numer w postaci cyfrowej 
do e-kiosków.

PS. wydanie elektroniczne jest tańsze.

http://morid.in/problemzappstoremarcoarment
http://morid.in/problemzappstoremarcoarment
http://www.wilk.com.pl/
http://support.apple.com/kb/DL1549
http://support.apple.com/kb/DL1540
http://support.apple.com/kb/DL1545
http://support.apple.com/kb/DL1426
http://support.apple.com/kb/DL1537
http://support.apple.com/kb/DL1523
http://support.apple.com/kb/DL1542
http://support.apple.com/kb/DL1542
http://support.apple.com/kb/DL1541
http://support.apple.com/kb/DL1543
http://support.apple.com/kb/DL1543
http://support.apple.com/kb/DL1515
http://support.apple.com/kb/DL1550
http://support.apple.com/kb/DL1550
http://support.apple.com/kb/DL1551
http://support.apple.com/kb/DL1551
http://support.apple.com/kb/DL1544
http://support.apple.com/kb/DL1544
http://support.apple.com/kb/DL1552
http://support.apple.com/kb/DL1552
http://support.apple.com/kb/DL1397
http://support.apple.com/kb/DL1397
http://ulubionykiosk.pl/wydawnictwo/17-t3
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„iPad – Triki – Haki – 
Aplikacje” już w kioskach
W	dobrych	kioskach	i	salonach	prasowych,	znajdzie-
cie	kolejne	wydawnictwo	BizBi	–	iPad	–	Triki	–	Haki	
–	Aplikacje

Tym razem, BizBi po-
stanowiło wydać przewod-
nik na licencji brytyjskie-
go Imagine Publishing Ltd. 
Podobnie, jak w przypad-
ku wydanych wcześniej tri-
ków, haków i aplikacji dla 
iPhone’a i Androida, w wer-
sji iPadowej znajdziecie opi-
sy zarówno podstawowych 
funkcji, jak i tych bardziej za-
awansowanych. Przeczytacie 
o jailbreaku.

Całość w przystępnej cenie 29,90	zł.
Szczerze polecamy. Tym bardziej, że podobnie jak 

przy poprzednich edycjach, konsultowaliśmy wyda-
nie, sugerowaliśmy zawartość oraz rekomendowaliśmy 
część aplikacji.

Bubble Browser, 
czyli pomóżmy 
Macoscope wygrać 
konkurs Evernote!

Evernote	 znają	 chyba	wszyscy.	 To	 świetna	 	usługa	
–	działająca	na	wszystkich	platformach	–	dla	wszyst-
kich	 tych,	którzy	 robią	notatki.	Bezboleśnie	 syn-
chronizuje	 się	 pomiędzy	 różnymi	 urządzeniami.	
Osobiście,	bardzo	często	z	niej	korzystam	i	nie	wy-
obrażam	sobie	bez	niej	codziennej	pracy.

Obecnie Evernote organizuje konkurs dla develope-
rów, na rozszerzenie funkcjonalności – Evernote	De-
vcup	2012.

Startuje w tym konkursie nasz rodzimy Macoscope 
z ciekawym rozwiązaniem – Bubble	Browser. Pomóżmy 
chłopakom wygrać konkurs! Na Euro 2012 nam nie wy-
szło, ale mamy realne szanse w Evernote Devcup 2012! 
Klikajcie i głosujcie na aplikację, która – abstrahując już 
od samego konkursu – jest bardzo fajna i funkcjonalna.

Pomożecie?

Bubble	Browser jest aplikacją dla Maca, która umoż-
liwia przeglądanie, przeszukiwanie notatek z Evernote-
’a w nowatorski, bo wizualny sposób. Informacje z no-
tatek zawarte w Evernote, takie jak tagi, notebooki, daty 
utworzenia są prezentowane na ekranie w formie kolo-
rowych bąbli. Klikając w nie możemy wejść w głąb na-
szych notatek, dokonując w ten sposób przeszukiwa-
nia po nich.

Aplikacja jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, jest 
jednak w pełni funkcjonalna i można sprawdzić jak na-
wiguje się po swoich danych. Drobną ciekawostką jest 
fakt, że nasz autorski algorytm dbający o obraz jaki two-
rzą bąble na ekranie nie tylko dba o ich funkcjonalność, 
‘stara’ się także tworzyć atrakcyjne wizualnie obrazy.

Pierwsza wersja została przygotowana na między-
narodowy konkurs Evernote’a. Jeżeli spodoba Ci się 
nasz pomysł na nawigowanie po notatkach będę więc 
wdzięczny za oddanie nań głosu (i zachęcenie znajo-
mych do tego odważnego kroku!)

Strona konkursowa: http://bit.ly/N9krFi (można tam 
pobrać aplikację) Video: http://bit.ly/Nb0WsV Strona 
aplikacji: http://BubbleBrowserApp.com

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

https://www.imagineshop.co.uk/index.php/catalog/product/view/id/1890/
http://evernote.com/intl/pl/
http://macoscope.net/pl/
http://bit.ly/N9krFi
http://bit.ly/Nb0WsV
http://bubblebrowserapp.com/
http://twitter.com/#!/imagazinepl
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Tanie Podróżowanie 
– polskie publikacje 
w iBookstore
Popularny	poradnik	turystyczny	„Tanie	podróżowa-
nie”,	stworzony	przez	redakcję	serwisu	Tanie-Loty.
pl	we	współpracy	z	blogerami-podróżnikami,	jest	już	
dostępny	w	App	Store	iTunes.	Publikację	można	po-
brać	za	darmo	–	jest	ona	adresowana	do	użytkowni-

ków	IOS:	iPhone,	iPad,	iPod	touch	z	iBooks	oraz	kom-
puterów	z	dostępem	do	iTunes.	Wydawcą	e-booka	
jest	agencja	Artweb-Media.

E-book „Tanie podróżowanie” można znaleźć w iTunes 
w kategorii Travel & Adventure. Jest to jedna z pierw-
szych polskojęzycznych książek elektronicznych, dostęp-
na w sklepie Apple za darmo.

Poradnik został stworzony z myślą o niezależnych 
turystach, którzy zamiast zorganizowanych wycieczek 

Przygotowania do Mountain Liona
Podobnie jak w zeszłym roku, gdy czekaliśmy na Liona, 
w tym roku podpowiadamy Wam, co należy zrobić, za-
nim zainstalujemy nowego kota na swoich komputerach.

Przezorny zawsze ubezpieczony. Po co narobić sobie 
kłopotów i popsuć humor? Kilka kroków, które propo-
nujemy poniżej, może w najgorszym wypadku uratować 
Wasze dane oraz czas.

1. Po pierwsze, sprawdźcie, czy Wasz komputer będzie 
działał z Mountain Lionem. Jaki macie komputer, możecie 
sprawdzić uruchamiając Profil	Systemu. Oto lista sprzę-
tu wspierającego najnowszy system:
•	 iMac (Mid 2007 lub nowsze)
•	  MacBook (Late 2008 Aluminum, Early 2009 lub 

nowsze)
•	 MacBook Pro (Mid/Late 2007 lub nowsze)
•	 MacBook Air (Late 2008 lub nowsze)
•	 Mac mini (Early 2009 lub nowsze)
•	 Mac Pro (Early 2008 lub nowsze)
•	 Xserve (Early 2009)

2. Mountain Lion pojawi się w sprzedaży zapewne 
w przeciągu najbliższych dni. Będzie	dostępny	TYL-
KO	 jako	download	z	Mac	App	Store. Paczka będzie 
miała prawdopodobnie ok. 4GB i będzie kosztowała 
16 Euro/dolarów. Dlatego bardzo ważne, jeśli chcecie 
mieć go zainstalowanego, abyście zaktualizowali swój 
system do najnowszej wersji 10.7.4 lub 10.6.8 w przy-
padku Snow Leoparda.

3. Warto dla porządku przeprowadzić	ak-
tualizację	 systemu	do	10.6.8	 lub	10.7.4	
korzystając	 z	paczki	 „Combo” dostęp-
nej na stronie supportu Apple odpo-
wiednio: http://support.apple.com/kb/
DL1399 lub http://support.apple.com/kb/
DL1524?viewlocale=pl_PL

4. Pamiętajcie	 też	o	 zaktu-
alizowaniu	wszystkich	progra-
mów systemowych oraz innych 

firm trzecich do najnowszych wersji. W przypadku progra-
mów systemowych aktualizacje znajdziecie w systemo-
wych „Uaktualnieniach”. W przypadku programów firm 
trzecich, zakupionych poprzez Mac App Store, aktualiza-
cje znajdziecie w odpowiedniej zakładce sklepu. W po-
zostałych przypadkach programy musicie zaktualizować 
ręcznie/automatycznie bezpośrednio z tych programów.

5. Naprawcie	 uprawnienia	 na	 dysku korzysta-
jąc z systemowego Narzędzia dyskowego. Przy okazji 
sprawdźcie też dysk, czy nie ma błędów – jeśli są to je 
naprawcie. W przypadku Liona polecam wykonać te ope-
racje z poziomu partycji Recovery – uruchamiamy kom-
puter wciskając jednocześnie CMD+R

6. Mam nadzieję, że korzystacie z Time Machine i ro-
bicie backupy. Koniecznie	 zróbcie	backup	swojego	
dysku.

7. Dla bezpieczeństwa i wygody polecamy jeszcze 
prócz Time Machine stworzyć	obraz	 swojego	dysku	
przy	użyciu	np.	SuperDuper	lub	CarbonCopyCloner.

8. Przed instalacją Mountain Liona należy	czasowo	
wyłączyć	FileVault, aby uniknąć problemów z ewentu-
alną niekompatybilnością. Lepiej nie mieć niespodzia-
nek. Po instalacji Mountain Liona możecie FileVault po-
nownie włączyć.

9. Ostatni punkt bonusowy – aby w pełni korzystać 
z dobrodziejstw Mountain Liona powinniśmy zaopatrzyć 

się, niestety jeśli tego jeszcze nie macie to czeka 
kolejny wydatek, w Magic	TrackPad	lub	Magic	
Mouse, ponieważ 10.8 gestami stoi…

10. Niezależnie warto też korzysta-
jąc z okazji zrobić remanent na dysku i po-
wyrzucać lub zarchiwizować niepotrzebne 
dane.

Mamy nadzieję, że ta krótka „checklista” 
pomoże Wam bezboleśnie prze-
siąść się na OSX 10.8 Mounta-
in Lion.

http://support.apple.com/kb/DL1399
http://support.apple.com/kb/DL1399
http://support.apple.com/kb/DL1524?viewlocale=pl_PL
http://support.apple.com/kb/DL1524?viewlocale=pl_PL
http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/SuperDuperDescription.html
http://www.bombich.com/
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z biurami podróży chcą sami planować i realizować 
swoje podróże marzeń. Publikacja ma na celu pomóc 
im oszczędzić na kosztach podróży, noclegów czy wy-
żywienia podczas wyjazdów. Zawiera także wiele wska-
zówek, jak na podróżowaniu zarobić. Jak zapewniają au-
torzy, jest to bowiem możliwe.

Nad e-bookiem pracowali specjaliści – redaktorzy 
i konsultanci wyszukujący najtańszych połączeń lotni-
czych w Centrum Rezerwacji Tanie-Loty.pl. W publikacji 

zamieszczono też fragmen-
ty wywiadów przeprowa-
dzonych w ciągu ostatnich 
2 lat w sekcji „Okiem Po-
dróżnika” serwisu Tanie-
-Loty.pl z wieloma uzna-
nymi autorami książek 
i blogów podróżniczych. 
Mogą one przydać się każ-
demu, kto planuje swój 
wypoczynek samodzielnie.

W e-booku „Tanie po-
dróżowanie” czytelnik 
znajdzie:

•	 	porady dotyczące rezerwacji tanich biletów 
lotniczych, tanich noclegów i oszczędzaniu na 
wyżywieniu podczas podróży,

•	  podpowiedzi ciekawych sposobów	finansowania	
podróży,

•	 inspirujące	wypowiedzi	podróżników,
•	 piękne zdjęcia	z	podróży,
•	  linki do pomocnych stron	turystycznych z całego 

świata,
•	  ciekawostki dotyczące	preferencji	i	zwyczajów	

polskich	podróżnych.
Link do iBookstore: http://itunes.apple.com/us/book/

tanie-podrozowanie/id536535768?mt=11

5 rocznica rozpoczęcia 
sprzedaży iPhone’a
5	lat	temu	rozpoczęła	się	rewolucja	na	rynku	mo-
bilnym.	Wprawdzie	 iPhone	2G	 został	 zaprezento-
wany	kilka	miesięcy	wcześniej,	dokładnie	9	stycz-
nia	2007	roku,	ale	dopiero	29	czerwca	trafił	on	do	
sprzedaży	w	sklepach	w	USA.

Niewątpliwie iPhone zapoczątkował trend w tech-
nologiach mobilnych, który utrzymuje się do dziś. 
 Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym wraz z pierwszym 
 iPhonem, mamy dziś szereg produktów, z których na 

co dzień korzystamy – iPody Touch, iPody nano, kolej-
ne edycje iPhona, iPady, ale też produkty innych firm, 
które chcąc nie chcąc wzorują się i starają znaleźć swo-
je miejsce na rynku.

5 lat to jest dużo. Przez ten czas iPhone zmienił się 
wizualnie, jednak nie zmienił proporcji swojego ekra-
nu. Czy po wakacjach czeka nas nowa rewolucja wraz 
z premierą iPhone’a kolejnej generacji? Zobaczymy, to 
już niedługo.

Obudziłem się niedawno z przeświadczeniem, że no-
wego iPhone’a zobaczymy gdzieś w okolicy 25-26 wrze-
śnia… Zobaczymy, czy moje przeczucia się sprawdzą.

Wypalanie się 
ekranów w Retina 
MacBookach Pro
Wkrótce po otrzymaniu przez pierwszych klientów naj-
nowszych MacBooków Pro z ekranami Retina, na forach 
dyskusyjnych Apple zaczęły się pojawiać wpisy rapor-
tujące problemy z samymi wyświetlaczami. Niektórych 
spotkała niemiła niespodzianka w postaci wypalonych 
na matrycy obrazków.

To efekt, który jest najlepiej znany z telewizorów wy-
konanych w technologii plazmowej, ale dotyczy również 
monitorów CRT i LCD. Różnica polega tylko na tym, że na 
LCD-kach obraz musi pozostać bez zmian przez znacznie 
dłuższy okres czasu – przynajmniej kilka do kilkunastu 
godzin. Pamiętam jeszcze instrukcję od swojego starego 
monitora CRT 17″, w którym było jasno napisane, żeby 
stosować screensaver, ponieważ w przeciwnym wypad-
ku obraz może się wypalić na ekranie. Na jego całkowi-
te zniknięcie producent przewidywał nawet kilka dni.

O ile monitory LCD mogą się wypalać, spotkałem się 
tylko z takim przypadkiem w sytuacji, w której ta sama 
zawartość ekranu, z tymi samymi stałymi elementami, 
były wyświetlane przez ponad miesiąc, po którym to 
pojawiły się pierwsze ślady „duchów”.

http://itunes.apple.com/us/book/tanie-podrozowanie/id536535768?mt=11
http://itunes.apple.com/us/book/tanie-podrozowanie/id536535768?mt=11
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=apple discussion forums retina ghost efect&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fdiscussions.apple.com%2Fthread%2F4034848%3Fstart%3D15%26tstart%3D0&ei=frPqT6_XIoiSswbsyZ2IBg&usg=AFQjCNEbcpe8dwl1td6d0w9VF0y08kyLkA&sig2=Pw7qGzXbSlZ8HYWtRNxzSQ
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=apple discussion forums retina ghost efect&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fdiscussions.apple.com%2Fthread%2F4034848%3Fstart%3D15%26tstart%3D0&ei=frPqT6_XIoiSswbsyZ2IBg&usg=AFQjCNEbcpe8dwl1td6d0w9VF0y08kyLkA&sig2=Pw7qGzXbSlZ8HYWtRNxzSQ
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Ewidentnie coś jest na rzeczy, ponieważ problem 
zgłasza więcej niż jedna osoba, ale jednocześnie reak-
cja Apple na te problemy jest jak najbardziej prawidło-
wa – jeśli wierzyć słowom osób na forach, to Apple bez 
zbędnych pytań wymienia na sprzęt wolny od wad.

Tak właśnie powinno się podchodzić do klienta.

Udoskonalone Bento 4 
dla iPada w promocji 
do końca lipca
Firma	FileMaker	wprowadziła	właśnie	przeprojek-
towaną,	nową	wersję	swojego	popularnego	progra-
mu	osobistych	baz	danych	z	rodziny	Bento	dla	kom-
puterów	Mac	oraz	iUrządzeń.

Znacznie został odmieniony zestaw wbudowanych 
przykładów i możliwe do zastosowania motywy kolory-
styczne. To zresztą nie wszystko, bo 
funkcjonuje przecież szeroki krąg 
wymiany przykładów pomiędzy 
użytkownikami.

Warto przypomnieć, że Bento 
pozwala w o wiele łatwiej-
szy sposób, niż starszy 
brat FileMaker Pro, two-
rzyć użyteczne rozwiąza-
nia dla osobistych, bardzo 
różnorodnych potrzeb. 
Składuje nie tylko pod-
stawowe dane, informa-
cje z Internetu, multime-

dia ale pozwala wygodnie je przeglądać, przeszukiwać, 
podsumowywać, wykonywać nawet złożone obliczenia, 
importować z innych źródeł, szyfrować, drukować naj-
różniejsze zestawienia…

Wszystko zorganizowane w bibliotekach z możliwo-
ścią tworzenia inteligentnych kolekcji na podobnej zasa-
dzie jak tworzymy na maku albumy czy listy odtwarza-
nia… Jest przy tym w pełni zintegrowany z systemowymi 
programami obsługującymi kontakty, kalendarze, pliki, 
zdjęcia i inne multimedia, prezentacje, mapy i nie tyl-
ko… Do tego możliwość pracy w sieci dla 5 użytkowni-
ków, eksportu swoich danych w popularnych formatach 
i to, co dla wielu pewnie najważniejsze: bezpośrednia 
i pełna bezprzewodowa synchronizacja pomiędzy wer-
sją biurkową a przenośną.

Jedyne, czego może nam brakować, to korzystanie 
w ojczystym języku, zamiast w dostępnym angielskim, 
holenderskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hisz-

pańskim, japońskim lub chińskim.
Każda	z	wersji	 jest	sprze-

dawana	 oddzielnie	 ale	 do	
końca	 lipca	obowiązuje	po-
ważna	 obniżka	 cen: Ben-
to dla iPad za	 3,99	EUR	czyli	

1/3	normalnej	ceny, tyle 
samo co Bento dla  iPhone, 
a z kolei Bento dla Mac OS 
(10.6-10.7) za	nieomal	po-
łowę	 normalnej	 ceny,	
czyli	23,99	EUR.

Może więc warto po-
czytać więcej i zdecydo-
wać się teraz na zakup?

http://solutions.filemaker.com/database-templates/index_home.jsp
http://solutions.filemaker.com/database-templates/index_home.jsp
http://solutions.filemaker.com/database-templates/index_home.jsp
http://itunes.apple.com/us/app/bento-4-for-ipad/id517414680?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/bento-4-for-ipad/id517414680?mt=8
http://itunes.apple.com/app/bento/id314638461?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/bento/id413293930?mt=12
http://www.filemaker.com/products/bento/mac.html
http://www.filemaker.com/products/bento/mac.html
http://www.hifiman.pl/
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123Mac mini Core i5 HDD 
2,5 GHz (mid-2011)

190iMac 27” i7 quad 
3,4 GHz (mid-2011)

120MacBook Air 13” i5 
1,7 GHz (mid-2011)

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

251Hackintosh Core i7 
3,4 GHz SSD 

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

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

130 MacBook Pro 13” Core i7 2,7 GHz, 
500GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (early 2011)

108MacBook Pro 13” Core i5 2,3 GHz, 
320GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (mid 2011)

135Mac mini Server i7 quad 2 GHz,
2×500GB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2011)

155Mac mini Core i5 2,5 GHz,
96GB SSD, 4GB RAM (mid 2011)

170iMac 27” i7 quad 2,8 GHz,
1TB HDD 7200rpm, 12GB RAM (late 2009)

167iMac 21,5” i5 quad 2,5 GHz,
500GB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2011)

81iMac 24” Core2Duo 2,4 GHz,
1TB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2007)
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MAC MARK 1.0MAC MARK 1.0

123Mac mini Core i5 2,5 GHz,
500GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (mid 2011)

190iMac 27” i7 quad 3,4 GHz, 
1TB HDD 7200rpm, 4GB RAM (mid 2011)

120MacBook Air 13” i7 1,7 GHz, 
256GB SSD, 4GB RAM (mid 2011)

129MacBook Air 11,6” i7 1,8 GHz, 
256GB SSD, 4GB RAM (mid 2011)

251Hackintosh Core i7 quad 3,4 GHz,
240GB SSD, 16GB RAM (na bazie iMac mid 2011)

220Mac Pro 6 Core Xeon 2×2,93 GHz, 
512GB SSD, 12GB RAM (mid 2010)

239Retina MacBook Pro 15” Core i7 quad 
2,3 GHz, 256GB SSD, 8GB RAM (mid 2012)

161MacBook Pro 15” Core i7 quad 2,4 GHz, 
750GB HDD 5400rpm, 4GB RAM (late 2011)

161MacBook Air 13” Core i7 dual-core
2,0 GHz, 256GB SSD, 8GB RAM (late 2012)

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

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

http://morid.in/macmark201108
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WyWiad z 
MARCInEM GRUSzKą, 

RzECznIKIEM 
PRASOWyM 

SIECI PLAy

 » DŁ:	 Zacznę	od	 zupełnie	 innej	 strony.	Masz	pracę	
	życia	–	otaczają	Cię	same	piękne	kobiety.	Jak	długo	
zajęło	Ci	stworzenie	takiego	teamu?	Jakie	były	kry-
teria	dla	kandydatów	–	przepraszam	–	kandydatek	
do	działu	PR?

Ciekawy start wywiadu. W PLAY jest mnóstwo wy-
jątkowych kobiet, z tą najpiękniejszą, czyli moją żoną, 

na czele. Co do teamu, to Ewa już tu pracowała, za-
nim  dołączyłem do PLAY w 2007 roku. Asia przekona-
ła mnie swoim uśmiechem i niezwykłą skutecznością 
w załatwianiu rzeczy niemożliwych. Kwestie meryto-
ryczne, wiedza PR itp. to sprawa drugorzędna w na-
szym  przypadku, tego można się nauczyć. Inteligencję 
emocjonalną albo się ma, albo nie. Ja mam nietypowe 

Gruszka 
o jabłkach

DOmINIK łaDa
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podejście do  pracowników. Albo masz pasję, albo nie. 
Dyplom z SGH to nie wszystko. O taki dyplom walczy 
z pasją czwarty członek naszego zespołu – Tomek.

 » DŁ:	Ale	wracając	do	meritum	–	od	niedawna	w ofer-
cie	Play	są	iPhone’y.	Mam	w związku	z tym		pytanie.	
Jakiego	 telefonu	 używasz	 i dlaczego	 to	 właśnie	
iPhone?

Pierwszego iPhone’a kupiłem w USA, w styczniu 2008 
i tak już jest do dziś. Nie zmieniam dobrych przyzwy-
czajeń. Obecnie, w mojej kieszeni jest iPhone 4S. Przez 
moje ręce przewinęło się mnóstwo naprawdę genial-
nych smartfonów: HTC, Samsunga, Nokii, LG itd., jed-
nak chyba z przyzwyczajenia, z wygody… no dobra, tro-
chę również z lenistwa, nie rozstaję się z iOS. W domu 
mam sporo urządzeń w tym środowisku i jestem za-
dowolony z tego, jak razem współpracują. Nie jestem 
 fanatykiem czy wyznawcą. Jestem zadowolonym użyt-
kownikiem, który wykorzystuje pewnie z 50% możliwo-
ści tego sprzętu.

 » DŁ:	Czy	nie	zasypiacie	GRUSZEK	w popiele	i staracie	
się	wprowadzić	do	swojej	oferty	iPada?

Bardzo byśmy chcieli, ale decyzje biznesowe po-
dejmujemy wspólnie z naszym partnerem i nie chce 
uprzedzać faktów. Mam nadzieje, że wyniki sprzeda-
ży iPhone’ów w PLAY będą dobre na tyle, że kolejne 
urządzenia również będą się pojawiać w naszej ofer-
cie.  Myślimy pozytywnie i trzymamy kciuki. Nie tylko 
za iPada, ale również za nowego iPhone’a.

 » DŁ:	Czy	 jest	 szansa,	 że	Play-owe	4G	 (znaczy	3,5G)	
	będzie	zgodne	z iPadem	4G?

Nie. Jesteśmy w Europie i stosujemy europejskie 
standardy technologiczne. Myślę, że to bardziej  pytanie 
do producenta. Play czeka aktualnie na przetarg, na 
częstotliwość 1800 MHz. W USA LTE oferowane jest na 
częstotliwości 700 i 2100 MHz. Operatorzy nie zmie-
nią tego. 2100 MHz jest już zajęta przez UMTS. Kto 
wie, może w kolejnych generacjach pojawi się opcja 
„europejska”.
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 » DŁ:	Czy	Gruszka	może	powiedzieć	 „Memory	find	
Cook”,	czy	to	po	prostu	przypadek,	że	Play	dogadał	
się	z Apple	dopiero	za	rządów	Tima	Cooka?

Mocna hipoteza. Moim zdaniem, to nie ma żadnego 
związku. To naturalne, nawet z punktu widzenia zupeł-
nie neutralnego obserwatora, że Apple chce sprzeda-
wać jak najwięcej swoich urządzeń. To moim zdaniem 
w pełni uzasadniona biznesowo decyzja, aby nawiązać 
współprace z najszybciej rozwijającym się operatorem 
w Europie, jakim jest PLAY. Mamy dziś już ponad 15% 
udziału w Polskim rynku usług mobilnych i mamy ape-
tyt na więcej. Współpraca z Apple to ważny element tej 
strategii. Moim zdaniem rozpoczęcie współ-
pracy to była tylko kwestia czasu.

 » DŁ:	Od	jak	dawna	próbowaliście	oficjalnie	
sprzedawać	iPhone’a i czy	Wasza	współ-
praca	jest	długoterminowa?

Nie mogę rozmawiać na temat zasad na-
szej współpracy. To jedne z elementów umo-
wy, a ta powinna pozostać tajna. Odpowia-
dając natomiast na pierwszą część pytania 
od dawna, od bardzo dawna, od tak dawna, 
że nie pamiętam.

 » DŁ:	Jeśli	możesz,	to	zdradź,	jak	wyglądał	
proces	nawiązania	współpracy	z Apple.

Znowu temat objęty klauzulą poufności. 
 Myślę, że nie powiem nic złego, jeżeli „ujaw-
nię”, że nawiązanie współpracy miało podob-
ny charakter, jak to jest w przypadku innych 
partnerów. Kilka prezentacji, kilka spotkań, 

kilka maili, kilku prawników. Dobry bizneso-
wy międzynarodowy standard.

 » DŁ:	Czy	planujecie	rozważyć	w przyszło-
ści	sprzedaż	iPhone’a bez	simlocka?

Oczywiście tak. Pamiętaj jednak, że sprze-
dajemy iPhone’a nawet 1000 zł taniej, niż 
konkurencja. Coś za coś. Analizujemy sprze-
daż i to, czy klienci płacą zobowiązania wyni-
kające z podpisanej umowy. Jeżeli nie będzie 
tutaj odstępstw od normy, to poważnie weź-
miemy pod uwagę zmianę podejścia. Wiem, 
że nie wszystkim to się podoba i my w PLAY 
nie robimy takich akcji, ale to sytuacja wy-
jątkowa. Udostępnimy jednak klientom już 
wkrótce możliwość zdjęcia simlocka.

 » DŁ:	To	kiedy	będzie	iPhone	5?	I w koń-
cu,	 czy	będzie	 to	5	 czy	6?	Czy	 też	nowy	

iPhone,	bo	już	nie	pamiętam	co	mówiłeś?	[śmiech]
Wy dziennikarze wiecie to przecież lepiej od nas. 

[śmiech] Możesz mnie torturować i tak niczego nie po-
wiem. Szczerze, to nie mam zielonego pojęcia i wszystko, 
co wiem na ten temat, przeczytałem na blogach i ser-
wisach technologicznych. Czekam biznesowo i prywat-
nie. Będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli będziemy mogli 
go sprzedawać. Po sukcesie nocnej premiery  sprzedaży 
iPhone’ów w PLAY, zamierzamy to powtórzyć. Musicie 
koniecznie wpaść!

 » DŁ:	Dzięki. «
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opinie, wszystkie dyrdymały wypowiadane pod naszym 
adresem przed Euro biorą w łeb. Świat widzi, jaka jest 
prawda, choć za chwilę niektórzy z nas uwierzą, że było 
zupełnie inaczej. Ale o tym za chwilę.

Tak sobie myślę, że żadna reklama, którą zamiesz-
czaliśmy do tej pory w zagranicznych kanałach informa-
cyjnych nie zrobiła dla naszego kraju tak wiele, ile zro-
biło dla nas Euro. A więc to jest ten zysk, którego nikt 
nie da rady zwymiarować. Pokuszę się o opinię, że pa-
radoksalnie, eliminacja naszej reprezentacji z rozgry-
wek, odbyła się z korzyścią dla nas samych. Pokazaliśmy, 
że najważniejsze jest widowisko, sportowe święto i do-
ping prowadzony za a nie przeciw. Pokazaliśmy, że do-
pingować można Hiszpanię, Portugalię, Czechy, Włochy 
– nie  tylko naszych.

Pokazaliśmy jeszcze coś innego – pokazaliśmy, że go-
ścić to wziąć pod opiekę i zawodników, i kibiców obcych 
reprezentacji. Pokazaliśmy jak dopingować.

 » „Bo wy jesteście jak Rumunia…”

Jakim krajem jawi się Polska dla przeciętnego Europej-
czyka? Do niedawna – teraz, drogi Czytelniku, mimo że 
spodziewasz się tej odpowiedzi, zapnij pasy i złap się za 
oparcia, do niedawna Polska jawiła się Europejczykom 
jako kraj takim, jakim jawi się nam Ukraina. Mam na-
dzieję, że to już czas przeszły, ale nie odległy.

Kilka lat temu spędzałem urlop na greckiej wyspie 
Kos. Przy nieudanej próbie płacenia kartą płatniczą 
w sklepie i po ustaleniu przez sprzedawczynie, z  jakiego 

Hiszpanie. Oni zrobili wynik sportowy, a my... marke-
tingowy i PR-owy. I nie rzecz w tym, co zdobyliśmy, ale 
paradoksalnie rzecz w tym, na co to przekujemy.  Pełno 
tu paradoksów.

Hiszpanie, postrzegani przez wszystkich jako wyż-
szy poziom cywilizacyjny i kulturowy, mają praktycznie 
większy problem ze spożyciem tego swojego łupu i prze-
kuwaniem go na cokolwiek. Oni muszą wynik sportowy 
zamienić na mniejsze bezrobocie i rozwój. Mają przed 
sobą szansę. Puchar to tylko kawałek blachy, który acz 
prestiżowy, powinien dać wartość dodaną. Czy da? Czy 
wynik sportowy ich uskrzydli? Mam tu pewne obawy. 
Południowcy słyną z gorącej krwi, która... niestety szyb-
ko stygnie. My natomiast wynik marketingowy i PR-owy 
musimy przekuć na ekonomiczny. Choć postrzegani je-
steśmy jako zaścianek Europy, to paradoksalnie jest nam 
prościej z tym kuciem. Szybciej się rozwijamy, mamy 
mniej problemów gospodarczych, mniejsze bezrobo-
cie, jesteśmy bardziej zorganizowani, bardziej prakse-
ologiczni, a uskrzydlają nas nie tylko nasi ze zbornej.pl, 
lecz ci, którzy kosztowali naszej gościnności.

 » Bezwymiarowy zysk

Bo goście i zagraniczne media mówią o nas w samych 
superlatywach. Tym razem pokazują świat, jakim jest, 
bo nie da się przekłamać tych pozytywów, które były 
widoczne na każdym kroku. Nie da się okłamać wszyst-
kich, że nic się nie działo w Fan Zonach i na stadionach. 
I to jest piękne. Wszystkie wydumane i nieprawdziwe 

Euro się skończyło. rozpoczęło się „normalne” życie. Czas na podsumowa-
nie. to, co widzieliśmy poza boiskiem, paradoksalnie było ważniejsze od tego, 
co się na nim działo. to, co widzieliśmy poza boiskiem świadczy o tym, że choć 
prawie na tym Euro nie graliśmy, to wygraliśmy Euro tak samo jak hiszpanie. 
a może nawet bardziej.
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kraju pochodzę, otrzymałem tę ważną dla mnie opinię; 
„a bo wy jesteście jak Rumunia”. Ręce zwinęły mi się 
w pięści i kurde, chciałem bić. My jesteśmy jak Rumu-
nia, a oni? Przecież, do cholery jasnej, my nie narozra-
bialiśmy z eurowalutą tylko oni. My nie orżnęliśmy Eu-
ropy i to nie my domagamy się ciągłego topienia w nas 
pieniędzy. Ale niestety, tak jesteśmy (byliśmy) postrze-
gani i mam nadzieję, że taka opinia już nie powinna mieć 
miejsca. Oby. Jeżeli rzeczywiście opinia uległa zmianie, 
to nie pomógł w tym nam żaden ambasador polskości 
pt. „zespół pieśni i tańca Mazowsze, Śląsk ani Maryla 
Rodowicz”. Sami na to zapracowaliśmy.

 » z gęby w oblicze

Wymiar Euro był możliwością zmiany naszej gęby w obli-
cze. Dokonaliśmy skoku kulturowego na miarę być może 
tego z 966 r. I tego się nie da ukryć ani zmanipulować. 
Takie idiotyczne gadki, że nie było autostrad, dworców, 
lotnisk, pociągów i że stadiony to ściema, bo to pa-
pier na rusztowaniach, że zaprzepaściliśmy  wszystko 
– to skrajne zboczenie.

Zboczenie, które być może ma sens na zamkniętych 
grupowych seansach z dużą ilością alkoholu,  śpiewu 
i wspólnych prób onanistycznych. Bo jest się czym 
podniecać.

A prawda jest inna. Prawda jest taka, że świat po-
znał nas jako ludzi, którzy byli znani z cudu gospodar-
czego, a teraz dokonali cudu organizacyjnego i cudu 
 przemiany. Może nie takiego na miarę tego w Kanie 
Galilejskiej, ale cudu przemiany opinii. O co trudno 
w dzisiejszym świecie. My uznawani za ksenofobów 
i antysemitów, okazaliśmy się fantastycznymi ludź-
mi w fantastycznym kraju, którzy pokazali jak wyglą-
da sportowe święto i którzy nadali sztampowej impre-
zie całkiem nie sztampowy wymiar. Świat poznał nas 
jako ludzi, którzy szanują gości. Świat poznał nas jako 
tych, którzy umieją się bawić. Bo to sztuka umieć się 
bawić. Świat poznał nas jako społeczeństwo otwarte, 
a co  istotne dla świata, poznał Polskę bez różnego au-
toramentu freaków. Ci ostatni ujawnią się po Euro i roz-
poczną swoją mantrę, którą tak bardzo dobrze znamy 
z czasów przed Euro. Mantra przyjmie kształt klęski, 
bo przecież każda dezynwoltura medialna jest moż-
liwa. I tu przykład. W naszej najnowszej historii skró-
cenie kadencji parlamentarnej miało miejsce bodajże 
dwa razy. Podczas gdy skracanie kadencji parlamentu 
włoskiego to wieloletnia tradycja. Ale od jakiegoś cza-
su skrócone kadencje parlamentu we Włoszech nazywa 
się parlament alla Polacca. Dużo nie trzeba, co?

 » Społecznościowy mecz

W ubiegłym roku spędzałem urlop w Hiszpanii i pasjo-
nowałem się hiszpańską ligą. Nie wiem, czy to ja i gro-
no znajomych wymyśliliśmy komentowanie meczu na 
portalu społecznościowym G+. Pewnie nie, ale doszli-
śmy do wniosku, że sprawozdawca sportowy i jego 
 komentarz w telewizorze jest zbędny. Tak właściwie 
komentowanie meczu piłkarskiego w telewizorze ma 
taki sam sens jak dubbing w filmie typu xxx. A więc to 
my komentowaliśmy mecz między sobą, będąc odda-
leni od siebie nawet kilka tysięcy kilometrów. Wymie-
nialiśmy uwagi, opinie i komentowaliśmy wspaniałe ak-
cje na boisku.

Emocje, które przeżywamy podczas meczu nie wy-
pływają ze słów sprawozdawcy sportowego, lecz z fak-
tów, które się dzieją na murawie. Na samym stadio-
nie nie ma kogoś takiego jak sprawozdawca sportowy, 
a jednak wszyscy wiedzą, widzą i czują, co się dzieje. 
Nie trzeba podpowiadacza.

Moja, żona, kibic dobrego futbolu, chyba przy każ-
dym meczu na Euro inicjowała dyskusję na Facebooku. 
Efekt przechodził nasze oczekiwania, bo do komenta-
rzy włączało się coraz więcej ludzi. Ja, z moją żoną sie-
dzącą na wyciągnięcie ręki, rozmawiałem (tak wiem to 
idiotyzm!), przez Internet!!! Do dyskusji włączały się 
różne osoby, a ich emocje o mało nie rozsadziły łącz. 
W domu mieliśmy niemalże stadion albo Fan Zonę, 
pełną krzyczących (swoimi postami) ludzi, emocjonu-
jących się każdym zagraniem i olewających to wszyst-
ko, co mówili telewizyjni sprawozdawcy. Wiem – nie 
robiliśmy meksykańskiej fali i nie naciągaliśmy na sie-
bie sektorówki, ale z tym dało się żyć. Każdy mecz miał 
wymiar multimedialny. Łączył tak właściwie wszystkich 
– i tych za jedną i tych za drugą drużyną. A po meczu 
nie było ustawki.

I teraz ciekawi mnie, czy Zuckerberg zdawał so-
bie sprawę, tworząc Facebooka, że to jego dzieło, tak 
na dobrą sprawę przeznaczone do wklejania zdjęć 
i „ lajkowania”, może stać się zupełnie czymś innym, 
niż lukrowaniem buziaczków naszych znajomych. Czy 
zdawał sobie sprawę, że portal społecznościowy może 
zmienić wymiar i wartość widowiska. Że, paradoksal-
nie, dopiero takie postrzeganie świata, a nie umiesz-
czanie „lajków” i fotografii jest tym, co tworzy globalną 
wioskę, co jednoczy ludzi oddalonych od siebie o setki 
i  tysiące wiorst. Tworzy jedną zwartą grupę tak jakby 
siedzieli obok siebie tworząc wielomilionowy stadion. 
No i ostatnie pytanie. Czy pomysłodawcy Internetu ma-
rzyli kiedyś o czymś takim, co stanie się konkurencją 
dla nieprzewidzianego i zaprzeczy Paradyzji. «
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KINga OChENDOwSKa

Pieniądze 
i sława

Dużo by pisać, o całej gamie zachowań, z który-
mi zetknąć może się autor. Bywają przyjemne i mniej 
przyjemne. Prawdziwe i szczere oraz mocno naciąga-
ne. W dużym stopniu, mity na temat zawodu pisarza 
utrudniają autorowi życie. Bo jak wytłumaczyć rozen-
tuzjazmowanemu tłumowi znajomych, że nie trzyma 
się całego nakładu pod łóżkiem, skąd można rozdzie-
lać na prawo i lewo autorskie egzemplarze? I że nie 
zorganizujemy wielkiego balu, na który zaprosimy każ-
dą spotkaną na ulicy osobę, bo nas na to nie stać? 
Autor jest sławny, ma wszystko i stać go na wiele. 
I kropka! A tak  naprawdę, egzemplarz autorski jest cen-
niejszy niż złoto. Bo zwykle, autor otrzymuje ich około 
10 sztuk. Akurat wystarczy dla rodziny. Jeśli chce wię-
cej – musi iść, jak każdy inny, do księgarni i dokupić. 
Ot, ironia losu.

 » Pieniądze, pieniądze…

Bez wątpienia, pozytywna odpowiedź wydawnictwa po-
woduje niekontrolowany przypływ adrenaliny. Udało się! 
Chcą mnie wydać! Będę piękny, sławny i bogaty! Ten en-
tuzjazm mija zwykle tuż po przeczytaniu  umowy, lub po 

Prawda o pisaniu jednak, odbiega od powszechnego 
wyobrażenia. Autorzy książek, które kupujecie w księ-
garniach, wcale śpią na materacach, wypełnionych sze-
leszczącymi banknotami. Dlaczego? Odpowiedź jest 
 banalna. Bo z pisania nie da się żyć. Może poza kilko-
ma, nielicznymi wyjątkami, których książki sprzeda-
ją się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Reszta musi 
zadowolić się sławą i nagabywaniem znajomych, któ-
rzy chcą dostać egzemplarz z autografem. Oczywiście 
za darmo.

 » Cenniejszy niż złoto?

Autor opublikowanej książki, od razu zyskuje wielu zna-
jomych. Odzywają się ludzie, z którymi chodził do pod-
stawówki i szkoły średniej, pani z zieleniaka z dumą in-
formuje klientów, że ziemniaczki to zawsze u niej kupuje. 
Czasem, bywa też odwrotnie – znajomi cichną, obrażają 
się śmiertelnie i wszem i wobec ogłaszają, że teraz to on 
ma nos w chmurach, bo jak poprosili go o książkę z auto-
grafem, to powiedział, że nie ma. Sknerus jeden – jasne, 
że ma! Tylko już nie zadaje się z takimi „szaraczkami” 
jak my! Nie jesteśmy dla niego wystarczająco dobrzy!

zwykło się uważać, że wydanie książki oznacza pieniądze i sławę. Ludzie roz-
poznają autora na ulicach. rozpisują się o nim media. autografy, flesze,  kamery. 
Czytelnicy i stalkerzy. wakacje w ciepłych krajach, willa na odludziu, żeby au-
tor mógł tworzyć arcydzieła w spokoju.
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otrzymaniu pierwszego rozliczenia, które  następuje po 
około pół roku, od ukazania się książki. Jak ono  zatem 
wygląda? W przypadku średnio popularnego autora 
i średnio popularnej książki – robi się „głodno i chłod-
no”. Wstępny nakład, to około 2-3 tysiące egzemplarzy 
(nieco lepiej w przypadku uznanych wydawnictw, ta-
kich jak na przykład Prószyński – 5-6 tys.). Autor, w za-
leżności od popularności i rodzaju podpisanej umowy, 
 otrzymuje 5-12 procent ceny okładkowej, lub 10-18 pro-
cent ceny wydawniczej. Od nakładu należy odliczyć na 
wstępie około 100 egzemplarzy bezpłatnych, z których 
20 otrzymają obowiązkowo biblioteki, 10 autor,  zaś 
 reszta zostanie przeznaczona na cele promocyjne – dla 
recenzentów i na nagrody w konkursach. Ilość egzem-
plarzy promocyjnych może zostać zwiększona o kolej-
ne 100 sztuk, jeśli wydawnictwo uzna, że może to po-
prawić sprzedaż publikacji.

Jeśli wydawnictwo zdecyduje się opublikować książ-
kę autora, otrzyma on zaliczkę, w wysokości około 
1000-2000 zł. W ciągu roku, od kwoty zaliczki autor za-
robi 5-10 tysięcy złotych, jeśli dobrze pójdzie – bo nie-
którzy autorzy nie zobaczą nic, poza wypłaconą na po-
czątku zaliczką. Od wyżej podanych kwot obowiązuje 
podatek dochodowy.

Oczywiście, mówimy tu o szczęśliwych i spełnionych 
autorach, którzy otrzymali propozycję pełnego finan-
sowania. Duża część debiutantów dopłaci do wyda-
nia swojej książki, z tzw. współfinansowaniem,  około 
8000 zł – za 400 egzemplarzy wstępnego nakładu. Koszt 
dodruków, wspaniałomyślnie, pokrywa wydawnictwo. 
Koszty obejmują redakcję, korektę, okładkę, promo-
cję i druk.

Biorąc pod uwagę fakt, że książkę pisze się 6-12 mie-
sięcy (oczywiście są rekordziści, którzy potrafią zrobić 
to w miesiąc!) a pierwsze pieniądze autor zobaczy po 
pół roku od wydania, to okazuje się, że pisanie jest cza-
sochłonne i finansowo stratne.

 » Sława, sława…

Po wydaniu książki, przychodzi czas na promocję, spo-
tkania i wywiady. W przypadku muzyków mówi się, 
że płyty, ze względu na piractwo, wydają gratis, a za-
rabiają na koncertach. W przypadku autora książki… 
No cóż. W błogosławionej większości, spotkania autor-
skie są darmowe. To znaczy, że autor nie pobiera za nie 
żadnego wynagrodzenia. Dostanie kawę, dojedzie na 
własny koszt, chyba, że było bardzo daleko, wtedy otrzy-
ma zwrot kosztów biletów. Nielicznymi wyjątkami są 
spotkania organizowane w bibliotekach i klubach – wte-
dy skapnie mu 300 zł, na czekoladę. Poza tym – wszyst-
kie działania promocyjne wykonywane są dla dobra 
 książki, bo to przecież autorowi zależy, żeby się sprze-
dawała. Oczywiście, mówimy ciągle o średnio popular-
nym autorze, średnio popularnej książki – garstka ce-
lebrytów to zupełnie inna bajka. Miernikiem sławy, jest 
również pojawienie się nielegalnych kopii książki w In-
ternecie, w serwisach służących wymianie plików, które 
autor powinien samodzielnie monitorować w wolnym 
czasie. I oczywiście, zgłaszać pojawienie się plików wy-
dawnictwu, które podejmie kroki, albo nie. A użytkow-
nicy serwisów dostarczą mu sporo zajęcia, bo przecież 
książki są takie drogie!

http://www.zgsklep.pl/
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I co ma powiedzieć autor, który w skali roku, pomi-
jając zaliczkę i podatek, zarobi na publikacji 3-5 tysię-
cy złotych? Że książki są drogie, a sława nie ma ceny?

 » za darmo, z Internetu

Żyjemy w dobie treści elektronicznych. W Internecie 
można znaleźć wszystko – informację, muzykę, książ-
ki. Nie tylko do ściągnięcia, ale także do kupienia. Cóż 
z tego, skoro dla dużej części użytkowników Internet cią-
gle jest źródłem darmowych treści? Zamiast kupić eBo-
oka za 10-15 zł, łatwiej go po prostu ściągnąć za darmo, 
bo i tak nikt o tym nie wie. Co gorsze, nawet darmowe 
publikacje, które można pobrać po rejestracji w serwi-
sie i wydawane są w celach badawczo-statystycznych, 
trafiają natychmiast do sieci nielegalnej dystrybucji, bo 
przeczytać – to i owszem! Ale zarejestrować się w ser-
wisie i pomóc wydającym w określeniu wielkości rynku? 
Co to, to NIE! Taka sytuacja miała miejsce w przypadku 
darmowego zbioru opowiadań grozy – „31.10 Hallowe-
en po polsku”, który pobrany został w oficjalnym kana-
le ponad 5000 razy, zaś ile kopii rozeszło się przy po-
mocy serwisów udostępniających pliki – tego się nigdy 
nie dowiemy.

Wracając jednak do autorów, sławy i pieniędzy 
–  patrząc na powyższe wyliczenia, łza się w oku kręci. 
Obserwując rynek wydawniczy łatwo zauważyć, że księ-
garnie prześcigają się w różnorakich promocjach, dzię-
ki którym czytelnik może nabyć książki za ułamek ceny 
okładkowej (z czego autor otrzymuje znikomy procent, 
ale zawsze). Jednak rozmawiając z użytkownikami czyt-
ników ciągle słyszę: „ściągnąłem”, nie „kupiłem”. To za-

sadnicza różnica i na nic tłumaczenie, że może to ozna-
czać to samo. Bo nie oznacza i doskonale wiem, który 
z moich znajomych książki kupuje, a kto ma wielu zna-
jomych w serwisach udostępniających pliki. Z drugiej 
strony – dużo rozmawiam z autorami i widzę, jak wiele 
kosztuje ich napisanie i wydanie książki. Jak wiele wy-
siłku i starań wkładają, by zadowolić czytelników. Jak 
bardzo czekają na opinie i recenzje. Czy więc nie warto 
po prostu zakupić książki, było nie było –towaru i po-
darować autorowi te 5-10 procent ceny okładkowej, by 
miał motywację do dalszego pisania? Bo z pisania będą 
utrzymywać się tylko nieliczni, Ci którzy będą mieli dużo 
szczęścia w swojej pisarskiej karierze.

Swoją drogą, to zabawne, że za teksty PR czy kontent 
stron internetowych, firmy płacą autorom dużo więcej, 
niż za napisanie książki. Na stronę internetową patrzy-
my przez chwilę, przebiegamy wzrokiem treść i zapo-
minamy. Książkę czytamy godzinami i na długo zosta-
je nam w pamięci.

Może właśnie dlatego, prawdziwa sława przychodzi 
dopiero wtedy, gdy autora dawno już z nami nie ma, 
a pieniądze otrzymują spadkobiercy praw autorskich.

Jedno Wam powiem – kupujcie książki. Papierowe, 
elektroniczne – bez znaczenia. Nie ściągajcie ich z ser-
wisów, w których zostały umieszczone nielegalnie. A je-
śli bardzo Wam zależy – napiszcie do autora. Kto wie? 
Może został mu jakiś wolny egzemplarz… elektronicz-
ny? Lepsze to, niż kradzież. «

Za pomoc w zebraniu materiałów dziękuję Władysła-
wowi Zadnowiczowi, autorowi „Misjonarzy z Dywano-
wa”, oraz pozostałym autorom, uczestniczącym w dys-
kusji o sławie i pieniądzach. Serdeczności!

http://virtualo.pl/?q=31.10 halloween
http://virtualo.pl/?q=31.10 halloween
http://wladyslaw-zdanowicz.pl/
http://wladyslaw-zdanowicz.pl/
http://www.soundfreaq.pl


http://www.play.pl/
http://www.play.pl/
http://www.play.pl/
http://www.play.pl/
http://www.play.pl/
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Gwałtowne burze, zmiana klimatu, tornada, tsunami 
i wybuchy wulkanów. Trudno powiedzieć, co spowoduje 
koniec świata – ludzka głupota czy naturalna katastrofa. 
Tak czy inaczej, bez względu na podstawowy czynnik, 
o ile ziemia nie rozpadnie się w proch, ktoś przetrwa. 
Niewielkie kolonie pozbawione nowoczesnych zdoby-
czy techniki, pojedyncze rodziny, samotni wędrowcy. 

podobno, w gwatemalskiej świątyni w La Corona odkryto inskrypcje potwier-
dzające, że koniec świata nastąpi jednak w tym roku. Najwyższy czas zatem, 
odpowiednio się do niego przygotować. Dwa miesiące wakacji to świetny mo-
ment, by zgromadzić zapasy, spakować plecak i przygotować się na nadejście 
ostatecznej zagłady.

Tak naprawdę, nie trzeba nam wiele – wystarczy, żeby… 
z gniazdek zniknął prąd.

Zastanawialiście się kiedyś, do jakiego stopnia nasza 
nowoczesna cywilizacja jest zależna od elektryczności? 
Z pewnością, przypominają nam o tym krótkie przerwy 
w dostępie prądu. Gdzieś zrywa linię i na godzinę czy 
dwie, zapada ciemność. To jedna z nielicznych  okazji, gdy 

zdążyć przed końceM śWiata

survival Guide

KINga OChENDOwSKa

http://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/odkryto-inskrypcje-z-data-konca-swiata,1,5176161,wiadomosc.html
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sąsiedzi otwierają drzwi swoich mieszkań i spotykają się 
na klatce lub na ulicy, wymieniając  gorączkowe informa-
cje. Bo nie ma światła, telewizor nie działa i z szuflady 
trzeba wyciągnąć dawno zapomniane świece i zapałki.

Taka sytuacja nie budzi niczyjego niepokoju. Wiado-
mo bowiem, że w ciągu kilku godzin linia zostanie na-
prawiona i wszystko wróci do normy. Co jednak, jeśli sy-
tuacja okaże się globalna i bez szans na naprawę? Czy 
poradzimy sobie w takiej rzeczywistości?

 » Bez pieniędzy, paliwa i komputerów

Na pierwszy rzut oka, nic takiego. Po prostu nie ma prą-
du. Po głębszym przyjrzeniu się sprawie – absolutny 
i ostateczny koniec cywilizacji. Elektryczność, tak oczy-
wista w naszych czasach, jest bowiem wszędzie.

Ot, taka prosta sprawa, jak zakupy. Żeby nabyć pod-
stawowe artykuły, potrzebujemy pieniędzy. Pieniądze 
znajdują się na wirtualnym, bankowym koncie i aby 
z nich korzystać, musimy udać się do bankomatu lub 
użyć karty. Teoretycznie mamy, praktycznie – bez prądu 
nie dostaniemy się zdeponowanych środków. A  nawet je-
śli trzymamy je pod poduszką, to przecież kasy już daw-
no przestały być analogowe, więc sklepy zastaniemy za-
bite deskami. Zgromadzona w nich żywność szybko się 
wyczerpie, zwłaszcza, że nie działają lodówki i zamrażar-
ki. Ale to jeszcze nie wszystko. Ustaje komunikacja, bo 
samochody będą jeździć tak długo, na jak długo wystar-
czy im benzyny w baku. Przecież dystrybutory  paliwa na 
stacjach również potrzebują prądu. Z pieniędzmi czy bez 
nich – jesteśmy uziemieni. Nie jeżdżą pociągi, nie latają 
samoloty – pozostają nam własne nogi i rowery.

We wszystkich sprawach polegamy na Internecie. 
Jak bardzo? Za bardzo! Google już dawno stał się sy-
nonimem wielkiej, internetowej wyrocz-
ni encyklopedycznej. Internet dostar-
cza bieżącej informacji, wiedzy, służy 
 komunikacji. Nie działa jednak bez 
dostępu do elektryczności. Zosta-
jemy więc ślepi i głusi, z tą wiedzą, 
która mieści się w naszych głowach. 
Nowoczesne gadżety – iPhone’y, iPa-
dy i komputery stają się nagle zu-
pełnie bezużyteczne. I okazuje 
się, że najlepiej przysto-
sowani do przetrwania 
są ci ludzie, którzy nie 
powierzyli swojego 
życia wszechobecnej 
technice.

 » na własnym grzbiecie

Jeśli próbowaliście kiedyś survivalu lub chociażby wy-
braliście się na obóz wędrowny w górach, macie poję-
cie o tym, jak należy się przygotować. Zasada jest pro-
sta – wszystko, czego potrzebujesz do przeżycia musisz 
mieć w plecaku, zaś plecak musi ważyć tyle, byś mógł 
się z nim swobodnie poruszać. Przygotowanym trze-
ba być na każdą okoliczność – ciepło i zimno, wiatr 
i deszcz, a nawet nocowanie pod chmurką. Aktualna 
moda i  trendy mają tu niewielkie znaczenie – duże ma 
natomiast zdolność do logicznego myślenia i przewidy-
wania, a to weryfikuje się dość szybko. Skupimy się więc 
na tym, jak skompletować konieczny ekwipunek, poży-
wienie i wodę, zadbamy również o te elementy nowo-
czesnej technologii, z których możemy skorzystać w wa-
runkach polowych.

 » najbliższa ciału koszula

Przebywając w trudnych warunkach szybko okazuje się, 
że nie ilość jest ważna, ale jakość. Tu nie sprawdzą się 
 tanie, chińskie podkoszulki i klejone buty. Wybierając 
 survivalowy ekwipunek, koniecznie musimy skupić się 
na przydatności i uniwersalności jego elementów. Zaopa-
trzyć się więc musimy w porządne, szyte buty za kostkę, 
które uchronią nas przed skręceniami i zwichnięciami. 
Najlepiej dwie pary, jeśli aktualnie noszoną zdarzy się 
nam zamoczyć w rwącym nurcie strumienia. Przemok-
nięte buty to zaproszenie dla choroby, a chory człowiek 
ma marne szanse na przetrwanie w starciu z naturą.

Następnym elementem będą spodnie – również sztuk 
dwie. Tu najlepiej sprawdzą się porządne wojskowe 

„bojówki” – nie ze względu na modny 
wygląd i krój, tylko praktyczność. Nie 

wybieramy ciuchów „bojówkopodobnych” 
– chodzi o jakość wykonania i trwałość. 
Do tego ciepła kurtka – może być woj-
skowa, lub sportowa, plus odpowiednie 
zabezpieczenie przed deszczem i wia-

trem, w przypadku mniej chłodnej, ale 
mokrej pogody.

Najlepiej sprawdzają się na-
turalne podkoszulki i  t-shirty 

– bawełna nie powoduje po-
drażnień i odparzeń. Wy-

bieramy te z grubej ba-
wełny, szyte podwójnym 
szwem. Nie zależy nam 
przecież, na dodatkowych 
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wywietrznikach. To samo odnosi się do „niewymowne-
go” tematu bielizny. Prosty, sportowy krój i naturalne 
materiały będą odpowiednie. Nie zapominajmy również 
o spakowaniu zwykłego swetra i ocieplaczy czy  kamizelki. 
Wszystko razem gwarantuje, że będziemy przygotowani 
na każdą pogodę i każde warunki atmosferyczne.

 » Ekwipunek mistrza survivalu

Poza ubraniami, w plecaku muszą znaleźć się odpowied-
nie narzędzia. Przede wszystkim noże, bo bez noża – ani 
rusz! Najlepiej dwa – duży i mały, przeznaczone do wy-
konywania różnych czynności. Mały, kieszonkowy, pod-
ręczny scyzoryk i sporej wielkości maczeta. Scyzoryka 
nie kupujemy na bazarze, bo rozleci się w ciągu krótkiej 
chwili. Przy okazji pamiętamy, że prawo zabrania space-
rowania po mieście z ostrymi przedmiotami. Z używa-
niem ich najlepiej poczekać na nadejście końca świata.

Równie ważna jest możliwość rozpalenia ognia. W su-
rvivalowych sklepach możemy zakupić odpowiednie ze-

stawy, jednak nie wszyscy będą potrafili ich używać, 
bo wymaga to pewnej wprawy, tak samo, jak rozpala-
nie ogniska przy pomocy dwóch patyczków. Lepiej więc 
zaopatrzyć się w pudełko zapałek, umieszczone w pla-
stikowym, nieprzemakalnym woreczku lub kilka gazo-
wych zapalniczek. Zarówno jedno, jak i drugie, kiedyś 
się skończy, zyskujemy jednak trochę czasu, zanim na-
uczymy się rozpalać ogień przy pomocy krzemieni.

Do bocznych kieszeni plecaka lub spodni, spakować 
trzeba latarkę (najlepiej taką, która nie wymaga baterii, 
tylko siły własnych rąk) oraz kompas, który ułatwi nam 
poruszanie. Pamiętamy przy tym, że kompas w iPhone’ie 
szybko przestanie działać, gdy skończy się nam bateria, 
a to następuje, jak wszyscy wiemy, bardzo szybko. Nie 
wiadomo też, czy satelity nie spadły na ziemię – wte-
dy wbudowany GPS z zasady przestaje być użyteczny.

Jeśli już o gadżetach mowa – możemy zaopatrzyć się 
w prostą ładowarkę słoneczną – jeśli uważamy, że będzie 
z nich jakiś pożytek. Na przykład, jeśli nasz iPad, iPhone 
czy czytnik, zawiera kilka atlasów roślin jadalnych lub 
instrukcje budowania szałasów. Jeśli potrzebujemy do-
stępu do zgromadzonych na nim informacji –  ładowarka 
słoneczna to przedmiot „must have”. Do  ładowania przy 
pomocy nowoczesnych urządzeń nie jest konieczna bez-
pośrednia operacja słoneczna, więc najwyżej sam pro-
ces potrwa nieco dłużej. W sumie, jeśli cywilizacja się 
skończy, będziemy mieli mnóstwo czasu.

Na koniec, pakujemy metalową menażkę, kubek, bu-
telkę na wodę, sztućce, karimatę i śpiwór. W ten spo-
sób, nasz ekwipunek jest kompletny i możemy czuć się 
w miarę bezpieczni. Jeśli zostało nam trochę miejsca, 
dokładamy pled, dla dodatkowej ochrony przed noc-
nym zimnem.

 » Woda, pożywienie i leki

Jeśli zauważyliście z powodu braku prądu przestały 
działać oczyszczalnie ścieków i zakłady wodno-kanali-
zacyjne. Nie każde ujęcie wody nadaje się więc do wy-
korzystania zwłaszcza, że tak oczywista rzecz jak kran, 
staje się bezużytecznym kawałkiem metalu, wbudowa-
nym w ścianę. Jeśli zabieramy ze sobą wodę, to w bu-
telkach. Gorzej, gdy woda się skończy i musimy polegać 
na naturalnych zasobach. W tym przypadku, o ile nie 
 nastąpiło skażenie chemiczne, używamy  deszczówki lub 
strumienia, nigdy wody stojącej. Wodę nabieramy za-
wsze w najwyższym, możliwym miejscu, powyżej miejsc, 
gdzie gromadzą się gnijące liście i inne zanieczyszcze-
nia. W zimie, możemy posiłkować się płatami czystego 
śniegu – szczególnie zwracamy uwagę na wszelkie  ślady 
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obecności zwierząt, które mogą być źródłem groźnych 
zarazków.

Gromadzimy pożywienie uwodnione. Woda jest zbyt 
cenna, by marnować ją na dodawanie do jedzenia. Żyw-
ność mrożona i chłodzona popsuła się już dawno, po-
karmy sypkie, jak suchy ryż i makaron wymagają mar-
nowania zbyt dużych zasobów wody i energii. Pozostają 
więc puszki, mające długą datę przydatności do spo-
życia i  jadalne rośliny, które możemy spotkać na swo-
jej drodze. Przyda się nam więc zdolność rozpoznawa-
nia grzybów i jagód. Zawsze zużywamy najpierw mniej 
trwałe zapasy, pozostawiając resztę jako racje awaryjne.

Poruszanie się w trudnych warunkach wymaga wie-
le energii, którą nie zawsze możemy szybko uzupełnić 
z pożywienia. Dobrze zabrać ze sobą cukier, czekola-
dę (mniej trwała) lub pastylki glukozy. Świetnym połą-
czeniem jest też glukoza z kofeiną, którą możemy ku-
pić w aptekach. Na filiżankę kawy trudno liczyć w takich 
 warunkach. Jeśli preferujemy środki naturalne, spraw-
dzą się też tabletki z guaraną (bez słodzika!).

Należy zaopatrzyć się również w apteczkę, zawiera-
jącą środki opatrunkowe i dezynfekujące, środki prze-
ciwgorączkowe (aspiryna, paracetamol), przeciwbólowe 
(ibuprofen) oraz – w końcu szykujemy się na koniec świa-
ta – antybiotyki, gdyby zaszła ostateczna konieczność. 
Nie zaszkodzą też witaminy i suplementy wzmacniające.

 » Jestem przygotowany?

Mieszczuchy zapewne skorzystają z powyższych porad, 
jednak mieszkańcy okolic wiejskich muszą czuć się dość 

bezpiecznie – nic bardziej mylnego! Posiadanie natural-
nych zasobów wody i pożywienia może okazać się nie-
bezpieczne. Wyobraźcie sobie bowiem, że  macie własne 
pola, ogródki i szklarnie – w sytuacji zagrożenia, stanie-
cie się pierwszym celem przestraszonych, spanikowa-
nych tłumów. W starciu z katastrofą  naturalną, zmie-
niają się normy społeczne i to, co twoje, staje się nasze 
– chcesz, czy nie. Pola nie ochroni nawet najwyższy 
płot!. Warto o tym pamiętać, bo gdy przestaje działać 
narzucony przez państwo aparat kary, przestają również 
działać zahamowania, wynikające ze strachu przed kon-
sekwencjami. Człowiek, jak każda inna istota, ma wro-
dzony instynkt przetrwania. Każdym kosztem i w każ-
dych okolicznościach. Lepiej więc dmuchać na zimne, 
niż obudzić się z ręką w … temblaku.

 » There’s an app for that!

Macie jeszcze czas, by zaopatrzyć się w programy, które 
pomogą Wam przetrwać w trudnych warunkach. O ile 
oczywiście wcześniej zakupiliście słoneczne ładowarki. 
Survival jest bardzo popularnym tematem w App Sto-
re, więc jest z czego wybierać! Przydadzą się programy, 
dotyczące udzielania pierwszej pomocy, mapy (offline) 
oraz atlasy roślin jadalnych. Możecie również wybrać 
typowo survivalową pozycję, jaką jest na przykład SAS	
survival	guide, który dostarczy wam kompleksowych 
informacji w każdych warunkach, za jedyne 4,99 Euro. 
Aplikacja jest dostępna na wszystkie mobilne platfor-
my i systemy. Zawiera atlasy roślin, kompas słoneczny, 
podręczną listę ekwipunku i wiele więcej. Serdecznie po-
lecam. A jeśli koniec świata jednak nie nastąpi, to mo-
żecie ją wykorzystać w czasie wakacyjnych wędrówek 
i obozów, na campingu lub do czysto rozrywkowych za-
stosowań. W sumie – wiedza nie boli!

Życzę Wam wszystkim udanych wakacji, bez kompu-
terów i gadżetów. Do przeczytania we wrześniu! «

http://itunes.apple.com/pl/app/sassurvival/id357811968
http://itunes.apple.com/pl/app/sassurvival/id357811968
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Apple zarabia ogromne pieniądze dzięki zmyślnej i do-
głębnej analizie rynku, dostosowując swoje kroki do 
jego kondycji. Brzmi prosto, ale wielu mogłoby w życiu 
prywatnym zyskać, ucząc się precyzyjnie oceniać zacho-
wania rynku przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Nowego modelu nie będzie, bo na tapecie jest te-
raz iPad 3 lub dokładniej iPad Retina SS, a iPhone 4S 
sprzedaje się (pewnie zgodnie z cupertinowskimi ocze-
kiwaniami) znakomicie. Przypomina się nawet krążąca 
w Internecie ilustracja, gdzie autor napisał: „ten mo-
ment w sylwestra 2011, gdzie całym sobą czekasz na 
2012, a jedyne co otrzymujesz to 2011S”. O dziwo, po-
sunięcia konkurencji niewiele w tej statystyce zmie-
niają. Dzisiaj ilość użytkowników iP – od premiery 5 lat 
temu – przekracza 230 milionów. Właśnie mija ta istot-
na dla rynków technologicznych rocznica, bo na jej are-
nie 5-letni dorobek pokazuje już bardzo wiele, kreśli 
tendencje,  pokazuje, ile się zmieniło i na pewno, cze-
go można oczekiwać. Nie od dziś wiadomo, że są firmy, 
które sprzedają wraz z produktem kulturę marki, a tym 
samym jej ponadczasowość. Nie można zbudować suk-
cesu na pojedynczym produkcie, bo nawet topowy wy-
nalazek pójdzie z czasem w odstawkę. To właśnie czas 
jest na rynku technologii kluczem do sukcesu. Zmienia 
się tak dynamicznie i prężnie, że produkt trzeba wy-
nieść ponad przeciętność, nawet ponad przedmioto-
wość, pozwolić go ludziom pokochać a potem ten stan 
pielęgnować. To jak z dobrą kawą. Najpierw potrzebu-
jesz tylko kofeiny,  którą pozyskujesz w najbardziej pod-
ły sposób, a potem przychodzi taki moment, że lądu-
jesz w  kawiarni. Najpierw dla brandu, który wyłowił cię 
sam, bo to komercyjny świat, ale potem zaczynasz pić 

wakacje w tym roku nie odkryją przed nami nowego modelu iphone’a. zdą-
żyliśmy się już przyzwyczaić, że apple nie podejmuje kroków impulsywnych, 
a – mimo podobieństw – nie istnieją też schematy premier. wiadomo tylko, 
że coś wydarzy się na pewno.

kawę, aromatyczne espresso i nie chcesz już wracać do 
liofilizatu, który nie przekonuje, ani smakiem, ani ceną. 
Mógłby się nawet skraplać z powietrza, będzie po nim.

 » Otoczka „kultowości”

Dzisiaj konkurencja to mnóstwo dobrego sprzętu i do-
brego kodu, a od czasu pierwszego sukcesu iP nie zmie-
niło się wcale wiele w tej kwestii, może oprócz tego, że 
telefony zaczęły się do siebie upodabniać. No dobra, 
 zaczęły się upodabniać do jednego – do iPhone’a.

5 lat temu Apple zaprezentowało telefon na nowo, 
bo – choć podobne urządzenia były już znane – wtedy 
dopiero zaczęła się era masowych smartfonów. Brako-
wało jednak tej otoczki „kultowości”, która wybija pro-
dukt z miejsca na zupełnie inny poziom. Apple bazowa-
ło na nieśmiertelnej już dzisiaj legendzie iPoda. Niemniej 

szalona
pięciolatka
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 jednak iPhone udowodnił, że „dusza znaczy więcej niż 
bebechy”, ponieważ pierwszy model z jednej strony pre-
zentował nowatorski design, z ultranowoczesnym ekra-
nem multitouch, a przy okazji z miejsca zamykał się na 
dobrze wszystkim znanego flasha, oferował nawet roz-
wiązania na tyle śmiałe, by się później z nich wycofać 
– jak brak usługi mms, proponując w zamian tylko ma-
ila. Hardware także nie powalał – plasował się gdzieś po 
środku stawki, aparat 2 mpx to tylko krok wyżej niż VGA, 
a chociażby Samsung i Nokia oferowali już 8 mpx matry-
ce. Pierwszy iPhone miał za niewielkie pieniądze zarazić 
filozofią, bo choć pierwsze iOS (wtedy iPhone OS) były 
jeszcze dość ubogie, to użytkownicy przyjęli z ogromnym 
entuzjazmem jego prosty i wyjątkowo intuicyjny interfejs.

I nie tylko to! Powstało przecież wyrażenie łączą-
ce sytuacje, w których iPhone okazał się pomocny jako 
„There is even an app for that!”. To jest fakt, to są tak-
że setki własnych doświadczeń. Telefon stał się zrozu-
miały, przyjazny i bardzo wszechstronny.

Ta niezwykła zuchwałość, żeby wkroczyć na rynek, któ-
ry wydawał się nie do ruszenia i wstrząsnąć nim od pod-
staw, by przez 5 lat zrównać z ziemią tamten układ – to 
było coś. To dowód na to, że pomimo przeróżnych niedo-
skonałości sukces można odnieść, kiedy filozofią potrafi 
się zarazić, gdy powszechnie się o niej mówi. Do dzisiaj 
nie zapomnę słów Steve’a Balmera, który ciepło wypo-
wiadał się na jego temat, mówiąc że „telefon bez klawia-
tury to nonsens i jest skazany na totalną porażkę”. W nie-
długim czasie zobaczyliśmy jak bardzo mylił się człowiek, 
który w sumie głównie jest znany z podobnych wypowie-
dzi, będąc jednocześnie CEO największego konkurenta.

Apple jednak dobrze wie, że produkty, które przy-
chodzi mu teraz wprowadzać, a dokładnie już od cza-
su pierwszego iPada, nie mogą bazować tylko na jego 
oprawie. Muszą oferować urządzenie każdorazowo na 
wskroś nowoczesne, a już na pewno nie pozwolić sobie 
odstawać od konkurencji.

Dzisiaj można śmiało stwierdzić, że następne 5 lat nie 
pozwoli nam się nudzić. Ciekaw jestem, czy na iP4 za 
5 lat spojrzę z takim samym sentymentem, jak na pierw-
szego, aluminiowego iPhone’a, który wzorem z linii sty-
listycznych pięknych samochodów przekonuje, że pro-
ste wzornictwo jest najdłużej aktualne. «
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wOJtEK pIEtrUSIEwICz

przestrzeń
Pikseli

Właśnie tak wygląda praca na ekranie o rozdzielczości 
2560x1440 – wykorzystujemy ją tylko częściowo i tak 
jak w każdej dziedzinie, są od tego wyjątki.

Na moim biurku Safari zajmuje jedynie ~1400 pikseli 
na szerokość. To o ponad tysiąc mniej, niż mogłoby zaj-
mować. Dzięki temu, mogę sobie pozwolić na podział 
biurka na trzy różne strefy. Przeglądarkę mam przesu-
niętą bliżej prawej strony, więc po lewej zostaje wystar-
czająco dużo miejsca na Osfoorę do Twittera. Po prawej 
natomiast mam pusty pasek, który najczęściej służy mi 
do szybkiego dostępu do plików, które trzymam na biur-
ku dopóki nie dokończę projektu, nad którym pracuję. 
Pozostałe biurka są już przeznaczone na pełnoekrano-
we aplikacje – poczta, Photoshop, Lightroom i tak dalej. 
Moją najbardziej ulubioną aplikacją jest jednak iA  Writer, 
oczywiście w trybie pełnoekranowym. Zapewnia sto-
sowne marginesy i jest to idealne miejsce do wycisze-
nia się podczas pisania.

Czasami tęsknię za przenośnym komputerem. Lapto-
py dają poczucie wolności, pomimo że ich ekrany ogra-
niczają. Brakuje mi po prostu maszyny do pisania, którą 
mogę ze sobą zabrać gdziekolwiek i pisać w jakiekolwiek 
pozycji mi przyjdzie do głowy. iPad nie jest w stanie tego 
zapewnić. Co ciekawe, na iPadzie nie czuję się ograni-
czony, być może dlatego, że to urządzenie, które działa 
na podobnej zasadzie jak iA Writer – jedno okno, jedna 
aplikacja, jeden cel. Niezależnie, obawiam się, że dla za-
spokojenia własnych potrzeb, będę musiał w końcu do-
kupić do domu MacBooka Air. Szkoda mi jednak ograni-
czać jego służby do jednej tak prostej czynności… Może 
za rok… jak już będzie z Retiną. «

Pierwsza zmiana in minus nastąpiła, gdy zdecydowałem 
się porzucić technologię CRT i wymienić sprzęt na zaj-
mujący mniej miejsca LCD. Był produkcji Sony, miał 15” 
i rozdzielczość 1024x768. Jego następca miał 18” i roz-
dzielczość taką samą jak CRT z pierwszego akapitu. Już 
wtedy lubiłem wysokie rozdzielczości i dlatego, gdy prze-
siadałem się na MacBooka Pro, zdecydowałem się na mo-
del 17” z matrycą hi-res (1920x1200). 1440x900 w mode-
lu 15-calowym wydawało mi się za mało. Dopiero wtedy 
poczułem dodatkowy oddech pikseli, ale moje żądze nie 
były zaspokojone. Taka ilość pikseli, na tak małym ekra-
nie, to był błąd – nie potrafiłem pracować komfortowo. 
Chwilę później postawiłem na swoim biurku 24” LCD 
o tej samej rozdzielczości, jednak toporność tego  całego 
 setupu mnie przerosła. Pamiętam tylko, że w pewnym 
momencie, nawet gdy potrzebowałem wziąć ze sobą lap-
topa, to nie chciało mi się odłączać wszystkich kabli do 
niego podpiętych. A jeśli już zdecydowałem się na ten 
karkołomny czyn, to potem wolałem męczyć się z tą trzy-
kilogramową cegłą na kolanach, niż zbliżać się do biur-
ka. Na szczęście pojawił się nowy iMac w wersji 27” z roz-
dzielczością 2560x1440. W końcu coś dla mnie!

Dopiero posiadając tak duży ekran zrozumiałem, co 
przez te wszystkie lata traciłem. Przestrzeń.  Negatywną 
przestrzeń. W designie nazywa się to white space. Tak 
jak czerwone wino musi oddychać, tak wolna przestrzeń 
wokół aplikacji, w której pracujemy, korzystnie na nas 
wpływa. Pewnie, że zmieszczę się w fotel w Mercede-
sie klasy C, ale S-klasa zapewnia znacznie więcej miej-
sca. Ten wolny obszar wokół nas, nawet jeśli fotele by-
łyby identyczne, zapewnia również dodatkowy komfort. 

Całe życie pracowałem na komputerach stacjonarnych. monitory zmieniałem nie-
zbyt często, ale za każdym razem rozmiar rósł. Do dnia dzisiejszego  pamiętam jak 
na 17” Crt zobaczyłem po raz pierwszy rozdzielczość 1280x1024  pikseli. to była 
chwila warta zapamiętania. te szczegóły. to było po prostu niewiarygodne.
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DOmINIK łaDa

wakacje 
w chorwacji
Jaki 
Wybrać 
internet?

Teraz kwestia prepaidów. Polecam – w pierwszej ko-
lejności, jak przyjedziecie na miejsce – sprawdzić, jaka 
sieć ma najlepszy w okolicy zasięg. Nie sprawdzicie 
tego w Internecie, bo operatorzy albo nie podają ta-
kich danych, albo podają mapki z orientacyjnym zasię-
giem. W moim	przypadku	najlepszym	okazał	się	VIP,	
który	oferuje	usługę	VIPMe.	Jest to klasyczny prepa-
id, do którego dokupujemy pakiet internetowy. Karta 
po aktywacji jest ważna przez 6 miesięcy. Ja kupiłem 
 kartę z 50 kunami na koncie – karta kosztowała wła-
śnie 50 kun.

W VIPMe dostępne są 3 pakiety internetowe:
VIPMe	Mobile	Surf	S	z 100MB	danych
VIPMe	Mobile	Surf	M	z 500MB	danych
VIPMe	Mobile	Surf	L	z 1GB	danych
Nie planowałem dzwonić 

z tej karty, wybrałem więc 
największy pakiet. Aby go 
użyć, dokupiłem w ban-
komacie doładowanie 
za 30 kun. W sumie 
na rachunku miałem 
80 kun. Aby uaktyw-
nić pakiet trzeba wy-
słać SMS na nr 792 

Po pierwsze, pamiętajcie, że jeśli chcecie mieć Internet 
na wyjeździe, to najlepszym rozwiązaniem będzie zabra-
nie ze sobą albo modemu na USB, albo iPhone’a ewen-
tualnie iPada.

W pierwszym przypadku, nie powinno być żad-
nych problemów. Karty prepaid dostępne 

w Chorwacji (przynajmniej ja na inne 
w kilku sklepach i kioskach nie 

trafiłem), to są klasycz-
ne karty mini-SIM. 
W pozostałych przy-
padkach, jeśli chce-
cie mieć pewność, że 
użyjecie jej ze swoimi 

 iUrządzeniami, to obo-
wiązkowym będzie zabranie 
ze sobą „dziurkacza”	do	kart	

micro-SIM (dzięki Norbi za pożyczenie – przydał się bar-
dzo), ewentualnie nożyczek, ale z ręcznym przycina-

niem różnie może się skończyć. Nie polecam.
Oczywiście obowiązkowo zabierzcie też 

ze sobą  szpilkę	do	otwierania	szufla-
dek	na	kartę.	Mała rzecz, a w kul-

minacyjnym momencie okazuje 
się, że nie ma jak wyjąć karty…

wiele osób pytało mnie, jak wygląda sytuacja z Internetem tam, gdzie co roku 
jeżdżę na wakacje, czyli w Chorwacji. zrobiłem rozeznanie przed wyjazdem 
i w podróż wyruszyłem przygotowany. przekazuję wam garść – mam nadzieję 
– przydatnych informacji.
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o treści „SurfS”, lub „SurfM” lub „SurfL” w zależności 
od tego, jaki pakiet chcemy wykupić. Po kilku minutach, 
choć operator informuje w SMS-ie zwrotnym, że może 
to zająć 24h, otrzymujemy potwierdzenie zdjęcia z kon-
ta odpowiedniej kwoty i uaktywnienia usługi.

Pakiet internetowy jest ważny przez 30 dni. Dla 
większości zapewne to wystarczy – zarówno okres, jak 
i limit transferu. Stan swojego konta możemy spraw-
dzić wpisując z klawiatury swojej komórki *101# 
i wciskając „połącz”. Uzupełnienie konta podobnie 
*103*14_cyfr_kodu# i połącz (wszystko jest wydruko-
wane wraz z kodem wprost z bankomatu). Aha i jeszcze 
jedna, ważna kwestia – choć przy aktywacji karty wy-
brałem domyślny język angielski w obsłudze przez te-
lefon, to nigdy go nie usłyszałem – nie było nawet opcji 
przełączenia. Przygotujcie się więc, że obsługa będzie 
następowała wyłącznie w języku chorwackim! Teraz 
kwestie techniczne. Jakie ustawienia należy wprowadzić 
w iPadzie aby działał internet z kartą VIPMe? – iPhone 
wykrywa domyślnie także nic nie trzeba ustawiać.

APN: gprs0.vipnet.hr
login: 38591
hasło: 38591
Jeśli liczycie, że jadąc z nowym iPadem będziecie 

mieli funkcję Hotspotu osobistego, to niestety muszę 
Was zmartwić. VIP nie oferuje tego w swojej sieci. Nie 
wiem jak to jest z T-Mobile, ale w VIP nie ma. W ustawie-
niach operatora mamy numer 12.0 – w Polsce (Orange 
i T-Mobile) jak uruchomili Hotspot osobisty, zmieni-
li numer na 12.1. Może to o to chodzi. W każdym razie, 
T-Mobile nie testowałem. Jak kartę 
przełożyłem do iPhone 4S, po przej-
ściu upierdliwej ponownej aktywa-
cji, jest dostępny Hotspot osobisty, 
więc w razie czego się posiłkować 
w ten sposób. Tak właśnie zrobiłem, 
w czasie pisania tego tekstu.

Jak wspominałem, jest jeszcze 
T-Mobile. Nie testowałem jego. Do-
stępny jest prepaid, gdzie w cenie 
50 kun mamy dwie karty SIM, ale 
tu gdzie jestem (Rovinj na Istrii) 
jest gorszy zasięg i ceny pakietów 
są średnio droższe o około 5 kun.

Dla porządku, podaję aktualny 
średni przelicznik: 1 EUR = 7 kun.

Na koniec, jeszcze jedna informa-
cja – jest możliwość, w ramach ceny 
pakietu, mieć większy limit transfe-
ru, niż nominalny. Zarówno w VIP, 
jak i T-Mobile. Niestety, nie ma nic 

za darmo. Trzeba się zarejestrować w salonie operato-
ra z paszportem itd. Mnie się nie chciało – do najbliż-
szego salonu operatora mam ok. 50 km, także w moim 
przypadku – nie widzę sensu. Jeśli będziecie mieli gdzieś 
w swojej bezpośredniej okolicy taki salon, to może i war-
to. Jako bonus można dostać 500MB-1GB ekstra.

Ale czy warto, w czasie wakacji, latać jak kot z pę-
cherzem i szukać salonu operatora, zamiast wylegiwać 
się na plaży?

P.S.	Na	koniec	ku	przestrodze…
Zapomniałem, a tak naprawdę to nie zdawałem so-

bie z tego sprawy, że	Apple,	chyba	wraz	z iOS	5,	wpro-
wadziło	funkcję	ponownej	rejestracji,	w przypadku	
zmiany	karty	SIM	(u niektórych	operatorów).

Włożyłem do iPhone’a kartę prepaid chorwackie-
go operatora VIP. iPhone ponownie się aktywował. Na-
pisałem na komputerze tekst o Internecie w Chorwa-
cji, używając iPhone’a jako Hotspotu. Wyjąłem kartę 
z iPhona’a i przełożyłem ją do iPada. Włożyłem swo-
ją kartę SIM od OrangePL i… muszę ponownie aktywo-
wać iPhone’a!

Nie muszę chyba Wam mówić, że nie mam włączo-
nego roamingu danych na karcie i nie mam w okoli-
cy dostępnego WiFi – przecież nie kupowałbym wte-
dy prepaida do Internetu! A dodatkowo, jak wcześniej 
wspomniałem, w sieci VIP nie działa Hotspot osobisty 
w iPadzie.

Wziąłem iPhone’a 4s mojej żony (z OrangePL – ten, 
którego używam jest wypożyczony z Apple do testów, 
na czas wakacji i jest z UK). Okazuje się, że iPhone 

z OrangePL ma… SIMlocka! A miało 
już ich nie być w Polsce?! Po włoże-
niu mojej karty z Orange od razu za-
działał, ale jak włożyłem kartę z VIP, 
to przełączył	 się	od	 razu	w tryb	
aktywacji i po dwóch krokach po-
wiedział, że karta, którą włożyłem 
jest „niekompatybilna z tym telefo-
nem”. Całe szczęście, wygląda na to, 
że ponieważ nie dokończyłem akty-
wacji na karcie VIP, telefon nie „za-
pomniał” ustawień z OrangePL i jest 
nadal „używalny”. W każdym razie, 
aktywacja w VIPie jest wymagana 
w każdym iPhone’ie. Z Blackberry 
nie było żadnych problemów.

Pamiętajcie zatem, nie przekła-
dajcie kart SIM w iPhone’ie na wy-
jeździe zagranicznym jeśli musicie, 
tak jak ja, mieć kontakt telefonicz-
ny ze światem… «



http://www.ichrono.pl
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Waldemar Szary, technik żywnościowy OSM „Paziocha”, 
miał bardzo zły dzień – jeden z tych bardzo złych dni, 
które z reguły następują po jednym z tych bardzo do-
brych dni. Taki dzień, w którym nic się nie udaje, a ży-
cie daje w kość bardziej niż przyjaciele z pracy. Taki 
dzień, w którym człowiek przypomina sobie niewinne 
dzieciństwo i chciałby wrócić do tych czasów, w któ-
rych nie było bardzo złych dni następujących po bar-
dzo dobrych dniach. Taki dzień, w którym człowiek pa-
trzy w lustro i zastanawia się, czy zna tego kogoś, kto 
ogląda go bezczelnie swoimi zaczerwienionymi oczami. 
Taki dzień, w którym w powietrzu krążą myśli o oddzie-
leniu się od swojej cielesności, przynajmniej do czasu, 
gdy cielesność przestanie sprawiać kłopoty.

Mówiąc krótko: Waldemar Szary miał kaca.
A gdy miał kaca, wszystko leciało mu z rąk, co w przy-

padku jego pracy mogło mieć istotne znaczenie. Dlate-
go naczelny technik żywnościowy czołowej spółdzielni 
mleczarskiej w kraju półleżał za kotłem mieszalniczym 
i marzył o tym, żeby zapomnieć o negatywnym stymu-
lowaniu jego komórek nerwowych przez osiemdziesiąt 
trzy kilogramy swojej żywej wagi.

– Szary do kierownika! – usłyszał jak przez mgłę aku-
styczną obolały specjalista od komponowania nowych 
smaków.

– Szary zrobisz mi nowy jakiś produkt. Tylko żeby był 
nowy i przebojowy, a nie jak poprzednio te przesłodzone 
jogurciki, że się pożal. Przyjeżdża dzisiaj delegacja tych 
Francuzików kwaśnomleków i muszę coś mieć za godzi-
nę. No, do roboty, bo czas mija, a mija on tobie, a nie 
mi – półkrzyczał kierownik działu produkcji, co było ty-
powe dla niego w czasie bardzo złych dni, które nastę-
pują po bardzo dobrych dniach.

Ostatni bardzo dobry dzień upłynął i jednemu, i dru-
giemu pod znakiem imienin u pani Elwiry, głównej księ-
gowej, która co roku robiła przyjęcie i wszyscy do niej 
przychodzili, bo jak nie przyszli, to potem zapominała 
im przesyłać pensje na konto. I kierownik, i technik za-
prawili się tą samą wódką, co więcej z tej samej butel-
ki, co więcej w objęciach nawzajemnych, o czym lepiej, 
żeby sobie nie przypominali.

– Nowy produkt, nowy produkt w godzinę… poprzed-
nio były trzy – grymasił Szary, z trudem otwierając szaf-
kę ingredientową. Tydzień temu przysłali nowe smaki 
z Kolonii Francuskich. Lśniące od nowości puszki ku-
siły nazwami i napawały optymizmem: owoce leśne ą 

la mango, owoce egzotyczne ze skwarkami, owocowo-
-grzybowy, warzywno-marchewkowo-błonnikowy, na-
turalny smak kefiru domowego, ekscentryczna poma-
rańcza o smaku malinowym i inne.

Czas mijał, a Szary wolno zabierał się do pracy, wie-
dząc, że ostatnie czterdzieści pięć minut musi poświęcić 
na testowanie smaku, co zawsze kończyło się w łazien-
ce. Myślał sobie, że kierownik specjalnie dał mu to za-
danie akurat dzisiaj, żeby całkowicie obrzydzić mu życie 
po imprezie u księgowej. Ale co było zrobić – wlał drżą-
cą ręką do małej kadzi świeży jogurt sprzed dwóch tygo-
dni. Do eksperymentów używał wyłącznie tego jogurtu, 
bo nie powodował sensacji żołądkowych tak gwałtow-
nych, jak te naturalne, niestabilizowane etkami (E298, 
E301, E980). Dolał jeszcze trochę, bo wcześniej mu się 
rozlało i teraz też mu się rozlało, i miał już dosyć, i po-
szedł za kadź mieszalniczą półleżeć przez chwilę i za-
pomnieć o swoich osiemdziesięciu trzech kilogramach.

Obudził go głos sekretarki:
– Szary do kierownika!
Technik pragnący uciec do dnia jutrzejszego ocknął 

się i zerwał na nogi, nie do końca równe. Rzucał się od 
szafki do stołu z aparaturą. Wlał trochę kefiru w siebie, 
a potem, chyba przez pomyłkę, do kadzi. Cały drżał, gdy 
otwierał puszki ze smakami – wiedział, że ma dwie minu-
ty, bo potem rozlegnie się na cały zakład głos z megafonu:

– Szary proszony na dywanik do prezesa!
Wsypał jeden smak i zamieszał, potem jeszcze je-

den, ale mu się rozsypał. Nie sprawdził trzeciego, ale też 
wsypał. Doświadczenie podpowiadało mu, że im smak 
mniej określony, tym bardziej przechodzi u kierownika.

– Może z tym kefirem to nie jest zły pomysł. Kierow-
nik przecież też ma kaca – przeleciało mu przez myśl, 
gdy wsypywał kolejne smaki.

Potem dolał jeszcze kefiru i dosypał smak kefiru do-
mowego, ale nie za dużo, bo ręce mu drżały, a potem 
musiał jeszcze zamieszać i dodać trochę etek. Z tym po-
szło szybko, bo miał już gotową kompozycję stabilizato-
rów, polepszaczy i dosmakaczy, która jak dotąd zawsze 
się sprawdzała.

– Szary do prezesa na dywanik!
I pobiegł technik OSM „Paziocha” do prezesa, gdzie 

czekał już i kierownik produkcji.
Wziął głęboki odddech:
– Kefir o smaku jogurtu wieloowocowo-wielowa-

rzywnego – powiedział w duchu posępnego  entuzjazmu 

nIżEJ POdPISAny
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i oparł się o ścianę w oczekiwaniu na rozstrzelanie 
wzrokiem.

– Łyżkie mie da – powiedział prezes i jak na znawcę 
przystało zaczął od wąchania. Potem spróbował i kazał 
zrobić to samo kierownikowi.

– No! – powiedział po chwili, co w większości przy-
padków oznaczało, że jest dobrze.

– Tak, no, postarałeś się Szary tym razem. To jest do-
bre, prawda panie prezesie? – półszeptał kierownik, co 
robił zawsze w stosunku do prezesa w czasie jednego 
z tych bardzo złych dni.

– No tak, mie to jest dobre. I Francuzowi też. A kie-
dy one przychodzą, te babojady?

– A nie, to dopiero popopojutrze albo i po – powie-
dział kierownik i zaczął szybko jeść w ramach zmiany te-
matu przewodniego. – No dobre, takie wielosmakowe.

– No dobre. A potem zrobimy jogurta o smaku kefiru 
naturalnego z kawałkami świeżych owoców, tych z do-
stawy tej, co leży od trzech lat, bo za słodkie – powie-

dział prezes, a Szary mógł już teraz zaliczyć dzień do 
tych bardzo złych, a nie do tych bardzo, bardzo, bar-
dzo złych. «

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

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

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

 » Blog	autora:	http://passwordincorrect.com

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

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

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

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

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

www.cardeasy.pl

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

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

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić 

www.easycard.pl

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

Wkrótce w iSpot 

www.cardeasy.pl

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

http://www.feedbooks.com/book/3126
http://passwordincorrect.com
http://www.ispot.com.pl/
http://www.cardeasy.pl/
http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html
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Miesiąc temu wyjechałem z żoną na 2-tygodniowe wa-
kacje do USA i to był właśnie ten mój „pierwszy raz”, 
kiedy zamiast mojego ultra-lekkiego Air’a, wziąłem ze 
sobą tylko iPada. Eksperyment się powiódł w 100% – po-
dróżowanie było jeszcze przyjemniejsze. Jeśli chciałem 
trochę popracować, to mogłem, a żona się na mnie pa-
trzyła mniej „z byka” jak wyjmowałem iPada, niż gdy-
bym otworzył laptopa, jak to bywało na wcześniejszych 
wyjazdach.

 » Lekkość + małe wymiary + bateria = 
wygoda

Zacznijmy od podróży samolotem. Oczywiście podróżo-
wałem jedyną słuszną klasą (czyli ekonomiczną), więc 

miejsca jest mało, ale iPad sprawdził się super. Jak chcia-
łem pisać, stawiałem go na półeczce, wyjmowałem moją 
klawiaturę ZAGG i pisałem. Jeśli miałem ochotę poczy-
tać, brałem go do ręki jak książkę. Lot trwał 12 godzin, 
ale biorąc pod uwagę przerwy na jedzenie, start, lądo-
wanie i inne takie, w ogóle nie stresowałem się bate-
rią, miałem ponad 30% po wylądowaniu w LA. Po pro-
stu wygoda i bajka.

 » Aplikacje do planowania podróży

Oczywiście, aplikacje do planowania podróży to jest to. 
Większość serwisów internetowych ma ciągle mało sta-
rannie dopracowane strony WWW, ale aplikacje mają 
świetne. A więc po kolei:

Trip it! – podstawowa aplikacja do podróży, każde 
potwierdzenie biletu na samolot, rezerwacji hotelu, 
wynajęcia samochodu i wszystko inne związane z po-
dróżą wysyłam mailem do mojego konta Trip It i on to 
przetwarza na bardzo ładnie dostępne dane do podró-
ży. Super wygodne.

Produktywne
WakacJe 
z ipadeM

mIChał ŚLIwIŃSKI

Już od kilku miesięcy pracuję głównie 
na ipadzie i właściwie ledwo ruszam 
mojego macbook air’a. Jako, że mamy 
teraz czas wakacji i wyjazdów, chciał-
bym opisać, dlaczego warto zostawić 
laptopy w domu i wziąć ze sobą ipa-
da w podróż... Co więcej, jak można 
sobie fajnie wakacje na ipadzie zapla-
nować, jeśli jesteście takimi geekami 
jak ja. mimo, że niby wyjazd wakacyj-
ny, niby z  rodziną, ale laptopa zawsze 
ze sobą brałem... aż do teraz.
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Booking i Expedia – do rezerwacji hoteli używałem 
jednej lub drugiej aplikacji. Wszystko zależało od tego, 
która miała aktualnie lepszą ofertę hotelarską i ceno-
wą. Różnica jest taka, że przez Booking tylko „rezer-
wujesz”, a przez Expedię od razu „kupujesz” z przed-
płatą. Obie mi się sprawdziły wyśmienicie podczas 
podróży.

Mały bonus – jest jeszcze aplikacja na iPhone’a – Bo-
oking Tonight – gdzie są specjalne oferty na aktualnie 
najbliższą noc – często takich ofert nie ma „duża” apli-
kacja Booking, więc czasami sprawdzałem oferty na tej 
appce, jeśli potrzebowałem noclegu „na dzisiaj”.

FlightRadar24 i FlightTrackPro – do sprawdze-
nia  statusu lotu i gdzie nasz samolot się aktualnie 
znajduje lub będzie znajdował. Warto. Zwłaszcza, że 
FlightTrackPro synchronizuje się z TripIt, więc na bie-
żąco mam informacje odnośnie mojego najbliższego 
lotu. Super.

Navigon i mapy Google’a – kiedy dwa lata temu ku-
piłem na iPhone’a Navigona na całą Europę, nie wie-
działem, że z czasem zrobią z niego uniwersalną appkę 
i do tego tak ją usprawnią. W Europie to jest mój pod-
stawowy GPS na iPhone’a. Do tego działa „offline” i ład-
nie wygląda na iPadzie. W USA używałem głównie map 
Google’a do szukania lokalizacji, a jako GPS używałem 
Copilot Live na iPhone’ie. Sprawdził się znakomicie.

The Weather Channel – do sprawdzania na bieżą-
co pogody – super appka na iPadzie, wygląda ślicznie 
i fajnie zapamiętuje miejsca, łatwo mogliśmy stwier-
dzić, co nas czeka w kolejnym mieście lub stanie w USA.

Evernote – tutaj wrzucam zrzuty ze stron miejsc, 
które chcemy zobaczyć, pomysły na zakupy, muzea, 
atrakcje... oraz potwierdzenia kart pokładowych i inne 
sprawy. Dzięki temu, że mój notatnik „Travel” w Ever-

note jest zaznaczony jako notatnik „offline”, to za każ-
dym razem jak się synchronizuje „z chmurką” zapisuje 
dane na iPadzie i mam do nich dostęp nawet bez łącza 
internetowego.

Mercury Browser – czasami strony niektórych ser-
wisów na siłę identyfikują iPada jako urządzenie mobil-
ne i wysyłają mnie do bardzo ograniczonej strony i nie 
dają opcji strony „normalnej” – w tej przeglądarce moż-
na ustawić identyfikację jako normalne Safari na Maku 
i dzięki temu strony wczytują się dobrze.

1Password – tutaj trzymam hasła logowania do ban-
ków i serwisów. Dzięki synchronizacji z Dropboxem, 
mam te same hasła na iPhone’ie i na Maku. Przy oka-
zji na iPadzie to jest fajna przeglądarka z możliwością 
wpisywania haseł, więc jak potrzebuję gdzieś się zalo-
gować szybko, robię to przez 1Password.

Skype – jak chciałem pogadać z kimkolwiek, Skype 
był moim podstawowym narzędziem pracy. Przeważ-
nie działał bez zarzutu i nie wpływał mocno na zuży-
cie baterii.

 » Łącza internetowe w hotelach

Przeważnie Wi-Fi jest na miejscu w każdym hotelu, nie-
które mają tylko łącze „kablowe”, więc robię sobie hot-
-spot za pomocą opisywanego już na łamach iMagazine 
TP-link Nano Router’a. Jest malutki i podręczny – robi 
hot-spot dla wszystkich moich (i mojej żony) iUrządzeń.

Mam model 3G więc teoretycznie mogłem w USA ku-
pić kartę prepaid 3G i mieć Internet wszędzie, ale po-
nieważ głównie jeździliśmy po mało ucywilizowanych 
trasach w Arizonie, Nevadzie i Utah, odpuściłem sobie 
tym razem. Dostęp w hotelach mi wystarczał. Jak będę 
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leciał do Nowego Jorku lub do Doliny Krzemowej na-
stępnym razem, to na pewno sobie taką kartę spra-
wię. Ostatnio jak leciałem do Polski (obecnie miesz-
kam poza krajem), to właśnie skorzystałem z tego, że 
w naszym kraju wybór kart Prepaid 3G z Internetem 
jest tak duży – kupiłem pierwszą lepszą kartę i od razu 
byłem online. Super.

 » Podróżowanie z iPadem jest „fun”!

Oprócz wyżej wymienionych rzeczy, ciągle blogowałem, 
kontaktowałem się z firmą, sprawdzałem maila, itd. iPad 
sprawdził się jako narzędzie do pracy i zabawy i plano-
wania... dzięki czemu nie żałowałem nawet przez chwil-
kę, że nie wziąłem ze sobą laptopa w podróż... co więcej, 
cieszyłem się, bo iPad zabierał minimalną ilość miejsca 
w moim plecaku i mogłem go wziąć na każdą wycieczkę 
– bez konieczności zabierania ze sobą ładowarki, akceso-
riów, ani niczego innego. Te zostawały w hotelu. A pro-
pos hotelu – jak nie było nic ciekawego w telewizji, wy-
pożyczaliśmy z żoną filmy w iTunes na iPadzie i zawsze 
mieliśmy coś ciekawego do obejrzenia.

Jeśli jesteś geekiem i jedziesz w podróż wakacyjną, 
zostaw laptopa w domu!

Weź iPada. Będzie Ci lżej, rodzina będzie szczęśliw-
sza... a i tak będziesz mieć odczucie, że zawsze możesz 
„trochę popracować” lub „coś tam sprawdzić”, chociaż 
zachęcam do wgrania sobie jakieś e-książki i skupienia 
się na czytaniu... ja nadrobiłem w podróży wiele takich 
czytelniczych zaległości, dzięki mojej appce Kindle na 
iPadzie. Nic dodać nic ująć, podróżowanie z iPadem to 
jest to. «
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wOJtEK pIEtrUSIEwICz

 » Pierwsze wrażenia

Po MacBooka pędziłem na złamanie karku przez mia-
sto, próbując nieskutecznie ominąć korki. Stojąc w jed-
nym z nich, otrzymałem telefon od Norberta, który 
miał mi go przekazać. Zapytał, czy moja karta kredyto-

wa poradzi sobie z nowym obciążeniem. „Niedobrze!” 
– pomyślałem.

Po przejęciu komputera, postanowiłem udać się na 
miasto, do kafejki, aby móc doświadczyć go w natural-
nym środowisku – poza domem. To w końcu laptop, 
na dodatek bardzo lekki, więc grzechem byłyby testy 
tylko i wyłącznie w domu. Usiadłem, zamówiłem zim-
ny napój – na dworze jest obecnie ponad 30 stopni Cel-
sjusza – i rozpakowałem sprzęt. Wokół mnie  siedziało 

mnóstwo ludzi i nikt nawet dwa razy nie spojrzał, 
chociaż przyznam, że starałem się to zrobić dyskret-
nie. Po jego uruchomieniu, czekając kilkanaście se-
kund na zakończenie sekwencji bootowania, zwró-
ciłem uwagę na jedną rzecz – ciężko poznać, że to 
nowy model, chyba że się wie, czego szukać. Róż-
nica w rękach jest jednak dramatyczna – kompu-
ter waży dwa kilogramy, czyli mniej więcej tyle, 
ile model 13”. To waga superlekka jak na kompu-
ter tych gabarytów. Na drugą rzecz zwróciłem 
uwagę dopiero po położeniu rąk na klawiatu-
rze – jest cienki. Bardzo cienki. Zaledwie mi-
limetr grubszy od „grzbietu” Aira, ale pozo-
staje taki sam na całej powierzchni. Pisząc te 
słowa,  RetinaBook stoi przede mną na stoli-
ku, a pozycja rąk wydaje się być wygodniej-
sza. Może nie tak jak w Airze, ale lepiej, niż 

Macbook Pro
z ekraneM retina
Dopiero położyłem swoje ręce na nowym macbooku pro, a już widzę, że to bę-
dzie niesamowity komputer. z wielu powodów. Śpieszę się spisać pierwsze wra-
żenia, zanim zostaną wyparte przez inne elementy, których jeszcze nie dostrze-
głem. Niestety, w odróżnieniu od tradycyjnych naszych recenzji, nie będziemy 
mieli dwóch tygodni czasu na zapoznanie się z komputerem, żeby wyrobić so-
bie solidne zdanie. postaram się jednak przekazać wszystkie moje uwagi tak, 
abyście mogli sami zdecydować, czy to maszyna dla was.
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w poprzedniej  generacji Pro – podejrzewam, że wyni-
ka to właśnie z grubości, czy też cienkości komputera. 
Sama klawiatura też jest inna … to znaczy taka sama je-
śli chodzi o same klawisze, ale mają one mniejszy skok, 
niż w poprzednich generacjach – wydają się podobne 
do MacBooka Air. Napisałem dopiero niecałe cztery-
sta słów, a ręce już się przyzwyczaiły, chociaż osobom, 
które przykładają do tego dużą wagę, polecam spraw-
dzenie klawiatury przed zakupem – osobiście nie mam 
zastrzeżeń, ponieważ palce jakby szybciej po niej tań-
czą. Kolejną bardzo ważną rzeczą, związaną z pozy-

cją do pisania, jest brzeg komputera. Dotychczas, 
przy nieodpowiednim ułożeniu rąk, potrafił się 
wbijać w nadgarstki. Krawędzie były dosyć ostre, 
chociaż modele z 2011 roku znacznie poprawiły 
się w tym zakresie. rMBP sprawuje się pod tym 
względem jeszcze lepiej, chociaż już znalazłem po-
zycję, w której również delikatnie drażni skórę. Na 
szczęście da się to obejść bez utraty wygody czy 
ergonomii. Z góry przepraszam, że piszę o takich 
błahostkach, podczas gdy większość z Was zapew-
ne czeka na kilka słów o samym ekranie. Powiem 
jedno – Norbert miał rację. Ten ekran powoduje 
chęć zamówienia tego komputera. Już, teraz, na-
tychmiast. Nie oglądajcie tego MacBooka. Unikaj-
cie go, obchodźcie szerokim łukiem. Nie spoglą-
dajcie na ekran – przyciąga i zabija (limit na karcie) 
niczym śmiertelny wzrok bazyliszka. Ten tekst po-
wstaje w iA Writer – moim ulubieńcu i jednej z nie-
wielu aplikacji, która otrzymała uaktualnienie do 
Retiny. Czcionka wygląda niczym w najlepszej ja-
kości, papierowym magazynie. Takim drukowa-
nym na najlepszym możliwym papierze.

Ten komputer zmieni wiele rzeczy. Apple po-
nownie zapoczątkowało rewolucję.

 » Piękny i bestia

Niestety, tak jak było w przypadku nowego 
 iPada, tak jest w przypadku Retiny na najnow-
szym MacBooku Pro. Internet w połowie staje się 
brzydki, a jeśli korzystamy z Chrome, to staje się 
brzydki w całości. Na dzień dzisiejszy, tylko Safari, 
z dostępnych na OS X przeglądarek, pozwoli nam 
dostrzec czcionki, które wyglądają jak namalowa-
ne. To się wkrótce zmieni i nie jest to wina Apple 
– developerzy zbytnio ociągali się z dostosowy-
waniem się do ich zaleceń, więc teraz my musi-

my cierpieć. Nie zmienia to jednak faktu, że w znacznej 
większości, strony internetowe wyglądają niezbyt atrak-
cyjnie. Na każdej grafice w niskiej rozdzielczości widać 
pikselozę. Z czasem się to zmieni, ale w czasie okresu 
przejściowego, niektórym może to bardzo przeszkadzać. 
Niestety, Apple mnie w tym zakresie bardzo mocno za-
wiódł – nie postarał się o przystosowanie obrazków na 
swojej własnej stronie do wysokiej rozdzielczości.

 » Wysoka rozdzielczość, czyli trochę 
o samej Retinie

Dotychczas, używając zwro-
tu „wysoka rozdzielczość”, 
miałem przeważnie na my-
śli 1920x1080 lub więcej. Każ-
dy to oczywiście rozumie po 
swojemu, ale Apple upchnęło 
na 15.4” ponad pięć megapik-
seli. Ekran posiada rozdziel-
czość 2880x1800, ale żeby 
wszystko było jasne: nie w ta-
kiej rozdzielczości będziemy 
pracować. Pod OS X otrzymamy do wyboru odpowied-
niki rozdzielczości znanych z innych komputerów, mia-
nowicie: 1024x640, 1280x800, 1440x900, 1680x1050 lub 
1920x1200. Oznacza to, że przy optymalnej rozdzielczo-
ści, jaką jest wartość środkowa (1440x900), matryca 
komputera wyświetli jeden software’owy piksel za po-
mocą czterech hardware’owych – dokładnie tak jak ma 
to miejsce w iPhonie 4/4S i nowym iPadzie. Ta rozdziel-
czość jest optymalna ze względu na mnożnik, który jest 
liczbą całkowitą, przez którą przemnaża się  zarówno 
 szerokość, jak i wysokość. Jako że mnożnik już nie jest 
tak idealnie dopasowany przy innych rozdzielczościach, 
spodziewałem się znacznie gorszych wrażeń. Niepo-
trzebnie. Tak – widać różnicę, jak przyklei się nos do 
ekranu. Prawdopodobnie osoby ze wzrokiem lepszym, 
niż mój, dostrzegą również różnicę z większej odległo-
ści. Sam widzę jedynie, że czcionki są minimalnie bar-
dziej „rozmyte”, ale jednocześnie nadal wyglądają lepiej 
(i to sporo!), niż na moim iMac 27”.

O ile iPhone 4 ze swoją Retiną wywołał szok, to nowy 
iPad już nie tak bardzo – różnica staje się ewidentna 
dopiero po powrocie do starszego modelu o rozdziel-
czości 1024x768. W przypadku RetinaBooka jest jed-
nak troszkę inaczej – szok jest, jeśli chodzi o tekst, i to 
duży. Zdjęcia wyglądają bardzo przyzwoicie w obecnych 

„ otrzymujemy 
w końcu duży, 

15-calowy panel 
o rozdzielczości 
2880x1800 – musi 
wciągać elektrony, 
jak koń dropsy. Musi? 
niekoniecznie.
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 rozdzielczościach – oczywiście jest różnica, ale mnie to 
osobiście nie razi. Gorzej jest z elementami graficzny-
mi – te wyglądają po prostu źle.

Pisząc te słowa odkryłem jedną ciekawostkę, która 
może się wielu osobom spodobać – de facto mamy kil-
ka komputerów w jednym, z powodu realnej możliwości 
zmiany rozdzielczości! Jej przestawienie to moment i nie 
wątpię, że za chwilę pojawi się aplikacja, za pomocą któ-
rej będzie można to robić prosto z górnego paska. Nie ma 
też spadku jakości, jakiego doświadczamy przy tradycyj-
nych ekranach – jeśli potrzebujemy większą przestrzeń, 
zamieniamy ekran w siedemnasto-calowego MacBooka 
z 1920x1200 pikselami. A jeśli potrzebujemy powiększyć 
elementy widoczne na ekranie, bo akurat przyszedł nasz 
dziadek, przejrzeć swoją ulubioną stronę internetową? 
Proszę bardzo – wystarczy przełączyć się na 1280x800 
i wszystko staje się duże, ale jednocześnie bez wrażenia, 
że nie jest to natywna rozdzielczość matrycy. Przez ostat-
nich kilka godzin skaczę po rozdzielczościach, niczym mał-
pa po drzewie w poszukiwaniu bananów i na chwilę obec-
ną, do pisania, pozostałem przy „optymalnej” (1440x900). 
Świadomość, że w każdej chwili mogę powiększyć prze-
strzeń roboczą biurka daje jednak sporo spokoju ducha 
– w każdej chwili można przełączyć się na Full HD, aby 
popracować wygodnie na przykład w Photoshopie.

Najwięcej prac Apple włożyło w samą obsługę tak 
wysokiej rozdzielczości przez OS X. System operacyj-

ny potrafi znacznie więcej, niż tylko skalować całe biur-
ko do 2880x1800. Przede wszystkim to, co zainteresuje 
osoby zajmujące się zawodowo grafiką, fotografią lub 
montażem, to fakt, że poszczególne elementy ekrano-
we mogą mieć zastosowane różne mnożniki. Tak więc, 
interfejs Final Cut Pro X będzie się wyświetlał dokładnie 
tak, jak na ekranie 1440x900, ale oczywiście obie war-
tości będą przemnożone przez dwa. Ale okno odpowie-
dzialne za podgląd video może mieć niezależny mnożnik 
– w tym wypadku 1x, co pozwala wyświetlić natywne 
1080p (1920x1080) bez jego skalowania. Podobnie wy-
glądają fotografie, przykładowo w Aperture – interfejs 
wygląda jak dawniej (tylko znacznie „ostrzej” lub wy-
raźniej – jak kto woli), ale same zdjęcia są renderowane 
„piksel w piksel”, co w praktyce oznacza, że przy prze-
łączeniu się w tryb pełnoekranowy, możemy wyświe-
tlić 5-cio megapikselowe zdjęcie bez jego zmniejszania, 
i tym samym, skalowania.

Niestety nie wszystko złoto, co się świeci. Apple, 
jak to Apple, postanowiło postawić na jak najlepszą ja-
kość wyświetlanego obrazu. Nie dość, że wprowadzo-
no odpowiednie sterowanie w OS X obiema kartami 
graficznymi, aby generowany przez nie obraz wyglądał 
identycznie, to w interesujący sposób rozwiązano rende-
rowanie rozdzielczości innych niż „natywna”, czyli odpo-
wiednik 1440x900. Przykładowo, jeśli zdecydujemy się 
na rozdzielczość równoważną z 1920x1200, to  system 
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 operacyjny najpierw renderuje całość w 3840x2400, 
a dopiero potem zmniejsza wszystko do 2880x1800. 
O ile nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, co do ja-
kości wyświetlanych treści (oczywiście poza tymi, które 
charakteryzują się pikselozą), to niestety przy rozdziel-
czościach „wyższych” niż 1440x900, wszystko zwalnia, 
chociaż dotyczy to w mniejszym lub większym stopniu 
każdego trybu. Nawet przy „optymalnym” ustawieniu, 
niektóre animacje spadają do poziomu 20 klatek na se-
kundę, co owocuje lekkimi przeskokami. Jest to szczegól-
nie widoczne przy przełączaniu się pomiędzy biurkami 
za pomocą Mission Control oraz przy przewijaniu „cięż-
kich” stron internetowych w Safari. Następna wersja 
tego ostatniego powinna kilka rzeczy poprawić, ponie-
waż ma otrzymać znacznie lepszą akcelerację sprzęto-
wą. Miejmy też nadzieję, że rychłe nadejście Mounta-
in Liona również chociaż trochę poprawi wydajność. 
Patrząc jednak na niezależne testy, to karty graficzne 
pracują na „pełny gwizdek” i prawdopodobnie, dopóki 
nie pojawią się szybsze procesory oraz układy graficz-
ne, będziemy pozostawieni sami sobie. Dla niektórych 
może to brzmieć złowieszczo, ale większość osób praw-
dopodobnie nawet tego nie zauważy. Jedyne podobień-
stwo jakie przychodzi mi do głowy, to spadek płynno-
ści animacji pomiędzy Leopardem, a Snow Leopardem 
na moim ex-MacBooku Pro 17” z Intelem Core 2 Duo 
2.5 Ghz. Nie jest to w żadnym wypadku dramatyczne, 
ale wprawne oko to dostrzeże.

 » Odbicia, a raczej ich brak – nowe oblicze 
ekranów Apple

Nigdy nie byłem zwolennikiem ekranów z matrycą typu 
glossy. Nigdy nie przepadałem za dodatkowym chowa-
niem ich za taflą szkła, pomimo że ograniczana zosta-
ła możliwość uszkodzenia samej matrycy. Zawsze będę 
preferował ekrany matowe i to nie tylko ze względu 
na fakt, że mój iMac stoi obok okna, przez które przez 
większość dnia świeci słońce. To właśnie z tego powodu, 
gdybym wybierał MacBooka Pro, ominąłbym wersję 13”, 
zaś zdecydowałbym się na model 15” z ekranem ma-
towym z podwyższoną (do 1680x1050) rozdzielczością. 
Co więcej, to z tego powodu zastanawiam się na posta-
wieniem Maka Pro pod biurkiem, z matowym ekranem 
od firmy trzeciej, pomimo, że Apple Thunderbolt Di-
splay oferuje tak dużą funkcjonalność. Prawdopodob-
nie jestem w znaczącej mniejszości, ale nie lubię szkła.

Miło mi zatem wszystkich uspokoić – Apple nie kła-
mał, mówiąc, że ograniczyli odbicia o 75%. Nie mam co 
prawda kompletnie możliwości zmierzenia tej wartości 

– subiektywnie mam wrażenie, że udało się to osiągnąć 
o 74.9315% – ale nie ma to żadnego znaczenia. W tej 
chwili jest godzina 19:00, a tą recenzję piszę od godzi-
ny 14:00, siedząc w ogródkach przeróżnych kawiarni 
mieszczących się na ulicach Warszawy. To między inny-
mi dla Was przecierpiałem ponad trzy godziny w peł-
nym słońcu na ponad trzydziestostopniowym upale, 
gdzie spaliłem nos, doświadczyłem odwodnienia i wiele 
innych, nieprzyjemnych rzeczy. Znacznie ważniejsze są 
jednak rzeczy, których się dowiedziałem – odbicia świa-
tła (i ulicznej architektury) są mniejsze, niż w MacBo-
oku Air z 2011 roku, a w jego przypadku było już bardzo 
dobrze. Mam tylko nadzieję, że Apple przeniesie zasto-
sowaną technologię do wszystkich pozostałych pro-
duktów, włączając w to iMaki. Jeśli już ma być glossy, to 
niech będzie glossy bez odbić. Podsumowując – błysz-
cząca matryca, w moim przypadku, już nie stanowi ab-
solutnie żadnej przeszkody przed wyborem danego mo-
delu, pod warunkiem, że jest taka jak w MacBooku Pro 
następnej generacji.

Śpieszę też uspokoić osoby, martwiące się pojawia-
niem się duchów na matrycy – testowany przeze mnie 
egzemplarz nie wykazuje takich wad, a z licznych rapor-
tów w Internecie możemy się dowiedzieć, że Apple bez 
problemów wymienia te, z (prawdopodobnie) wadliwy-
mi matrycami, na nowe komputery.

 » Obudowa

Obudowa samego MacBooka Pro wygląda prawie iden-
tycznie, jak w poprzednich modelach, a przynajmniej 
w pozycji zamkniętej. W otwartej natomiast, tylko dol-
na część wydaje się znajoma. Sam ekran wraz z otocz-
ką przypomina iPada pierwszej generacji i to jest dobrą 
rzeczą. Cienka aluminiowa ramka, w którą zapakowa-
no matrycę, wraz z czarną „maskownicą”, jest bardzo 
atrakcyjna. Ten nowy design jest znacznie przyjem-
niejszy dla oka niż to, co prezentuje otoczka ekranu 
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w MacBooku Air oraz Pro z matową matrycą. Dla mnie, 
wygląda nawet lepiej, niż modele przykryte taflą szkła. 
Nie zniknęła natomiast gumowa otoczka, która tak wła-
śnie szpeci wyżej wymienione modele, ale teraz jest ona 
niemalże niewidoczna na tle czarnej ramki – widać nie 
tylko mi ten element przeszkadzał.

Zaskoczyło mnie zniknięcie napisu „MacBook Pro” 
z dolnej części ramki matrycy. Jako, że jestem zwolen-
nikiem usuwania wszelkich oznaczeń z samochodów 
(pojemności silnika i modelu), to akurat tę zmianę so-
bie cenię. Jest „cichociemny”. Może też sugerować jed-
no – spore zmiany w mobilnych produktach Apple. Nie 
zdziwiłbym się, gdyby za kilka lat, modele Air i Pro zo-
stały sprowadzone do wspólnego mianownika, a jedyną 
różnicą od strony klienta byłby wybór ekranu. Techni-
ka idzie do przodu, więc nie jest wykluczone, że w przy-
szłości będziemy mieli po prostu MacBooka. Z różnymi 
procesorami, rozmiarami ekranów czy pojemnościa-
mi dysków. Być może nawet z różnicami pod względem 
obudowy, ale nazwy Air, czy też Pro, nie będą miały 
większego znaczenia – moc obliczeniowa będzie podob-
na i pozostanie nam jedynie dobranie sobie potrzebne-
go rozmiaru. Wracając jednak to teraźniejszości...

Sama obudowa nowego MacBooka wydaje się mieć 
zastosowaną inną fakturę aluminium. Ciężko to opisać 
słowami, ale jedyne, co mi przychodzi na myśl to, że 
jest bardziej satynowa, bardziej aksamitna. Na koniec 
dnia nie ma to większego znaczenia, ponieważ sprawia 
ona tak samo miłe wrażenia dotykowe, jak w poprzed-
nim modelu.

Porty w obudowie w zasadzie się nie zmieniły pod 
względem wyglądu czy wykończenia. Spód laptopa rów-
nież przypomina poprzednie modele – jest poniekąd hy-
brydą pomiędzy modelami Air a Pro. Nawet „tarka do 
sera”, pod którą schowane są mikrofony, głośniki oraz 

czujniki światła, są bardzo podobne. Widocznie inżynier 
do spółki z projektantem, którzy byli odpowiedzialni za 
ten element uznali, że „if it ain’t broke, don’t fix it” („Je-
śli nie jest zepsute, to tego nie naprawiaj”). Największą 
różnicą będą dodatkowe wywietrzniki, które znajdują 
się pod spodem komputera, po obu jego stronach. Są 
to cienkie i długie otwory, których nawet nie zobaczy-
my, jeśli nie odwrócimy komputera do góry nogami. Nie 
mają żadnych siatek ani innych zabezpieczeń, więc nie-
wykluczone, że za ich pomocą brud czy okruszki jedze-
nia przedostaną się do wnętrza obudowy – zweryfiko-
wanie tego będzie naturalnie wymagało dłuższego czasu 
i zdecydowanie nie martwiłbym się nimi.

Gorzej niestety wygląda polityka, jeśli chodzi o moż-
liwości rozbudowy komputera „nowej generacji” – jak 
nazwał go Apple.

 » Porty oraz możliwość rozbudowy

Apple w tym modelu zrezygnowało z istotnych dla nie-
których portów. Na śmietnik powędrowało między in-
nymi gniazdo ethernetu oraz FireWire. Oba charakte-
ryzują się dosyć dużą wysokością i podejrzewam, że po 
prostu zabrakło dla nich miejsca. Można naturalnie do-
kupić do nowego Pro odpowiednie „przedłużki”, które 
zapewnią kompatybilność z potrzebnymi podzespoła-
mi, ale niektórym może to przeszkadzać. Niestety, tak 
zwanych „dongles” nie zobaczymy w zestawie – koniecz-
ne będzie dokupienie ich po 30 dolarów za sztukę, czy-
li prawdopodobnie pojawią się u nas w rejonie 129 zł. 
W zamian otrzymujemy dwa niezależne złącza Thunder-
bolt, dzięki którym możemy podłączyć trzy zewnętrzne 
monitory – taki setup udało się osiągnąć ludziom z OWC, 
w którym wbudowana Nvidia GeForce 650M potrafiła 
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„napędzić” dwie sztuki Apple Thunderbolt Display oraz 
jeden monitor o rozdzielczości 1920 pikseli na długim 
boku. Naturalnie, wbudowany wyświetlacz Retina rów-
nież był aktywny.

Na osłodę również otrzymujemy złącze HDMI, które 
pozwoli na bezpośrednie podłączenie się do telewizo-
ra, bez konieczności stosowania przejściówek. Co wię-
cej – montażyści powinni mieć możliwość podłączenie 
referencyjnego monitora Full HD, na którym będą mo-
gli mieć podgląd montowanych materiałów. Z niezro-
zumiałych dla mnie powodów, ta decyzja została moc-
no skrytykowana przez wiele osób, w tym sympatyków 
Apple. Pragnę przypomnieć, że ten typ złącza jest obec-
ny od dłuższego czasu w Mac mini. Jedną z najważniej-
szych zmian są porty USB, które odnajdziemy w liczbie 
dwóch sztuk. Jako że chipset Ivy Bridge’a ma wbudowa-
ny kontroler standardu USB 3.0, to takie też są te  porty. 
Powinno to ucieszyć wiele osób, ponieważ zewnętrzne 
akcesoria, w tym dyski twarde, są znacznie tańsze od 
odpowiedników wyposażonych w gniazdo Thunderbolt. 
Niestety, nie zdążyliśmy przetestować funkcjonalności 
portów USB 3.0, a w Internecie pojawiają się informa-
cje, że nie wszystkie pendrive’y oraz zewnętrzne HDD 
da się zamontować, chociaż większość to robi po kilku 
próbach. Podobnie wygląda to z kartami  pamięci pod-
łączonymi za pomocą czytnika, więc wygląda na to pro-
blem sprzętowy lub firmware’owy. Osoby, które będą 
polegały na tych portach powinny śledzić sprawę na 
bieżąco w Internecie.

Nowe jest również gniazdo MagSafe, odpowiedzialne 
za ładowanie akumulatorów. Otrzymało przydomek „2” 
i jest cieńsze niż jego poprzednik – dla posiadaczy za-
silaczy z kablami poprzedniej generacji oferowana jest 
przejściówka z jednego na drugi standard. Niezrozumia-
ły jest dla mnie fakt zastosowania kabla łączącego się 
z wtyczką pod innym kątem. Pierwszy MagSafe miał ka-
bel, który wystawał z komputera pod kątem 90 stopni 
względem jego bocznej płaszczyzny. Później zastosowa-
no konektor w kształcie litery „L”, która umożliwiała wy-
puszczenie kabla w kierunku tyłu komputera. Teraz po-
wrócono do pierwotnego założenia. Może nie drażniłoby 
mnie to tak, gdybym znał powody takiego stanu rzeczy.

 » Wentylacja i temperatury

Dzień drugi i druga tura testów. Dzisiaj osiągnąłem 
sukces – najpierw udało mi się rozkręcić wiatraki do 
4000 rpm podczas prac w Lightroomie, a konkretniej to 
podczas wykonywania MacMarka, którego wynik może-
cie zobaczyć w innej części tego wydania iMagazine. Do-

słownie przed chwilą natomiast, dobiłem do magicznej 
wartości 6000 rpm. W obu przypadkach pomogła tem-
peratura na zewnątrz. Pamiętajmy, że we wczorajszym 
i dzisiejszym dniu, temperatura na zewnątrz wynosi po-
nad 30 stopni – samochodowy termometr pokazał 34.5 
– tak dla precyzji. Wracając jednak do wiatraków …

Z MacBookiem przebywam w dosyć hałaśliwych miej-
scach i tylko wczoraj wieczorem miałem okazję go posłu-
chać w domowej ciszy, gdy domownicy poszli już spać, 
a sąsiedzi skończyli imprezowanie. Apple nie kłamał mó-
wiąc, że wiatraki są subiektywnie cichsze. Niezależne 
testy to zresztą potwierdzają – przy maksymalnych ob-
rotach zmierzono o blisko 3dB cichszy szum względem 
modelu 15-calowego z late 2011. To prawie dwukrotnie 
ciszej. Jeśli do tego dodamy fakt, że sam szum ma inną 
częstotliwość, to subiektywnie poprawa jest znacząca. 
Pamiętajmy jednak, że to, co dotyczyło poprzednika na-
dal dotyczy tego modelu – przy intensywniejszych ob-
liczeniach komputer się rozkręca i nie jest tak cichy jak 
iMac czy Mac Pro.

To, co mnie jednak zaszokowało, to wydajność no-
wego systemu chłodzenia. Nowa wentylacja, na którą 
się składają wyloty powietrza na spodzie obudowy po 
obu stronach, zapewnia nam dwie bardzo istotne rze-
czy. Po pierwsze, pozwala na efektywniejsze chłodze-
nie, gdy wiatraki się kręcą leniwie z prędkością 2K rpm. 
Po drugie, jeśli już się rozkręcą, to pozwalają na znacz-
nie bardziej efektywne schładzanie maszyny. Dzisiaj, po 
jednym z benchmarków, RetinaBook osiągnął 78 stop-
ni Celsjusza na GPU. Minęło nie więcej niż 30 sekund 
i zacząłem sprawdzać, czy przypadkiem wszystko jest 
w porządku z moim wzrokiem – temperatura w oszała-
miającym tempie spadła do 58 stopni. Ostatecznie iStat 
Menus może kłamać, ale nie sądzę.

To wszystko składa się na coś jeszcze istotniejszego. 
To właśnie ta cecha może znacząco wpływać na ogól-
ną wydajność komputera. Otóż, sprawne odprowadza-
nie ciepła pozwala podzespołom sprawniej pracować 
w optymalnych zakresach temperatur, a tym samym 
 Retina MacBook Pro potrafi długo pracować bez wyraź-
nego spadku wydajności. Jeśli kiedyś próbowaliście grać 
w gry na laptopach, to być może wiecie, co mam na my-
śli – rozpoczynamy, zadowoleni i z uśmiechem na twa-
rzy, z wynikiem średnim 60 fps. Po godzinie jednak ta 
wartość spada do nieakceptowalnych 20 fps. Pozosta-
je frustracja oraz chęć kupienia czegoś stacjonarnego.

Tak z ciekawości podpowiem jeszcze jedną rzecz. 
MacBooka rozkręciłem do 6K rpm niecałe 10 minut 
temu, siedząc na wspomnianym 34-stopniowym  upale 
– to temperatura zarejestrowana w cieniu. Siedziałem 
jednak na pełnym słońcu. Wiatraki od paru minut  kręcą 
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się z prędkością 2000 rpm. Pozostaje podziwiać jak 
sprawnie Apple sobie poradziło z odprowadzaniem cie-
pła poprzez zastosowanie dwóch wąskich „slotów” – mój 
starszy laptop alternatywnej produkcji ma kratki wokół 
całej podstawy, a i tak sobie nie potrafi poradzić z nad-
miarem ciepła.

 » Bateria

Pamiętając, ile nowy iPad pochłania energii, aby zapew-
nić odpowiednią ilość prądu dla swojego ekranu, bałem 
się, że wartość siedmiu godzin podawana przez Apple 
jest nierealna. Otrzymujemy w końcu duży, 15-calowy 
panel o rozdzielczości 2880x1800 – musi wciągać elek-
trony jak koń dropsy. Musi? Niekoniecznie. Okazuje się, 
że bez żadnego wysiłku udało się osiągnąć osiem go-
dzin pracy na jednym ładowaniu. Co więcej – było to 
z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash. Bez niej może-
my zyskać kolejną godzinę, zależnie od użytkowania. 
Muszę oczywiście wspomnieć, że w tym czasie używa-
łem  Safari, iA Writer, Osfoora oraz paru innych aplikacji 
– jasność ekranu w tym czasie była ustawiona na mak-
simum przez 90% czasu. Być może, pracując w bardziej 
zacienionym miejscu, można byłoby wyciągnąć z niej do-
datkowe minuty. Niestety, uruchomienie bardziej wyma-
gającego oprogramowania skracało przewidywany czas 
pracy o około 30-40%, ale to nic nowego.

Kosztem dużego akumulatora jest czas potrzebny do 
jego naładowania. Nie miałem niestety okazji spraw-
dzić, ile ten proces zajmuje od zera do 100%. Wiem je-
dynie, że jak już podłączyłem się do prądu wieczorem, 
to w zalewie godzinę wartość w pasku menu zmieniła 
się z 3% na 64%. W tym czasie naturalnie cały czas na 
nim pracowałem oraz synchronizowałem kilku gigabaj-

towego Dropboxa. To znacz-
nie lepszy wynik, niż na no-
wym  iPadzie i nie powinno to 
stanowić większego proble-
mu dla przyszłych użytkow-
ników tego komputera.

 » Głośniki

Niestety, nie miałem innego 
MacBooka Pro starszej gene-
racji, aby zrobić bezpośred-
nie porównanie. Wbudowa-
ne głośniki nie są oczywiście 
klasy chociażby testowanych 

przeze mnie B&W MM-1, ale podejrzewam, że mogą być 
jednymi z najlepszych głośników stereofonicznych w lap-
topie. W dosyć głośnym środowisku, a konkretnie w ka-
wiarni w ogródku, 50% głośności to było już stanowczo 
za dużo. Bardziej szczegółowe testy przeprowadzę, jak 
już otrzymamy sztukę do długoterminowych testów.

 » Podsumowanie

Najnowszy MacBook Pro z ekranem Retina nazwany 
jest przez Apple komputerem następnej generacji. Być 
może firma z Cupertino obawia się, że świat jeszcze nie 
jest gotowy na tego typu rozwiązania, ale z elektroni-
ką użytkową tak już jest – jeśli chcemy podążać w przy-
szłość, to trzeba podejmować decyzje i kompromisy, 
które będą do zaakceptowania. Sedno problemu leży 
w fakcie, że każdy z nas ma inne potrzeby, inne wyma-
gania oraz inaczej wykorzystuje sprzęt. Tym samym, 
każdy z nas będzie musiał podjąć decyzję, czy jest go-
towy na to, żeby przesiąść się na komputer, który nie 
ma napędu optycznego oraz ma wlutowany RAM i nie-
standardową pamięć flash, która może w przyszłości 
nie być wymienialna. Przykład MacBooka Air pokazał, 
że zdecydowana większość z nas jest gotowa na takie 
poświęcenia, a niektórzy producenci nawet obeszli nie-
standardowy konektor Apple i udostępniają SSD o więk-
szych pojemnościach.

MacBook Air jest jednak przeznaczony dla zupełnie 
innego sektora. To komputer do zabrania ze sobą wszę-
dzie. Jest lekki (od 1kg do 1.3kg), bardzo mobilny i nie 
zajmuje dużo miejsca w torbie. MacBook Pro z ekra-
nem Retina to jednak zupełnie inny komputer, o całko-
wicie odmiennym przeznaczeniu. To maszyna, która aż 
 prosi się o większy wysiłek. Pręży co prawda od czasu 
do czasu swoje muskuły, podkreślając to hałasem z ob-
racających się wiatraków, ale nie powinniśmy go trak-
tować w kategoriach MacBooka Air 15”. Tam, gdzie Air 
jest scyzorykiem Victorinoxa w wersji kieszonkowej, tam 
RetinaBook jest precyzyjnym i dużym skalpelem, który 
najlepiej czuje się na sali operacyjnej, na której ma do 
pocięcia materiały video lub zdjęcia.

Najciekawsza jest jednak różnica perspektywy, z jaką 
możemy do niego podejść, zależnie od tego, jakiego 
komputera używaliśmy wcześniej. Przesiadając się ze 
starszej generacji MacBooka Pro, z pewnością doce-
nimy jak cienka jest nowa obudowa. Jeszcze bardziej 
uśmiechniemy się na znikomą, niższą o 30% w stosun-
ku do modelu 17”, wagę. Patrząc jednak od strony użyt-
kownika Aira, te wrażenia są zgoła odmienne. Po pierw-
sze, niezbędna okazuje się duża torba jeśli  zamierzamy 

„ tam gdzie air 
jest scyzorykiem 

victorinoxa w wersji 
kieszonkowej, tam 
retinabook jest 
precyzyjnym i dużym 
skalpelem, który 
najlepiej czuje się na 
sali operacyjnej, na 
której ma do pocięcia 
materiały video lub 
zdjęcia.
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z nim podróżować. Po drugie, jest dwukrotnie cięż-
szy od modelu 11.6” i o iPada cięższy od modelu 13”. 
To wbrew pozorom bardzo duża różnica. Pamiętam 
 czasy, gdy w moim Crumplerze nosiłem 17-tkę, która 
ważyła 3kg. Przeszkadzało mi to, jak miałem do przej-
ścia więcej niż 500 metrów. Z Retiną zirytowałbym się 
dopiero po 700 metrach, podczas gdy o Airze zwyczaj-
nie zapomniałbym.

Jednocześnie nie sposób nie docenić pracy, jaką wło-
żono w wyprodukowanie tego komputera. Nie dość, 
że obudowa jest sztywniejsza niż poprzednie konstruk-
cje unibody (subiektywnie), co wydawało mi się nie-
możliwe, to wyświetlacz jest nie z tej ziemi. Z nowym 
RetinaBookiem jest podobnie jak z ABS-em w samo-
chodach. Kiedyś trzeba było słono dopłacić do tego 
„ bajeru” – za bezpieczeństwo zwyczajnie trzeba było 
zapłacić. Nowe technologie i rozwiązania kosztują, ale 
są osoby, które chcą być częścią tych przemian. Oso-
by, które chcą przyśpieszyć rozwój technologii poprzez 
bycie early adopterem. Dzisiaj komputerowym ABS-em 
jest ekran o wysokiej gęstości – do nas pozostaje wy-
bór, czy chcemy być częścią rewolucji, która z czasem 
dosięgnie wszystkie PC-ty, czy wolimy poczekać, aż ta 
funkcjonalność będzie standardem.

W mojej analogii jest pewien błąd, którego ciężko 
było mi uniknąć. Otóż, za ABS trzeba było dopłacić, ale 
Retina MacBook Pro kosztuje mniej, niż MacBook Pro 
poprzedniej generacji. Przepraszam – mniej, niż tak 
samo wyposażony MacBook Pro poprzedniej genera-
cji. Jeśli do tego ostatniego dodamy RAM oraz SSD, to 

różnica cenowa zanika i to jest prawdziwym majstersz-
tykiem Apple. Tak – można oczywiście kupić model tra-
dycyjny i dopiero w późniejszym czasie doposażyć go 
w dodatkowe kości pamięci czy inny dysk twardy, ale 
różnica wynosi jedynie 1,500 zł. W takiej kwocie mu-
sielibyśmy zmieścić się z dwoma 4GB kośćmi RAM oraz 
256GB SSD. Łatwo nie będzie, ale dałoby się to zrobić.

Wiele osób traktuje swoje laptopy, jako jedyne kom-
putery. Sam kiedyś byłem w takiej sytuacji. Niestety nie 
było to rozwiązanie, które mi odpowiadało. Zdecydowa-
nie preferuję stacjonarny komputer, wspomagany małą 
przenośną maszyną … no dobrze, nie będę tutaj nikogo 
oszukiwał – małym MacBookiem Air. Tym samym cięż-
ko mi odpowiedzieć, czy taki komputer nadaje się jako 
 jedyny sprzęt domowy. Ponownie, jest to bardzo indy-
widualna sprawa. Sam nie lubię mieć ograniczonej prze-
strzeni roboczej i dlatego zdecydowałem się na iMac 
w rozmiarze 27”. Nawet nie chodzi o wykorzystanie ca-
łej dostępnej przestrzeni – chodzi o powiew świeżego 
powietrza wokół narzędzia, w którym aktualnie pracuję. 
To zupełnie tak samo z miejscem pracy – lepiej mieć go 
więcej, nawet jeśli go nie wykorzystujemy. W przypad-
ku Retiny jest jednak jeden szkopuł – możemy przełą-
czyć się w „tryb 17-calowy” (1920x1200), a wszystko na-
dal będzie wyglądało świetnie. To jest alternatywa, na 
którą wiele osób może się zgodzić, ale nie ma róży bez 
kolców – wydajność animacji w systemie spada. Praw-
dopodobnie wielu użytkowników tego w ogóle nie za-
uważy, ale sam to wyraźnie dostrzegam. Pozostaje ko-
lejny kompromis w postaci odpowiednika 1680x1050. 
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my też kupić jeden w MUJI, za kilkukrotnie więcej. Będzie 
ręcznie wykonany, gładki jak pupcia niemowlaka i poza 
zwiększeniem funkcjonalności szafy, sprawi nam przy-
jemność podczas interakcji z nim. Podobnie jest z pro-
duktami Apple – to są przedmioty, które są tak drobia-
zgowo dopracowane, że samo korzystanie z nich sprawia 
nam ogromną radość. Pod warunkiem, że potrafimy to 
docenić. Retina MacBook Pro jeszcze bardziej podnosi 
tą poprzeczkę. Nie jest co prawda komputerem dla mas. 
Nie jest też komputerem idealnym. Co więcej – ma pew-
ne wady, które mogą go dyskwalifikować... Ale Ci, któ-
rzy się na niego zdecydują, nie będą potrafili spojrzeć 
na ekran niskiej rozdzielczości. Już nigdy. «

Prawdopodobnie, nie odwa-
żyłbym się z Retiny zrobić 
swojego głównego kompu-
tera, ale gdybym musiał, to 
próbowałbym dokonać tego 
czynu właśnie na tym mode-
lu. Podstawowym, z pamięcią 
rozszerzoną do 16GB.

Niestety, Apple utrudnia 
nam wybór odpowiedniej 
konfiguracji. Jeśli decyduje-
my się na model najtańszy 
(co może brzmieć co najmniej 
dziwnie, przy cenie bazowej 
na poziomie 10K PLN), to 
możemy co najwyżej rozsze-
rzyć RAM do 16GB. Polecam 
to każdemu, z jednej prostej 
przyczyny – jeśli zmienicie 
zdanie później, to pozostanie 

tylko wymiana komputera na nowy. RAM jest wlutowa-
ny w płytę główną, więc radzę się poważnie zastanowić 
przed zakupem. Niestety, Apple nie przewidział, że użyt-
kownicy najtańszego modelu mogliby chcieć zamówić 
sobie większy dysk. Można to zrobić tylko w droższym 
modelu – do dyspozycji mamy wersje 512 i 768GB. Na 
dzień dzisiejszy taka jest cena jaką musimy zapłacić, ale 
będę trwał przy swoim – podstawowy model jest wię-
cej niż wystarczający, jeśli zamówimy go z 16GB RAM.

 » Cena

Na sam koniec, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na 
jedną, bardzo ważną rzecz – cena wcale nie jest tak 
astronomiczna, jak niektórzy komentują. Tak, 10 tysię-
cy złotych to bardzo duża kwota. Pamiętajmy jednak, że 
przedsiębiorcy mogą sobie odliczyć 23% VAT, co ją zna-
cząco zmniejsza. Jeśli weźmiemy też pod uwagę śred-
nie  zarobki w krajach takich jak UK czy USA, to różni-
ca jest jeszcze większa. Pozostańmy zatem przy tym, 
że jest drogi u nas, w Polsce. Jeśli do tego dodamy fakt, 
że rMBP udało się uzyskać lepsze wyniki w MacMarku, 
niż 12-rdzeniowy Mac Pro, to nie sposób powiedzieć, że 
brakuje mu mocy obliczeniowej. Prawdopodobnie zna-
lazłby się jeszcze szybszy laptop. Prawdopodobnie też 
tańszy. Ale na pewno nie znajdziemy tak lekkiego, tak 
cienkiego i tak dobrze wykonanego komputera na rynku.

Pewnych rzeczy się w życiu nie docenia, w tym wysił-
ku włożonego w wykonanie pewnych produktów. Może-
my kupić komplet wieszaków w Ikei za 15 złotych. Może-

Macbook Pro 
z ekranem retina      
Producent: Apple

Model: MacBook Pro z ekranem Retina

Cena: 10,199 PLN

Ekran: 15.4” IPS, podświetlenie LED, 2880x1800 pikseli (220 ppi)

Procesor: Intel Core i7 Ivy Bridge quad-core 2.3GHz (Turbo boost do 
3.3 GHz), 6MB L3 Cache

Pamięć: 8GB, 1600MHz, DDR3L, niewymienna

Dysk: SSD, 256GB, niewymienna

Wymiary: 35.89 x 24.71 x 1.8 cm (szer. x głęb. x wys.)

Waga: 2.02 kg

Układ	graficzny:		– wbudowany: Intel HD Graphics 4000 
– dyskretny: NVIDIA GeForce GT 650M, 
1GB RAM GDDR5

Złącza:		– MagSafe 2 
– dwa Thunderbolt (do 10Gbps) 
– trzy 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 95Wh

Opcje:		– procesor Core i7 quad-core 2.7GHz (Turbo boost do 3.7GHz) 
– 16GB RAM 
– SSD 768 GB

– Ocena została obniżona z powodu obniżonej wydajności grafiki 
w niektórych sytuacjach (szczegóły w recenzji).

„ Możemy 
kupić komplet 

wieszaków w ikei za 
15 złotych. Możemy 
też kupić jeden 
w Muji za kilkukrotnie 
więcej. będzie ręcznie 
wykonany, gładki jak 
pupcia niemowlaka 
i poza zwiększeniem 
funkcjonalności 
szafy, sprawi 
nam przyjemność 
podczas interakcji 
z nim. Podobnie jest 
z produktami apple.
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nowy
airport express

     

airport Express drugiej generacji – wszystkie zmiany są na plus, 
choć  oczywiście mogło by być lepiej.
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Na ostatniej konferencji WWDC Apple pokazało napraw-
dę dużo nowości, zarówno sprzętowych, jak i softwaro-
wych. Oczywiście największą nowością sprzętową jest 
MacBook Pro z ekranem Retina, którego świetny test 
znajdziecie w tym numerze. Pojawił się też nowy pokro-
wiec dla iPada – Smart Case oraz nowy  AirPort Express.

 » najmniejszy z…

AirPort Express od dawna był najmniejszym z rodziny 
routerów Wi-Fi, sprzedawanych przez  Apple. Urządzenie 
bardzo małe, wręcz kieszonkowe, wpinane bezpośrednio 
w gniazdko o przynajmniej dwojakim zastosowaniu. Bar-
dzo lubię ten produkt, ale urządzeniu pokazanemu pra-
wie 5 lat temu należała się zasłużona emerytura, mimo 
że nadal spełniało swoje zadanie. Nowa wersja Expressa 
przynosi sporo zmian w zarówno budowie, jak i w funk-
cjonalności czy też w  możliwościach. Od razu mogę na-
pisać, że wszystkie zmiany są na plus, choć oczywiście 
mogłoby być lepiej.

Poprzedni AirPort Express był wpinany bezpośred-
nio w gniazdko sieciowe i było to fajne rozwiązanie. 
Był jednak i minus – odsta-
wał od gniazdka na około 
10 cm. Za szafką nie dało się 
podłączyć. Nowa wersja jest 
inna, ale jej kształt jest Wam 
zapewne znany. Obudowa 
jest dokładnie taka sama jak 
w Apple TV drugiej i trzeciej 
generacji. No dobrze, nie do-
kładnie taka sama, różni się 
kolorem.  Apple TV jest czar-
ne, a AirPort Express drugiej 
generacji jest biały. Podob-
nie jak w Apple TV, zasilacz 
wbudowany jest w środku 

urządzenia, więc do prądu podłączamy go tylko kablem. 
Nowego Expressa nie da się wpiąć w gniazdko, trze-
ba gdzieś go postawić. To niestety jest minus dla osób 
przyzwyczajonych do pierwszej generacji. Na szczę-
ście, domowym sposobem, możemy uczynić nowego 
AirPort Expressa jeszcze bardziej poręcznym, niż gene-
racja pierwsza.

 » Możliwości…

Jak wspomniałem, AirPort Express ma przynajmniej 
dwojakie możliwości zastosowania. Przy czym obie 
z tych możliwości można ze sobą w pewnym stopniu 
mieszać. Jest to przede wszystkim klasyczny router, 
z możliwością tworzenia sieci Wi-Fi. Wystarczy go pod-
łączyć pod kabel Ethernet np. wychodzący z gniazdka 
w hotelu, a następnie poświęcić 15 sekund na konfigu-
rację w trzech krokach, poprzez narzędzie AirPort – do-
stępne na OS X oraz iOS. To wszystko – najtrudniejszym 
krokiem jest wymyślenie hasła. Pewnie ponad połowa 
osób  właśnie w ten sposób używała AirPort Expressa. 
Jest to bowiem idealny sprzęt, do zastosowania w podró-

ży. Nie znaczy to oczywiście, 
że ma on tak skromne moż-
liwości, wprost przeciwnie.

Ważną funkcją – jakby 
dodatkową – jest możliwość 
uruchomienia jednoczesnej 
pracy urządzenia w dwóch 
pasmach Wi-Fi 2.4GHz 
i 5GHz. Sieci 5GHz są bar-
dziej odporne na zakłócenia 
w miejscach, gdzie mamy 
dużo  sieci Wi-Fi. Ta cecha to 
też pierwsza ważna różnica 
między możliwościami stare-
go i nowego Expressa.

„ urządzenie 
bardzo małe, 

wręcz kieszonkowe, 
wpinane bezpośrednio 
w gniazdko, 
o przynajmniej 
dwojakim 
zastosowaniu.
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Bardziej zaawansowany użytkownik może ustawić 
dostęp czasowy do sieci (świetne dla dzieci), ustawić 
sieć użyczaną, która będzie odseparowana od naszej sie-
ci domowej, zabezpieczyć ją po mac adresach itp. Moż-
na też AirPorta wykorzystać do rozszerzenia sieci  Wi-Fi. 
W tym celu łączymy go z naszą siecią Wi-Fi, a kolejny 
 AirPort lub komputer wpinamy pod port LAN. Tu wła-
śnie jest kolejna różnica w możliwościach starego i no-
wego modelu. Poprzedni model posiadał tylko jeden 
port RJ45, którego mogliśmy używać albo jako LAN, 
albo jako WAN. W nowej wersji mamy dwa porty. Dzię-
ki temu np. podczas gdy nasz Express pracuje jako kla-
syczny router, możemy podpiąć kilka komputerów po-
przez  Wi-Fi, ale też np. serwer lub dysk 
sieciowy poprzez port LAN. To znacznie 
zwiększa możliwości urządzenia. Za-
stanawiam się tylko, dlaczego  Apple 
zastosowało tu port LAN 10/100, 
a nie od razu 10/100/1000. Róż-
nica w koszcie urządzenia żad-
na, a różnica wydajności pracy 
np. dysku sieciowego – ogrom-
na. Oczywiście do takiego por-
tu możemy podpiąć zewnętrzny 
switch, a wtedy możliwości rozbu-

dowy sieci opartej o Express 
są naprawdę spore. Jeśli się 
uważnie przyjrzycie innym 
złączom z tyłu urządzenia, to 
znajdziecie tam też port USB. 
Służy do podpięcia drukar-
ki i używania jej bezprzewo-
dowo w sieci. Jeśli jeszcze 
bardziej wytężycie wzrok, to 
znajdziecie złącze, jakie nie 
występuje w routerach żad-
nej innej firmy. Jest to złącze 
mini Jack, spotykane raczej 
w iPodach.

Nie znalazło się ono tam przypadkiem. Drugim zasto-
sowaniem AirPort Expressa jest możliwość streamingu 
muzyki w formacie AirPlay. Jednym słowem, możemy 
podłączyć Express w salonie pod sprzęt Hi-Fi i bez-
przewodowo przesyłać muzykę z naszego komputera 
Mac lub np. iPoda touch. AirPort Express może dzia-
łać jako urządzenie pozwalające na streaming AirPlay 
w dwóch trybach. Możemy go wpiąć do naszej istnieją-
cej sieci  Wi-Fi i używać tylko jako modułu do streamingu 
 AirPlay, możemy też używać Expressa jako podstawowe-
go router w naszym domu i dodatkowo wykorzystywać 
go do streamingu muzyki.

 » Lepsza integracja

AirPort Express w nowym wydaniu to bardzo wszech-
stronne urządzenie sieciowe. Cena (429 zł) jest wyż-
sza, niż u konkurencji, ale i urządzenie lepiej integru-
je się ze światem Apple, niż inne konstrukcje. Mimo, że 
nowa wersja jest bardziej wszechstronna niż poprzed-
nik, to jednak nie mogę darować Apple, że port LAN 
działa tylko jako 10/100 mbps, to chyba naprawdę ja-
kaś pomyłka.

Prawie bym zapomniał napisać, jak zamienić AirPort 
Express drugiej generacji w urządzenie wpi-

nane bezpośrednio do gniazdka, tak jak 
pierwsza generacja. Wystarczy w miejsce 

wpinania kabla włożyć wtyczkę od uni-
wersalnej europejskiej ładowarki Apple 

i normlanie wpiąć do gniazdka. Taki 
„dozbrojony” nowy AirPort Express 
jest jeszcze bardziej poręczny, niż 
pierwsza generacja, przylega bo-
wiem płasko do ściany. Możecie to 

zobaczyć na jednym ze zdjęć w tym 
artykule. «

„ zastanawiam się 
tylko, dlaczego 

apple zastosowało tu 
port lan 10/100, a nie 
od razu 10/100/1000. 
różnica w koszcie 
urządzenia żadna, 
a różnica wydajności 
pracy np. dysku 
sieciowego – ogromna.
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iPad 
sMart case

ipad Smart Case, czyli Smart Cover 
chroniący również tył i boki ipada.

iPad Smart Cover, to najlepsza ochrona iPada, jaką 
znam. Dlaczego? Najlepiej powiedział to sam Steve Jobs 
– bo nie zbija jego świetnego wyglądu. Są jednak czasem 
takie sytuacje, kiedy potrzebujemy czegoś, co w więk-
szym stopniu zabezpieczy iPada przed porysowaniem, 
upadkami itp. Wakacyjny wyjazd z plecakiem, piknik 
w plenerze czy użyczenie go dziecku… Sami zresztą do-
skonale wiecie, co mam na myśli. Mam w domu po-
krowców o takim przeznaczeniu już naprawdę sporo, 

wszystkie jednak mają po-
dobne wady – są zbyt gru-
be, toporne i ciężkie. Dlate-
go tak bardzo ucieszył mnie 
pokrowiec iPad Smart Case, 
czyli Smart Cover chroniący 
również tył i boki iPada. Cena 
219 zł wydała się rozsądna, 

więc od razu zamówiłem wersję czerwoną z wygrawe-
rowanym napisem, a tak naprawdę to dwie sztuki z róż-
nymi napisami.

Największą zaletą iPad Smart Case jest niewielka 
grubość, iPad ubrany w nią ma grubość 14 mm, bez 
niej 9,5 mm. Obudowa wykonana jest z zewnątrz z Po-
liuretanu, tak jak iPad Smart Cover w tańszej wersji, 
a w środku ma, podobnie jak najnowsze Smart Covery, 
miękki materiał w kolorze takim samym, jak zewnętrz-
ny, przypominający trochę zamsz. Dzięki temu nasz iPad 
na pewno się nie porysuje. Materiał zewnętrzny jest 
gumowany, a to sprawia, że iPad bardzo pewnie leży 
w ręku, zdecydowanie lepiej, niż bez pokrowca. Jedno-
cześnie, nie odczuwamy specjalnie efektu pogrubienia. 

„ największa 
zaletą iPad 

smart case jest 
niewielka grubość

     

http://store.apple.com/pl/product/IPAD_SMART_CASE_POLY-114501#overview
http://store.apple.com/pl/product/IPAD_SMART_CASE_POLY-114501#overview
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Moje szybkie testy nie wykaza-
ły specjalnej podatności mate-
riału na zabrudzenie. Jeśli się on 
już  pobrudzi, to dość łatwo zmyć 
mniejsze zabrudzenia mokrą 
szmatką.

Oczywiście, w klapce pokrowca 
znajdują się magnesy, dzięki czemu 
po zamknięciu iPad się wyłącza. Za-
nim sam zabrałem się za testy tego 
pokrowca słyszałem, że są proble-
my z jego otwieraniem. Fakt, część 
przykrywająca ekran dość mocno 
przylega do samego pokrowca, ale 
ja żadnych problemów z otwiera-
niem nie miałem.

Brzegi pokrowca są zgrzane i posiadają charak-
terystyczny rant, bardzo podobny do tego z po-
krowca dla iPada pierwszej generacji. Może się to 
wydawać brzydkie, ale jak wiem z doświadczenia, 
doskonale chroni iPada przed wszelkimi urazami 
w przypadku upadku na ziemie.

iPada do pokrowca wkładamy na wcisk, rozciąga-
jąc sam pokrowiec. Nie ma tu niestety, znanej z po-
krowca od pierwszej generacji iPada, klapki. To okazuje 
się największą wadą tego produktu. iPad umiesz-
czony w Smart Case ma dość sporo luzu, a pokro-
wiec nie przylega dokładnie ani na bokach ani z tyłu 
 pokrowca. Mimo, że w użytkowaniu to nie przeszka-
dza, a iPad ani trzeciej ani drugiej generacji nie wypada 
z niego, to sprawia to niemiłe wrażenie w tak zwanym 

„macaniu”. Na zdjęciach ilustrujących 
artykuł starałem się pokazać te nie-
dokładności w przyleganiu. Na pierw-
szy rzut wygląda to tak, jakby projek-
tant się nie przyłożył i dał po dwa mm 
za dużo po każdej stronie. Innym pro-
blemem, a raczej pochodną konstruk-
cji, jest mniejsza pewność połączenia 
pokrywki z urządzeniem, a co za tym 
idzie mniejsza stabilność iPada, kie-
dy jest postawiony. Nie miałem przy-
padku, żeby się wywrócił, ale jest zde-
cydowanie gorzej, niż w przypadku 
Smart Covera. Nie ma za to żadnych 

problemów z działaniem przycisków 
głośności oraz  Power, mimo że są przykryte materia-
łem pokrowca.

iPad Smart Case ma niewątpliwie swoje wady, 
ale to i tak najlepszy pełny pokrowiec 

dla iPada, jakiego miałem oka-
zję używać. «

„ iPad 
umieszczony 

w smart case ma 
dość sporo luzu, 
a pokrowiec nie 
przylega dokładnie
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przenośny proJektor

QuMi
Do czasu, aż powszechne staną się 
elastyczne ekrany LCD, jedynym wyj-
ściem jest przenośny projektor.

Możemy się kłócić o to, czy iPad to komputer, czy może 
nie komputer? Czy da się go wykorzystać do czegoś pro-
duktywnego, czy może służy tylko do konsumpcji me-
diów? Każdy może go używać na swój sposób i prawie 
każdy z czasem spotka się z problemem małego ekranu. 
O ile można na nim obejrzeć film w samotności, to już 
nawet we dwie osoby trudno. Podobnie jest z prezenta-
cjami – dla jednego klienta można to zrobić przy stoli-

ku w kawiarni, dla większej ilości osób trzeba się posta-
rać o większy ekran. Tylko jak zabrać ze sobą 50-calowy 
telewizor?

Do czasu, aż powszechne staną się elastyczne ekra-
ny LCD, jedynym wyjściem jest przenośny projektor. 
Np. taki jak trzymany przeze mnie w tej chwili QUMI. Już 
jego pudełko informuje nas, że nie przypadkowo trafił on 
do naszej redakcji. Najbardziej rzucają się na nim w oko 
ikonki „Made for iPod, iPhone, iPad”. Dlatego skupi-
my się właśnie na współpracy 
projektora z iUrządzeniami.

 » Wygląd

Chwilę musimy jednak też po-
święcić na wygląd produk-
tu. Projektor – jak na urzą-
dzenie przenośne przystało 
– jest bardzo mały. Jeśli by 
go przyrównać do czegoś 
Apple’owego, to jego wiel-
kość jest porównywalna do 
postawionych obok siebie 
dwóch Apple TV najnowszej 

„ Projektor – jak 
na urządzenie 

przenośne przystało 
– jest bardzo 
mały. jeśli by go 
przyrównać do 
czegoś apple’owego, 
to jego wielkość 
jest porównywalna 
do postawionych obok 
siebie dwóch apple tv 
najnowszej generacji.

NOrbErt Cała
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zgubiłem. Muszę też przyznać, że jak na tak drogie urzą-
dzenie (podstawowa cena to 2198,00 zł), to jakość wy-
konania nie zwala z nóg. Przy bliższym przyjrzeniu pla-
stik jest trochę tandetny i trzeszczy w ręku.

Razem z projektorem otrzymaliśmy opcjonalną ba-
terię, która jest bardzo fajnie pomyślana jako podstaw-
ka pod projektor. Całość można zespolić ze sobą za po-
mocą przykręcanych nóżek. Bateria też ma smaczek 
Apple’owy, czyli diodowy wskaźnik naładowania, jakby 
żywcem wzięty z MacBooków. Zaś w pełni naładowana 
pozwala na półtorej godziny pracy. Na prezentację wy-
starczy, ale pełnometrażowy film może się nam skoń-
czyć na kulminacyjnej scenie.

 » Parametry

Jeśli chodzi o parametry projektora to – jak na tak małe 
wymiary – są dość interesujące. Dostajemy urządze-
nie mogące wyświetlić obraz 
o rozdzielczości 1280x800, 
czyli tak zwane HD Ready 
lub inaczej 720p. Kontrast 
to 2500:1, a żywotność  lampy 
to 30 tysięcy godzin,  czyli 
prawie wieczność. To zasługa 
technologii LED, w jakiej lam-
pę wykonano. Niestety to, co 
ma dobre strony, ma też stro-
ny złe. Jasność takiej lampy to 
300 lumenów. Co to znaczy? 
Film wieczorem w domu obej-

 generacji. Waga poniżej pół kilograma też zachęca, aby 
włożyć go do torby. Egzemplarz, który otrzymaliśmy do 
testów jest w kolorze biało-srebrnym, występuje także 
wersja czarno-srebrna. Biała lub czarna jest górna i dol-
na pokrywa, a srebrna ramka wokoło. Na górnej pokry-
wie są umieszczone podświetlane, dotykowe przyciski 
sterujące urządzeniem. Dodatkowo do sterowania może-
my użyć pilota. Na ramce zarówno z  przodu, jak i z boku 
umieszczono kratki maskujące głośnik oraz kratki wen-
tylacyjne. Z przodu znalazł się też oczywiście obiektyw. 
Szkoda, że nie jest on niczym zasłaniany, bo przecież 
w sprzęcie przenośnym jest bardzo narażony na pory-
sowania. Z tyłu projektora znajdziemy klapkę  maskującą 
całe mnóstwo złączy pozwalających na najróżniejsze me-
tody podłączenia projektora do źródła obrazu. Niestety, 
klapka nie jest przymocowana do projektora na stałe, 
tylko całkowicie się zdejmuje. Muszę przyznać, że już ją 

„ Film wieczorem 
w domu 

obejrzycie bez 
problemu, 
ale do prezentacji 
w ciągu dnia będziecie 
musieli mieć naprawdę 
bardzo dobrze 
zaciemnioną salę.
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raz nie będzie wyświetlany w rewelacyjnej jakości, a po 
drugie nie wszystko da się wyświetlić. System iOS prze-
widuje dla takiego połączenia możliwość wyświetlania 
pokazów zdjęć, filmów z rolki zdjęć, teledysków, filmów 
z aplikacji Wideo oraz z YouTube oraz prezentacji np. 
z Keynote. Niestety już np. filmów z Aplikacji TVN Play-
er (czy podobnych) nie zobaczymy.

Tego problemu nie ma drugi sposób podłączenia, 
 czyli poprzez złącze HDMI. Ten sposób jest niestety 
droższy. Musimy nabyć przejściówkę ze złącza DOCK 
na HDMI. Ta od Apple kosztuje 169 zł, te tańsze – firm 
trzecich – kupicie już za 80 zł. Dodatkowo musicie mieć 
też kabel Mini-HDMI <-> HDMI. To też koszt kilku zło-
tych. Co za to otrzymujecie? Bardzo dobrą jakość ob-
razu w rozdzielczości 720p oraz możliwość Mirroringu 
obrazu z naszego urządzenia. Czyli projektor wyświe-
tla Wam dokładnie to, co widzicie na ekranie urządze-
nia. Nie będzie dzięki temu problemu z wyświetlaniem 
 obrazu z dowolnej aplikacji. Niestety, przy tym podłą-
czeniu napotkałem na pewne problemy. Nie wiem, może 
była to wina testowego egzemplarza projektora i wyro-
bionych złączy, ale był on bardzo wrażliwy na porusza-
nie kabelkiem. Jedno drgnięcie i obraz znikał.

Tego problemu nie ma trzeci ze sposobów podłącze-
nia, a nie ma go dlatego, bo nie ma kabelków. Niestety 
też wymaga nakładów finansowych. Tym razem musi-
my dokupić do projektora dedykowaną kartę sieciową 
Wi-Fi podłączaną poprzez USB. Niestety, ten wydawa-
ło by się najprostszy sposób, został jakoś dziwnie przez 
producenta utrudniony. Po pierwsze, musimy pobrać 
z AppStore darmowy program MobiShow, a następ-
nie połączyć się z iUrządzenia z siecią tworzoną przez 
projektor. To oczywiście proste. Niestety dalej jest już 
ciężej, program wyświetlić na projektorze potrafi tyl-
ko te dokumenty, które zostały przesłane za pomocą 
 iTunes. Zapomnijcie o możliwości dojścia do systemo-
wej  Rolki aparatu. Szkoda, bo przecież zdjęcia czy też 
filmy to jest to, co byśmy bardzo chcieli wyświetlić na 
projektorze. Sytuację ratuje fakt, że lista możliwych do 
wyświetlania przez program typów dokumentów jest 

rzycie bez problemu, ale do prezentacji w ciągu dnia bę-
dziecie musieli mieć naprawdę bardzo dobrze zaciem-
nioną salę.

Wielkość obrazu, jaki potrafi wyświetlić QUMI to 
od 30” do 90” dla odpowiednio odległość od ekranu od 
1m do 3m. Dużą zaletą projektora jest niski poziom szu-
mu wytwarzany przez wentylatory, nigdy nie powinien 
on przekroczyć 40 dB, a to naprawdę cicho.

 » Jak się podłączyć

Patrząc na tylną ściankę oraz na ilość przewodów w pu-
dełku z projektorem, nie mam wątpliwości, że da się go 
podłączyć pewnie nawet do pralki automatycznej. Wspo-
mnę tylko, że mamy i złącze VGA i złącze USB i Micro SD 
i Mini-HDMI, oraz analogowe złącze wideo. Plus tego peł-
no kabli i przejściówek, choć z tego, co wiem, niektóre 
są opcjonalne, np. kabel Mini-HDMI -> HDMI. My jed-
nak skoncentrujemy się na możliwościach podłączenia 
z iPadem czy też iPhonem. Tutaj mamy trzy drogi.

Pierwsza z nich, moim zdaniem najgorsza, ale do-
stępna standardowo to podłączenie iPada lub iPho-
ne poprzez analogowy kabel wideo.  Kabel ten od stro-
ny projektora jest zakończony wtykiem mini Jack, a od 
strony iPhone’a złączem DOCK. Dodatkowo, co się chwa-
li, producent zadbał o możliwość ładowania iPhone-

’a w czasie wyświetlania obra-
zu i dołączy kabel podłączany 
z jednej strony do wtyczki 
DOCK, a z drugiej zakończo-
ny złączem USB. Co ciekawe, 
USB możemy wpiąć bezpo-
średnio w port USB w pro-
jektorze i tym sposobem ła-
dować wyświetlającego obraz 
iPhone’a.

Dlaczego ten sposób jest 
najgorszy? Powody są dwa. 
Po pierwsze, przesyłany ob-

„ Patrząc na 
tylną ściankę 

oraz na ilość 
przewodów w pudełku 
z projektorem, 
nie mam wątpliwości, 
że da się go podłączyć 
pewnie nawet do pralki 
automatycznej.
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bardzo długa i obejmuje zarówno filmy, jak i arkusze 
Excela.

***
W teście skupiłem się na możliwości pracy projek-

tora z urządzeniami pracującymi pod iOS. Oczywiście 
to nie jedyna możliwość, projektor możemy podłą-
czyć praktycznie do dowolnego sprzętu, a to za spra-

wą rozbudowanej ilości złą-
czy. Co więcej, tak naprawdę 
nie musimy go podłączać do 
niczego. Wystarczy włożyć do 
niego kartę Micro SD z wgra-
nym filmem, prezentacją czy 
zdjęciami. Niewątpliwie jest 
to ciekawe urządzenia, któ-
re dla pewnej grupy osób bę-
dzie niesłychanie przydatne. 
Niestety, nie jest pozbawione 

pewnych wad. Największą z nich jest mała jasność za-
stosowanej lampy. Przy niej blednie nawet lekko niesta-
ranne wykonanie. Na szczęście zalet, na czele z małymi 
wymiarami oraz doskonałą jakością obrazu, jest znacze-
nie więcej, więc produkt się broni. «

Przenośny 
projektor Qumi      
Rozdzielczość: WXGA (1.280 x 800), HD 720p

Kontrast: 2500:1

Jasność	(lm): 300

Poziom	szumu: 32 dB (tryb normalny)

Żywotność	lampy	LED: Do 30000 godzin

Przekątna: 30” – 90”

Wejścia: Mini-HDMI, Universal I/O, A/V (mini jack 3.5 mm), Slot kart 
MicroSD

Wymiary	(wys./szer./głęb/waga): 32 x 160 x 100 mm x 490 g

„ na szczęście 
zalet, na czele 

z małymi wymiarami 
oraz doskonałą 
jakością obrazu, 
jest znaczenie więcej, 
więc produkt się broni.

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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NOrbErt Cała

wek. Stoi ona na najwyższym poziomie. Podobnie jest 
z dźwiękiem, który jest znacznie lepszy niż bezpośred-
nio z telefonu. Nam oczywiście najbardziej przypadł 
do gustu model najwyższy BH01, bezprzewodowo łą-
czący się z iPhone oraz wyposażony w wygodną sta-

cję dokującą dla niego. Ten mo-
del okazał się na tyle ciekawy 
i wszechstronny, że w kolej-
nym numerze  iMagazine prze-
czytacie jego większy test. «

Swissvoice to znana firma produkująca telefony biurko-
we. Co ona ma wspólnego z Apple? Otóż jakiś czas temu 
wpadli na pomysł produkowania klasycznych biurko-
wych telefonów, ale podłączanych do iPhone.  Przecież 
wiemy jak wygodne jest rozmawianie ze słuchawki 
przyciskanej do ucha ramieniem:) ręce mamy wolne 
i możemy np. napisać kolejny artykuł w czasie nudnej 
pogawędki. Zresztą młodzieży +30 pozostały nawyki 
rozmowy przez zwykłą słuchawkę z dawnych lat. Co nie 
jest takie złe bowiem chroni naszą głowę przed pro-
mieniowaniem z nadajnika telefonu. Linia telefonów 
 Swissvoice przeznaczona dla telefonów komórkowych 
w tym dla iPhone nazywa się ePure. Wśród tej linii znaj-
dziemy kilka różnych modeli słuchawek w różnych wa-
riantach kolorystycznych. Są proste, przenośne modele 
będące jedynie słuchawkę wpinaną bezpośrednio, skrę-
conym kabelkiem telefonicznym do gniazda w iPhone. 
Są też wersje biurkowe zarówno przewodowe jak 
i bezprzewodowe, wyglądające jak zwykły tele-
fon. Do  testów w redakcji dostaliśmy wszystkie 
modele i musze powiedzieć, że jesteśmy bar-
dzo mile zaskoczeni jakością wykonania słucha-

swissvoice – ePure
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JarOSław Cała

Każda kobieta wie, że to-
rebka to nieodłączny ga-
dżet jej garderoby, któ-
ry kryje w sobie wiele... 

Zawsze chcemy wyglądać 
stylowo i na czasie, a przy 

tym chronić swój sprzęt kom-
puterowy. Panie, które stale noszą ze sobą laptopy czy 
tablet nie muszą się już obciążać dodatkową torbą, bo 
ku ich uciesze – tradycyjna torba na laptopa przestała 
przypominać czarny pokrowiec! Wysublimowana kla-
syczna prostota w połączeniu z modnym designerskiem 
i eleganckim materiałem to cechy charakterystyczne to-
reb marki Hellolulu!!! Torby Hellolulu mogą pomieścić 
nie tylko komputer, ale także wiele niezbędnych dam-
skich drobiazgów!

Torby marki Hellolulu stworzono z myślą o kobietach 
– w odpowiedzi na zbyt męski rynek! Torby Hellolulu od-
zwierciedlą indywidualność, są odważne, nowoczesne, 

a zarazem eleganckie. Gadżet wykonano z doskona-
łej jakości materiałów, natomiast zewnętrz-

ną powłokę stworzono z nieprzema-
kającego nylonu. Ogromną zaletą 

torby jest jej niewielka waga 
– wyjątkowo lekka! Torba 

jest idealna do szkoły 

lub biura. Projektanci wyposażyli ją w wiele dodatko-
wych kieszonek – ma dużą pojemność. Hellolulu posiada 
kieszeń zamykaną na rzep, która jest dopasowania do 
wielkości laptopa, tabletu, a także posiada też kieszon-
ki na szkolne lub biurowe akcesoria oraz miejsce na kil-
ka innych przedmiotów np. kosmetyki... 
Wytrzymałość, jak również doskona-
ła amortyzacja czynią  torbę kom-
fortowym i wyszukanym środkiem 
transportu dla naszego sprzętu 
komputerowego. Torba Hello-
lulu zaopatrzona jest w raczkę 
i  długi pasek, który ułatwia 
przenoszenie sprzętu.

Torby marki Hellolu-
lu są doskonale dosto-
sowane do dzisiejszego 
stylu i trybu życia kobiet 
– wygoda, modny desing, 
elegancki materiał i po-
nadczasowy fason, a tak-
że niewielka waga i  wiele 
dodatkowych kieszonek! 
Każda modna kobieta po-
winna posiadać więc torbę 
Hellolulu!!! «

torba hellolulu 
Torba wykonana z wodoodpornego nylonu. 
Komora wewnętrzna przeznaczona na laptop do 13’’. 
Dodatkowa wewnętrzna kieszeń przeznaczona na tablet. 
Wygodna kieszeń zapinana na zamek z przodu oraz na suwak 
w środku. 
Dodatkowo kieszeń na laptop i tablet zamykana na pasek z rzepem. 
Wielofunkcyjne kieszenie wewnętrzne. 
Wzmocniony miękki pasek na ramię.

Materiał: 100% polyester

Wymiary: 38 x 36 x 14,5 cm (długość, wysokość, szerokość)

torba
hellolulu
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wOJtEK pIEtrUSIEwICz

d.braMante 1928
– coW Hide 

envelope 
dla ipada

wiele rzeczy w życiu widziałem, 
ale  pokrowca wykonanego z kro-
wiej skóry, jeszcze nie. podchodziłem 
do „krowy” zatem bardzo ostrożnie. 
a kto by nie podszedł?! przy bliż-
szym zapoznaniu, jednak zaprzyjaź-
niliśmy się …

D.Bramante wykorzystuje swoje doświadczenie w ob-
rabianiu skóry do produkcji „kopert” na iPady. Portfo-

lio produktów firma ma oczy-
wiście znacznie szersze, ale 
już sama różnorodność 
oferty dla iPada jest za-
skakująca. Mamy wszystko 

– od  skóry „ łowcy” poprzez 
modele wykonane z krokody-

lej, zamszowej czy testowanej kro-
wiej. Płaty wykorzystane do ich uszy-

cia są bardzo grube, wnętrze jest pięknie 
wykończone, a klapa ma wbudowany magnes, 

żeby się przypadkiem nie otworzyła. Bardzo pozy-
tywnie zaskoczyła mnie dołączana skórzana szmat-

ka, do czyszczenia ekranu – tak prosty detal, a jakże 
funkcjonalny. Składa się z dwóch kawałków skóry, zszy-
tych razem na połowie szerokości. Dzięki temu całość 
rozkłada się w kształcie litery A, gdy ją przykładamy do 
ekranu, a wewnętrzna, zamszowa część szybko i ideal-
nie doczyszcza ekran.
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Na początku potrzeba ciut większej siły, aby nowego 
iPada włożyć do środka, jednak z czasem, jak to bywa 
ze skórą, ta się wyrabia i dostosowuje do jego kształ-
tu. Ta sama koperta jest również przeznaczona do po-
przedniego modelu według producenta, ale nie do iPada 
pierwszej generacji. Jako, że udało mi się w niej upchnąć 
HP TouchPada, to podejrzewam, że i iPad z 2010 roku 
się zmieści.

Jakość wykonania i dbałość o szczegóły jest iście mi-
strzowska i o ile model z krowiej skóry trafi tylko do 
osób o specyficznym guście, to muszę powiedzieć, że 
każdy powinien coś znaleźć dla siebie. «

d.bramante 1928 – cow 
hide envelope dla iPada      
Producent: D.Bramante 1928

Model: Cow hide leather envelope for iPad 2 and new iPad

W komplecie: ściereczka do czyszczenia ekranu

Cena: 239 zł

Specjalna	cena	dla	czytelników	iMagazine: 
do kupienia http://allegro.pl/show_item.php?item=2519653025 
za 199 zł

Strona	producenta: http://morid.in/dbramantecowhide

http://allegro.pl/show_item.php?item=2519653025
http://morid.in/dbramantecowhide


połącz bezprzewodowo z  iphone, ipod  
touch albo ipadem i ciesz się połączeniami, 
systemem głośnomówiącym oraz muzyką!

epure mobile znacznie poprawia jakość 
dźwięku oraz komfort użytowania.

dedykowana stacja dokująca do iphone 
wyposażona w bezprzewodową słuchaw-
kę, pozwalającą na nawiązywanie i odbie-
ranie połączeń. 

Wyjątkowa wygoda wysokiej jakości sys-
temu głośnomówiącego: umieść epure 
w dowolnym miejscu – teraz możesz wspól-
dzielić rozmowę z innymi, lub wykonywać 
inne czynności w trakcie rozmowy.

teraz masz wolne ręce!

epure mobile pozwala na strumieniowe 
przesyłanie i odtwarzanie muzyki z iphone, 
ipod touch czy ipada, za pomocą dwóch 
wysokiej jakości szerokopasmowych gło-
śników. Możesz kontrolować głośność oraz 
inne funkcje (odtwarzanie / pauza / na-
stępny / poprzedni) bezpośrednio ze słu-
chawki epure!

epure mobile znacząco redukuje ilość pro-
mieniowania pochłanianego przez orga-
nizm – twój telefon jest zdala od twojej 
głowy!

Swissvoice SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. księcia ziemowita 53, 03-885 Warszawa

epure.swissvoice.net, info.pl@swissvoice.net

Hotline: 801 800 308

epure –  
bezprzewodowa stacja 
dokująca bluetooth

Słuchawka epure System audio epure fullEco

mailto:info.pl@swissvoice.net
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etyMotic 
hF-3

Gwoli ścisłości. Małżowina uszna występuje u ssaków 
i jest zewnętrzną częścią ucha, która pozwala na sku-
pienie fal dźwiękowych oraz kierowanie ich do przewo-
du słuchowego. To, rzecz jasna, taki ogólnikowy opis tej 
skomplikowanej części naszego ciała. Dużo dokładniej tę 
lekcję odrobili pracownicy firmy Etymotic i tworząc  swoje 
produkty bardzo mocno skupili się właśnie na ludzkim 
uchu. Dzięki temu producent zdążył już zasłynąć na ryn-
ku audio i sprzęt sygnowany jego logiem uznawany jest 
za wierny w przenoszeniu, bezstratnych dźwięków.

 » „zestaw mechanika”

Do naszej redakcji pierwszy raz zawitał Etymotic i trze-
ba przyznać, że już od samego początku widać profe-
sjonalizm i pełne zaangażowanie tej firmy. > Otrzyma-
liśmy solidny demo kit pack z setkami akcesoriów oraz 
dwie pary słuchawek z wysokiej serii HF (HF-2 639 zł 
oraz HF-3 719 zł, a do testu postanowiliśmy wykorzy-
stać model HF-3, ze względu na fakt, iż jest dedykowa-

ny dla iPhone’a).
Plastikowa skrzynka, któ-

rą otrzymaliśmy przypomi-
na bardziej zestaw dla me-
chanika, ale zamiast narzędzi, 
są w niej przeróżne gumowe, 
piankowe lub sylikonowe 
nakładki oraz filtry i narzę-
dzia do ich wymiany. Pierw-
szy rzut oka to mały szok 

i myśl: „ten test wyjdzie chyba w numerze na wakacje 
2026 roku”. No nic… takie życie. Trzy tygodnie urlopu, 
wyłączony telefon oraz zerwane wszystkie możliwe kon-
takty pozwoliły przetestować te słuchawki, a Wy dzięki 
temu możecie czytać ten tekst.

 » Pilot, mikrofon, klips…

Zacznę od wyglądu HF-3. Obiecuję jednak, że jego opis 
nie będzie zbyt długi, bowiem – jak to najczęściej bywa 
przy słuchawkach na tym high poziomie – ich wygląd 
nie przyciąga oka i jest bardzo standardowy. Dopiero 
po dokładniejszych oględzinach widać, jak porządnie 
są wykonane, a na uwagę zasługuje mały pilot na  kablu 
i klips. Te dwie rzeczy mogą dziwić, bo po pierwsze do-
syć rzadko spotyka się słuchawki tak wysokiej klasy z pi-
lotem i mikrofonem obsługujące  iPhona. Po drugie, jesz-
cze rzadziej są one z klipsem, 
o którym dużo producentów 
już dawno zapomniało, co nie 
było dobrym posunięciem. 
Uświadomił mi to Etymotic, 
pokazując jego fajne zasto-
sowania. Dzięki niemu mo-
żemy precyzyjnie umieścić 
 mikrofon i – co najważniejsze 
– zdecydowanie zmniejszyć 
ilość szumów, które przecho-
dzą przez kabel słuchawek, 
psując nam idealny odsłuch.

„ Pierwszy rzut 
oka to mały 

szok i myśl „ ten test 
wyjdzie chyba 
w numerze na wakacje 
2026 roku”.

JarOSław Cała

zaczynając tekst 
o słuchawkach firmy 
Etymotic, trzeba zagłębić się 
w tajniki anatomii człowieka. 
Dzisiejsza lekcja dotyczyć więc 
będzie małżowiny usznej.

„ to nie są 
słuchawki 

dla amatora, bo ten 
z pewnością ich nie 
doceni. bas nie jest 
mocny, a wysokie nie 
walą po uszach, ale 
to właśnie tak brzmi 
naturalny dźwięk.
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mocny, a wysokie nie walą po uszach, ale to właśnie tak 
brzmi naturalny dźwięk. W żadnym razie HF-3 nie zaak-
ceptują muzyki słabej jakości, są dla nich bezlitosne, od 
razu ukazując wszystkie słabe strony danego numeru.

Taki, wydawać by się mogło, płaski dźwięk, na po-
czątku może trochę dziwić i drażnić, bo przyzwyczajeni 
jesteśmy do słuchawek, które najczęściej nas oszukują 
podkręcając wysokie bądź niskie tony.

Więc jeśli lubisz takie przesterowane dźwięki, to 
z pewnością HF- 3 nie są dla Ciebie. W tych  słuchawkach 

 » nurkowanie głęboko pod wodę…

Cechy, o których się rozpisałem są ważne i poprawiają 
komfort używania słuchawek, jednak tym, czym zdecy-
dowanie poprawia się ten komfort, jest możliwość ide-
alnego dopasowania ich w naszym uchu. Wybranie od-
powiednich nakładek to pierwsza i najważniejsza rzecz, 
jaką po prostu musimy wykonać zanim zaczniemy ko-
rzystać z HF-3. Zdaję sobie sprawę, że piszę o tym czę-
sto przy testowaniu słuchawek, jednak musicie mi uwie-
rzyć, że w tym przypadku producent położył na tę część 
bardzo wielki nacisk. Nakładki są tak bardzo od siebie 
różne, a ich wybór jest tak potężny, że zdecydowanie 
się na te jedyne jest dosyć trudne. Mają różną długość, 
szerokość i żłobienia, a dodatkowo są wykonane z róż-
nych materiałów. Moimi ulubionymi zostały nakładki 
wykonane z pianki, które przed włożeniem w małżo-
winę ugniatamy, a one same dostosowują się do ucha. 
Istotny jest też fakt, że możemy je dokupywać, co wpły-
wa na naszą higienę. Aby podkreślić dbałość o każdy 
szczegół, trzeba dodać, że słuchawki posiadają filtr, 
który wymieniamy za pomocą specjalnego chwyta-

ka dołączonego do każde-
go pudełka przy zakupie. 
Gdy po trzech latach świetl-
nych wybierania znajdziemy 
już swoje ulubione rozwiąza-
nie, poczujemy się tak, jakby-
śmy zanurkowali gdzieś głę-
boko pod wodę. Izolację, jaką 
dają nam HF-3 ciężko jest mi 
porównać z jakimikolwiek 
wcześniej  testowanymi słu-
chawkami. Uczucie jest wręcz 
dziwne, miałem na sobie już 
dużo modeli słuchawek, łącz-
nie z tymi bardzo drogimi 

z elektronicznym filtrem wycinania szumów, jednak to 
nie to samo. Wycinanie szumów powoduje bardzo deli-
katny ciągły szum, a w HF-3 nie słychać nic, oprócz głu-
chej ciszy.

 » Bez przesterowań

Tę głuchą ciszę może tylko wypełnić dźwięk, jaki płynie 
do nas przez słuchawki, a ten jest sterylnie czysty. Od 
razu zauważyłem niezwykły balans, jaki oferują w każdej 
płaszczyźnie. Wszystko jest zrównoważone, żadnych wy-
bić basów lub wysokich tonów. To nie są słuchawki dla 
amatora, bo ten z pewnością ich nie doceni. Bas nie jest 

etymotic hF-3      
Częstotliowść: 20 Hz – 15 kHz

Dokładność	odtwarzania	muzyki: 85%

Przetwornik: Armaturowy

Izolacja	hałasu: 35-42 dB

Impedancja: przy 1kHz 16 Ohm

Czułość: przy 1 kHz SPL przy 0,1V – 105 dB

Wyjście:	120 dB

Kabel: 120 cm / jack 3,5mm

„ Plastikowa 
skrzynka, 

przypomina bardziej 
zestaw dla mechanika, 
ale zamiast narzędzi 
są w niej przeróżne 
gumowe, piankowe lub 
sylikonowe nakładki 
oraz filtry i narzędzia 
do ich wymiany.
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 przenośnych, ale uważajcie na nie, po podłączeniu do 
np. MacBook’a.

Jeśli mogę na chwilę wcielić się w rolę profesora, to 
test podsumuję w takich o to słowach: Medycyna jak 
wiadomo nie należy do najłatwiejszych przedmiotów 
i zgłębianie jej jest tak samo trudne, jak zrozumienie ko-
biety przez mężczyznę. Jednak, jak widać, da się to zro-
bić celująco i właśnie taką ocenę wystawiam inżynie-
rom firmy Etymotic z egzaminu „Małżowina uszna”. «

słyszymy to, co naprawdę artysta nagrał w studio – bije 
z nich autentyczność dźwięku i wierne odzwierciedlenie 
każdego instrumentu. Świetnie słuchało mi się w nich 
właśnie instrumentalnych nagrań, w których słychać 
każde dynamiczniejsze szarpnięcie w strunę, bądź moc-
niej wykorzystane płuco w pewnych partiach trąb-
ki. Na koniec, ostatnie ukłony powędrują w stronę 
niewiarygodnej dynamiki słuchawek oraz nieskończo-
nej granicy głośności, czego nie słychać na sprzętach 

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

konkurs 
Udziel odpowiedzi na pytanie: „Co	jest	dla	Ciebie	ważne	przy	wyborze	słuchawek?”
Do wygrania: Zestaw słuchawek Etymotic, model MC5
Odpowiedzi należy przesłać na adres: marketing@isource.pl w terminie do 03.08.2012r. Nagrodzimy dwie osoby.
Regulamin konkursu dostępny na stronie http://imagazine.pl/regulamin-konkursu-etymotic-w-imagazine 
oraz w siedzibie firmy iSource, ul. Postępu 6, 02-676, Warszawa.

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
marketing@isource.pl
http://imagazine.pl/regulamin-konkursu-etymotic-w-imagazine
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JarOSław Cała

jays-a-jays 
Four

a-Jays – four mają wszystko co 
trzeba, żeby stać się pierwszym 
wyborem przy zamianie standar-
dowych słuchawek każdego ipo-
da, ipada czy iphone’a.

Od dłuższego czasu nie testowałem słuchawek, 
w cenie akceptowalnej dla większego grona „nor-
malnych” iUżytkowników. Nie każdy przecież jest 
melomanem i chce wydać na słuchawki 700-800 zł…

Standardowe słuchawki Apple to zdecydowa-
nie za mało. Wielu moich znajomych dzwoni do mnie 
z pytaniem, jakie słuchawki mogę polecić za  około 
plus/minus 200 zł. Wcześniej nie miałem gotowej od-
powiedzi na to pytanie. Teraz jednak, na mojej po-
czcie głosowej, spokojnie mogę ustawić powitanie 
„Kup a-Jays-Four”.

To słuchawki stworzone wręcz dla wszystkich użyt-
kowników nadgryzionego sprzętu. Absolutnie każdy, 
kto planuje kupno iPhone’a powinien od razu wrzucić je 
sobie w koszty. Powodów, dlaczego tak piszę, jest  kilka. 
Postaram się udowodnić, że nic a nic się nie mylę.

 » Jak Bonnie i Clyde

Pierwsza sprawa to wygląd. Białe a-Jays-Four 
są śliczne i przyciągają spojrzenia na ulicy pra-
wie tak samo, jak mini spódniczki. W zestawie 
z iPhone’em wyglądają jak Bonnie i Clyde, two-
rząc nierozłączny perfekcyjny duet.

Płaski, delikatny i lekki kabel posiada super 
funkcjonalnego pilota, a całość wykonana jest so-
lidnie, z dbałością o szczegóły. Łamany jack jest 
dużo bardziej funkcjo-
nalny od klasycznego, 
a dzięki płaskiej budo-
wie nie musimy martwić 

się o godzinę straconego cza-
su po każdym wyciągnięciu 
słuchawek z kieszeni.

Pisząc „super funkcjonal-
ny pilot” mam na myśli małe 
urządzenie, które ma wbudo-
wany mikrofon i trzy maksy-
malnie wykorzystane przyci-
ski. Czytając opis funkcji tych 
przycisków myślałem, że za-
raz doczytam się  instrukcji 

„ to słuchawki 
stworzone 

wręcz dla wszystkich 
użytkowników 
nadgryzionego 
sprzętu. absolutnie 
każdy kto 
planuje kupno 
iPhone’a powinien od 
razu wrzucić je sobie 
w koszty.
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różniając się z  całego pasma. Wyżej też jest nieźle, a co 
najważniejsze nie zatracił się w tym wszystkim środek. 
To pokazuje, że a-Jays-Four są słuchawkami z dość sze-
rokim zakresem częstotliwości, a w tym przedziale ce-
nowym to naprawdę rzadkość.

Firma Jays odwaliła kawał dobrej roboty tworząc słu-
chawki kompletne, dokładnie takie jak wielu użytkow-
ników Apple szukało dla siebie. Na dzień dzisiejszy nie 
znam lepszego rozwiązania za taką cenę, a-Jays-Four 
mają wszystko, co trzeba, żeby stać się pierwszym wy-
borem przy zamianie standardowych słuchawek każde-
go iPoda, iPada czy iPhone’a. Taka zamiana dla każdego 
będzie jak przesiadka z podstarzałego Golfa do nowe-
go Passata. «

jak włamać się na serwery NASA. Może przytoczę: 
„Szybkie przewijanie w przód – Wciśnij szybko dwa 
razy i przytrzymaj środkowy przycisk”, albo „Odrzuca-
nie przychodzących połączeń telefonicznych – Wciśnij 
środkowy przycisk, przytrzymaj przez około dwie se-
kundy i zwolnij, podwójny cichy sygnał potwierdzi od-
rzucenie połączenia”.

Ten mały pilot potrafi też dużo po podłączeniu do 
Mac’a, obsługując większość aplikacji typu VOIP,  Skype, 
FaceTime.

Ostatnim krokiem w przekonywaniu Was do produk-
tu firmy Jays jest dźwięk, jaki z nich płynie. Pierwsze 
słowo, jakie przyszło mi do głowy po odsłuchu  modelu 
„Four” to „kompromis”. Słuchając ostatnio wielu dro-
gich zestawów słuchawkowych bałem się, że urządzenie 
ponad dwukrotnie tańsze zawiedzie moje rozpieszczo-
ne ucho. Tak się nie stało i zostałem bardzo miło zasko-

czony jakością dźwięku, dlate-
go słowo kompromis jest tu 
najbardziej trafne. Stosunek 
ceny do jakości w tym przy-
padku jest bardziej niż zada-
walający. Słuchawki te firma 
Jays sprzedawałaby z powo-
dzeniem przynajmniej o po-
łowę drożej. Od początku do 
końca jest to produkt kiero-
wany dla młodych ludzi i tak 
też gra. Dynamiczny, głośny 
dźwięk z bardzo mocno pod-
bitym basem,  który zasługuje 
na największą pochwałę wy-

jays-a-jays Four      
Przetwornik: Dynamiczny 8,6 mm

Czułość: 96 dB – 1kHz

Impedancja: 16 Ω – 1kHz

Pasmo	przenoszenia: 20 Hz – 21 000 Hz

Izolacja	akustyczna: Jays Sound Isolating Sleeves

Długość: 115 cm

Wtyczka: posrebrzany mini jack 3,5mm

„ stosunek ceny 
do jakości, 

w tym przypadku, 
jest bardziej niż 
zadawalający. 
te słuchawki, 
firma jays, mogłaby 
sprzedawać 
z powodzeniem 
przynajmniej 
o połowę drożej.
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zbliżają się wakacje, ale ciężko roz-
stać się z dostępem do Internetu. Jak 
sobie radzić? Sposobów jest kilka. 
Jednym z nich jest przenośny router 
firmy tp-Link.

W poprzednich numerach iMagazine, opisywaliśmy 
z Maciejem Skrzypczakiem przenośne routery TP-Link. 
Dzisiejszy model – TP-Link TL-MR3040 – jest starszym 
bratem modelu TL-MR3020. Podobnie jak ten ostatni 

posiada sporo funkcji przydających się w podróży, ale 
nie tylko.

 » Co w zestawie i wrażenia estetyczne

Podobnie jak w przypadku młodszego brata design pu-
dełka oraz samego routera jest stylizowany na produk-
ty „made for Apple”. Dominuje biel, minimalizm i kom-
paktowość. Osobiście bardzo mi to odpowiada, bo nie 
ma nic gorszego jak przerost formy nad treścią,  miliony 
lampek itd. W produktach TP-Link tego nie ma. Ilość „du-
pereli” ograniczona jest do minimum.

tP-link Portable
zabierz internet 

na WakacJe
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stowałem go z modemem pracu-
jącym w  sieci Play.  Modem został 
rozpoznany i poprawnie urucho-
miony przez router – bez proble-
mu. Oprogramowanie routera po-
zwala na ustalenie priorytetów 
portów dla połączenia WAN. Dzię-
ki temu możemy wymusić uży-
wanie tylko połączenia 3G lub też 
możliwość używania portu RJ-
45 jako portu WAN. Bardzo do-
bra opcja w przypadku hoteli udo-
stępniających Internet za pomocą 
kabla. Możemy wtedy wydzielić 
sobie sieć wewnętrzną na nasze 
potrzeby, gdy np. chcemy użytko-
wać więcej niż jedno urządzenie. 
Sprawną konfigurację urządzenia 
ułatwiają też cztery kontrolki, in-
formujące o stanie naładowania 
baterii, połączeniu LAN, połącze-
niu Wi-Fi oraz uruchomionym po-
łączeniu WAN. Router posiada też 
bardzo przydatną funkcję zarzą-
dzania przepustowością, co może 
się przydać w przypadku używa-
nia drogiego (za granicą) połącze-
nia 3G. Mamy możliwość ustale-
nia limitów dla każdego adresu IP, 
co pozwala na uniknięcie zatka-
nia całego pasma przez jednego 

klienta. Kolejna przydatna funkcja to wybór trybu pra-
cy routera. Do dyspozycji mamy następujące: router 
3G, router Wi-Fi (współdzielenie z portu LAN/WAN), 
punkt dostępu, klient WISP. Co mogę napisać o wydaj-
ności routera? Jest bardzo dobra, ponieważ moduł Wi-Fi 
pracuje w trybie „n”, więc możemy uzyskiwać połącze-
nia do 150 Mb/s. W zupełności wystarcza to do obsłu-
gi wielu klientów jednocześnie i nie powoduje zatkania 
 routera przy jednoczesnym kopiowaniu plików oraz roz-
mawianiu przez Skype.

Wyjątkową cechą tego urządzenia jest sposób jego 
zasilania – bateria. Co ciekawe, TP-Link zdecydował się 
na konstrukcję z wymienialną baterią. I chwała projek-
tantowi za to! Po pierwsze, nie ma problemu z wymia-
ną baterii, gdy ta dokończy swego żywota. Możemy za-
kupić nową, wymienić i nadal używać całe urządzenie. 
Po drugie, możemy dokupić kolejne baterie i wymie-
niać je, gdy poprzednie się wyładują. Sama bateria po-
zwala na nieprzerwaną pracę urządzenia przez około 
4-5 godzin, w zależności od stopnia jego wykorzystania. 

W zestawie otrzymujemy: ro-
uter, kabel sieciowy, kabelek USB 
z końcówką microUSB, płytkę CD 
ze sterownikami, instrukcję ob-
sługi, zasilacz sieciowy do łado-
wania baterii. Tak, baterii! Bo ten 
router posiada świetną funkcjo-
nalność, jaką jest praca na ba-
terii.  Unikamy wtedy konieczno-
ści zasilania routera, co może być 
bardzo przydatne w pracy w te-
renie lub w innym miejscu, gdzie 
nie mamy dostępu do prądu. Ale 
o tym dalej.

 » dane techniczne i urucha-
mianie routera

Jak w przypadku każdego produk-
tu TP-Link z tej serii uruchomie-
nie routera to czynność banalna. 
W przypadku tego modelu w za-
sadzie należy zamontować dostar-
czoną w zestawię baterię i uru-
chomić router przełącznikiem. 
Możemy również podłączyć ro-
uter do zasilacza lub portu USB 
i w ten sposób go zasilić. Po kilku-
nastu sekundach router urucho-
mi się, a w połączeniach Wi-Fi poja-
wi się nowa sieć. Teraz wystarczy wpisać adres routera 
– 192.168.0.1, identyczny w zasadzie we wszystkich urzą-
dzeniach TP-Link – i możemy przystąpić do konfigura-
cji urządzenia. Wszystkie powyższe kroki zostały jasno 
i czytelnie opisane w instrukcji. Po zalogowaniu się do 
panelu z ustawieniami routera zobaczymy klasyczne dla 
TP-Linka menu z opcjami konfiguracji. Nie będę się tu 
rozpisywał nad wszystkimi, bo jest ich sporo. Stwierdzę 
tylko, że panel jest przejrzysty i łatwy do opanowania. 
Po detale odsyłam do instrukcji oraz na stronę produ-
centa, gdzie wszystkie opcje są omówione. Router jest 
kompaktowy i lekki – waży tylko 94 g, co pozwala na 
bezproblemowe zabranie go w podróż, czy gdziekolwiek 
ze sobą. Zmieści się też bez problemu w damskiej to-
rebce (a co tam się nie zmieści;)).

Sam router posiada następujące złącza: microUSB (za-
silanie i ładowanie baterii), gniazdo LAN oraz port USB. 
Ten ostatni służy do podłączenia zewnętrznego mode-
mu USB dla sieci GSM. Router obsługuje modemy 3G 
pracujące w sieciach HSPA, UMTS, EVDO. Osobiście te-
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To bardzo dobre osiągi, chociaż przy używaniu  routera 
z  nowymi laptopami Apple może się przydać druga – za-
pasowa – bateria.

 » Podsumowanie

Router TP-Link TL-MR3040 to świetna pozycja dla 
wszystkich, którzy potrzebują mobilnego połączenia 
z Internetem. Wbudowana bateria, potrafiąca zasilić 

urządzenie przez kilka godzin, to świetne rozwiązanie 
w miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączyć się do 
sieci elektrycznej, a każda minuta baterii w laptopie jest 
drogocenna. Małe wymiary, łatwa konfiguracja i bezpro-
blemowa współpraca z modemami 3G to kolejne atuty 
tego sprytnego urządzenia. «

tP-link Portable      
PLUSY:  + design i gabaryty 

+ wyposażenie 
+ łatwa konfiguracja 
+ rozbudowane funkcje 
+ przystępna cena

MINUSY: – toporny zasilacz

http://imagazine.pl/


http://sklep.bizbi.pl/
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MaGia latania

Czy marzyłeś kiedyś, aby być pilo-
tem śmigłowca? Jeśli tak, to przeczy-
taj ten artykuł – może Ci się przydać!

Odkąd sięgam pamięcią, zawsze marzyłem o latającym 
modelu śmigłowca. W 1984 roku, jako dzieciak, zobaczy-
łem pierwszy taki model w Młodym Techniku. Nieste-
ty ceny takich zabawek były kosmiczne, a dostępność 
w Polsce żadna. Dlatego pragnienie posiadania takiej 
zabawki pozostało tylko marzeniem. Kilka lat temu 
dziecięce pragnienie powróciło, a że czasy się zmieni-
ły, więc można było urzeczywistnić swoje marzenia. 
I tak wpadłem jak śliwka w kompot. W moim życiu po-
jawiło się nowe hobby, a raczej gorąca pasja – zdalnie 
sterowane modele śmigłowców. Dlaczego śmigłowce, 
a nie samoloty lub samochody? Nie 
wiem. Może dlatego, że są to naj-
bardziej skomplikowane i najtrud-
niejsze w pilotażu statki powietrz-
ne. A może dlatego, że – jak żadne 
inne modele – potrafią poruszać się 
we wszystkich kierunkach;) Po kil-
ku latach zabawy w to bardzo wcią-
gające  hobby dorobiłem się 3 pro-
fesjonalnych modeli. Upodobałem 
sobie markę ALIGN – bardzo popu-
larną w Polsce ze względu na bar-

dzo dobry stosunek jakości do ceny. Posiadam modele 
klasy 500 oraz 800. Ten ostatni to prawie dwumetrowy 
 model z silnikiem o mocy  około 5 kW.

Powstaje jednak pytanie: Co u licha ma wspólne-
go śmigłowiec z Apple? A no ma! Ostatnio moja ko-
lekcja została uzupełniona o najmniejszy model firmy 
ALIGN – T-REX 100X. To maleństwo jest pełnosprawnym 
śmigłowcem zdalnie sterowanym, a dodatkowo może 
być sterowane za pomocą iPada lub iPhone’a:)

 » Co w pudełku?

Jako maniak ładnie wykonanych rzeczy zwracam uwa-
gę na pudełka. To od T-REXa 100X jest bardzo staran-
nie i solidnie wykonane. Jest to ważne, bo model jest 
delikatny, kurierzy są bez serca, więc wynik transportu 

mógłby być tragiczny. Ale nie w tym 
przypadku – gruby karton i solid-
na konstrukcja wewnętrzna solid-
nie chronią wszystkie elementy ze-
stawu. A w zestawie – poza samym 
śmigłowcem – otrzymujemy: radio 
do sterowania modelem, kilka czę-
ści zamiennych (tych, które najczę-
ściej ulegają awarii przy „katastrofie 
lotniczej”), śrubokręcik do zmonto-
wania śmigłowca oraz oprogramowa-
nie z podstawowym symulatorem do 
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 nauki pilotażu. Mamy też do dyspozycji 2 pakieciki zasila-
jące do śmigłowca oraz ładowarkę USB do ich ładowania.

 » Przygotowania do lotu

Samo przygotowanie śmigłowca do lotu to w zasadzie 
banalna rzecz. Szybka instrukcja-harmonijka pokazuje 
krok po kroku jak to zrobić trzeba. W zasadzie wystar-
czy przykręcić główny wirnik do modelu, założyć kabin-
kę, załadować baterie do nadajnika i można latać. Model 
jest wstępnie wyregulowany, ale czasem trzeba doko-
nać drobnych korekt. Instrukcja w tym względzie rów-
nież jest bardzo pomocna, gdyż tłumaczy jak to zrobić. 
Gdy mamy już zmontowany  model, można byłoby za-
cząć pierwsze loty. Ale tu warto najpierw zacząć od za-
poznania się z podstawami pilotowania śmigłowców. 
Wbrew pozorom nie jest to sprawa łatwa, bo pomimo 
że T-REX 100X to malutki model, to jednak nie jest to 
zabawka, która lata sama. Trzeba troszkę potrenować, 
zanim wzbijemy się w powietrze. A do tego służy do-
łączony symulator i kabelek pozwalający na podłącze-
nie nadajnika do komputera za pomocą portu USB. Tu 
jednak mamy problem, gdyż symulator pracuje jedynie 
pod Windowsem. Jest też bardzo okrojonym symulato-
rem (niezbyt wyrafinowane oddawanie fizyki rzeczywi-
stego modelu). Ale jest za darmo (dobry symulator to 
wydatek kilkuset złotych) i  pozwala potrenować podsta-
wy prowadzenia modelu. Jeśli poświęcimy temu trosz-
kę czasu, to bardzo szybko można się tego nauczyć. 
Dla bardziej ambitnych zostaje trenowanie bezpośred-
nio na modelu, co jednak odradzam, gdyż taka ambicja 
może kosztować nas uszkodzenie modelu, a co za tym 
idzie dodatkowy wydatek na części zamienne. Nie ma 
jednak z nimi problemu i można je dostać w kilku do-
brych sklepach w Polsce, a za granicą prawie w każdym 
sklepie modelarskim.

Ale zaraz, zaraz! Mieliśmy sterować modelem za po-
mocą iPada lub iPhone’a, prawda? Prawda. W zesta-
wie z modelem mamy tylko nadajnik, ale za dodatko-
we kilkadziesiąt złotych możemy dokupić przystawkę do 
urządzeń Apple, nazwaną przez producenta A5 Trans-
mitter. To małe, białe ustrojstwo 
podłączamy do iPada lub 

iPhone’a, pobieramy ze sklepu odpowiednią (darmo-
wą) aplikację i w zasadzie możemy latać. Sama aplika-
cja wygląda jak proste radio do sterowania modelem. 

Posiada też możliwość wyboru, czy modelem chcemy 
sterować za pomocą wirtualnych drążków lub wbudo-
wanych w  iPada/iPhone’a akcelerometrów. Wybór nale-
ży do nas, ale osobiście preferuję drążki, gdyż odczyty 
z akcelerometrów nie są zbyt dokładne i mają opóźnie-
nia. Aplikacja sterująca posada też kilka opcji konfigu-
racji, przydatnych do kalibracji modelu.

 » Lecimy!

Model gotowy do lotu, pakiety naładowane, trening 
na symulatorze wskazuje, że chyba damy radę – star-
tujemy! Ponieważ model jest bardzo mały i bardzo 
lekki, więc pierwsze próby jego podniesienia mogą 
być utrudnione i sprawiać kłopot dla początkujące-
go. Zalecam więc dokonywanie tych prób na otwar-
tym terenie (najlepiej duży pokój lub – jeszcze lepiej 
– sala gimnastyczna). Dopiero po opanowaniu i przy-
zwyczajeniu się do modelu można pokusić się o latanie 
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oraz czytając dokładnie załączoną instrukcję obsługi. 
Wykonanie modelu oceniam na bardzo dobre, podobnie 
jak wyposażenie. Model – wbrew pozorom – jest bardzo 
odporny na kraksy i twarde lądowania, ale nie jest nie-
zniszczalny. I o tym trzeba pamiętać. Na szczęście czę-
ści zamienne są powszechnie dostępne, a ewentualna 
naprawa nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Model 
polecam wszystkim, którzy chcieliby spróbować swoich 
sił jako piloci modelu śmigłowca;) «

w  mniejszych  pomieszczeniach. Modelem można też la-
tać na zewnątrz, ale przy spokojnej pogodzie i małym 
wietrze. Samo sterowanie modelem za pomocą przy-
stawki A5 jest równie proste jak nadajnikiem z zestawu. 
Czasami powstają jednak lekkie opóźnienia, więc trze-
ba się do tego przyzwyczaić. Nie ma tej niedogodności 
przy sterowaniu z normalnego nadajnika.

 » Podsumowanie

Model ALIGN T-REX 100X to świetna propozycja dla po-
czątkującego pilota modeli zdalnie sterowanych. Co 
prawda jest wymagana podstawowa wiedza na temat 
budowy modeli śmigłowców i umiejętności pilotażu, ale 
można je zdobyć trenując na dołączonym symulatorze 

aliGn t-rex 100x combo
ALIGN T-REX 100X Combo (zestaw) – ok. 350 zł

przystawka A5 Transmitter (do ipada/iPhone’a) – ok. 70 zł

http://www.nozbe.com


 » 2012 nr 7-8 » SPrzęt » libratone live 78

JarOSław Cała

Wiadomo nie od dziś, że Skandynawowie znani są z mi-
nimalistycznego dizajnu, który dzięki największej na 
świecie sieci sklepów z meblami Ikea, sprzedaje się jak 
ciepłe bułeczki i gości w milionach domów. Projektanci 
z północy Europy tworzą ponadczasowo, funkcjonalnie, 

poprawiając jakość życia przez odpowiednie wzornic-
two i właśnie dlatego ich projekty pokochał cały świat.

Kiedyś, opisując jeden z modeli stacji dokujących Phi-
lipsa, napisałem: „W tych czasach, od głośnika wymaga 
się więcej, niż samego dźwięku. Tym bardziej, że jest to 

libratone live

Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się testować głośnika w taki sposób, jak tym ra-
zem. Chodzi mi o dźwięk, bo przecież wydawać by się mogło, że to właśnie 
on jest czymś absolutnie najważniejszym w takim sprzęcie. Otóż nie do końca 
drogi czytelniku i sam nie wierzę w to, co piszę!
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Libratone Live posiada duży chromowany uchwyt, ide-
alnie wyprofilowany i dizajnersko świetnie narysowa-
ny, co w połączeniu z kaszmirowym materiałem pasu-
je do siebie jak duże chromowane felgi do linii Ferrari.

 » Od drapaka po czajnik…

Kształt urządzenia przypomina mi wiele rzeczy, od dra-
paka dla kota, po futurystyczny czajnik elektryczny, ale 
jeśli miałbym porównać ten sprzęt do jakiegoś innego 
głośnika, to w pozycji leżącej przypomina trochę minia-
turkę koncertowego odsłuchu. Wygląd, to w tym przy-
padku bardzo ważna cecha i można rozpisywać się o niej 
w nieskończoność, jednak są też inne bardzo ciekawe 
rzeczy, jakie Libratone umieścił w modelu Live. Bez wąt-
pienia, kolejną świetną cechą Live jest jego bezprzewo-
dowość i to w najlepszym dla iUżytkowników systemie 
AirPlay. Działa to tak samo, jak w każdym sprzęcie wy-
posażonym w tę funkcję, a cała konfiguracja jest szyb-
ka i bezproblemowa. Wystarczy zajrzeć do kolorowej, 
bosko wydanej, instrukcji obsługi, o której pisałem już 
wcześniej. Oczywiście ta bezprzewodowość posiada 
mały minus, czyli tzw. lagi. Są one jednak na akcepto-
walnym poziomie i tak naprawdę zauważyłem, że w każ-
dym urządzeniu posiadającym AirPlay jest dokładnie tak 
samo. Jeśli posiadasz sprzęt niekompatybilny z AirPlay 
jest też furtka bezpieczeństwa w postaci złącza 3,5 mm 
jack. Szkoda tylko, że producent nie zastosował baterii, 
co do końca uwolniłoby głośnik od kabli.

 » nietuzinkowy wygląd, świetny dźwięk 
i prawie żadnych kabli

Jeszcze nigdy nie zdarzy-
ło mi się testować głośnika 
w taki sposób, jak tym ra-
zem. Chodzi mi o dźwięk, 
bo przecież wydawać by się 
mogło, że to właśnie on jest 
czymś absolutnie najważniej-
szym w takim sprzęcie. Otóż 
nie do końca drogi Czytelni-
ku i sam nie wierzę w to, co 
piszę! Nie do końca obcho-
dziło mnie jak Live gra, bo 
szczerze mówiąc miałem to 
w głębokim poważaniu, gdy 
na niego patrzyłem i dotyka-
łem pięknie zaprojektowanej 

urządzenie peryferyjne Apple – firmy, która jak wiado-
mo między innymi właśnie wyglądem zdobywa nasze 
serca. To zdanie idealnie pasuje do głośnika, który tra-
fił do mnie na testy.

Libratone to Duńska firma, która stworzyła najprost-
szy i – według mnie – najpiękniejszy głośnik dedykowa-
ny Apple.

Model Live, od samego wypakowania, pokazuje 
jak bardzo Duńczycy przyłożyli się do tego projektu 
–  takiego dbania o szczegóły jeszcze nigdy nie widzia-
łem. Sama instrukcja obsługi jest wykonana w taki spo-
sób, że pierwszy raz w życiu zawartość czytałem nie ze 
złością, jaka najczęściej towarzyszy nam przy lekturze 
tego rodzaju, a z uśmiechem i zachwytem. Kolorowe ilu-
stracje i papier dobrej jakości rozkłada się, pokazując 
krok po kroku wszystkie możliwości urządzenia. Kabel 
 zasilający jest materiałowy i przypomina te, które do-
brze znamy z żelazka, ale w przeciwieństwie do nich, nie 
plącze się. Sam głośnik to już majstersztyk – jego główna 
część, a w zasadzie prawie cały, pokryta jest niesamowi-
cie wyglądającym włoskim kaszmirem, który przypomi-
na filc. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem i z pewno-
ścią, to właśnie ten materiał wyróżnia  Libratone spośród 
 tysięcy innych głośników dostępnych na rynku. Warto 
dodać, że pozostałe materiały, jakie zostały wykorzysta-
ne do stworzenia tego projektu, to chrom i drewno, więc 
jak to mawia popularny celebryta „nie ma lipy”. Drugą 
charakterystyczną rzeczą, po której możemy rozpoznać 
produkty duńskiej firmy, jest jej logo. Ptaszek, bo o nim 
mowa, jest zarówno logiem, jak i jedynym przyciskiem, 
jaki posiada głośnik. Tak jak już wcześniej napisałem, 
dbałość o każdy szczegół jest widoczna od początku do 
końca i nie ominęła również przycisku, który w cudow-
ny sposób zmienia kolory, albo mieni się w zależności 
od stanu, w jakim znajduje się urządzenie. Na tyłach, 

„ na tyłach 
libratone 

live posiada duży 
chromowany uchwyt, 
idealnie wyprofilowany 
i dizajnersko 
świetnie narysowany, 
co w połączeniu 
z kaszmirowym 
materiałem pasuje 
do siebie, jak duże 
chromowane felgi 
do linii Ferrari.
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 obudowy.  Zafascynował mnie absolutnie. Sprawa tro-
chę się zmieniła, gdy sprawdzałem jego cenę i przecie-
rałem oczy z niedowierzaniem. Myślałem, że ktoś się 
pomylił i sprawdziłem na kolejnej stronie, później na 
kolejnej i kurczę to chyba nie możliwe, że ktoś się po-
mylił na 235 stronach. To naprawdę kosztuje 2 999 zł 
i w Polsce dostępne jest jak na razie tylko w Apple  Store. 
Taka cena zobowiązuje i to nie może tylko ładnie wyglą-
dać. Zabrałem się za odsłuchiwanie, które potwierdziło 
 jakość i kunszt duńskiej firmy. Gra bardzo dobrze, ale pa-
miętajmy, z jakimi przeciwnikami w tej klasie musi kon-
kurować Libratone. Chyba nie trzeba wymieniać. Co wię-
cej, ja tych głównych rywali słyszałem, więc mnie nie 
oszuka. Rezultat? Nie gra najlepiej na świecie, jednak 
to pierwsza trójka, którą można porównać do wyników 
w męskim sprincie, gdzie na mecie przeciwników dzielą 
setne sekund i właśnie w tym przypadku bardzo przy-
dałaby się specjalna fotokomórka, jaką dysponują no-

woczesne  stadiony. W dźwię-
ku słychać bardzo dokładnie 
wokal, sporo wysokich tonów 
i jedyne do czego można się 
przyczepić to bas, który na 
tle konkurencji jest delikat-
nie z tyłu. Przy sprzętach z tej 
półki cenowej bardzo waż-
nym aspektem jest dynami-
ka, a konkretniej chodzi o to, 
żeby głośnik nie tracił jej przy 
głośnym słuchaniu i żeby czy-
stość dźwięku była zachowa-
na nawet przy maksymalnej 
skali głośności. Dokładnie tak 
jest w Libratone Live, za co 
inżynierom tej firmy należy 
się głęboki ukłon. Jest jeszcze 

jedna sprawa, którą należy poruszyć. Mianowicie cho-
dzi o miejsce, w jakim głośnik będzie użytkowany i tu 
nie zaskoczę nikogo jeżeli napiszę, że dbałość o każdy 
szczegół dotyczy również właśnie tego czynnika. Tech-
nologia FullRoom, jaką zastosował Libratone jest nie-
zwykle ważna i nie można jej ignorować. Głośnik jest 
odpowiednio zaprojektowany, tak żeby dźwięk rozprze-
strzeniał się w 360 stopniach i trafiał w każdy zakama-
rek pomieszczenia, w jakim się znajduje. Dlatego ab-
solutnie każdy, kto zdecyduję się na zakup urządzenia, 
od razu po jego uruchomieniu musi pobrać specjalną 
darmową aplikację od Libratone. W tej aplikacji może-
my ustawić z dokładnością co do cm odległości każdej 
ściany, od jakiej znajduje się wasz sprzęt. Dzięki temu 
uzyskamy optymalnie dobrą jakość dźwięku, co najle-
piej słychać przy oglądaniu filmu.

Kończąc, zacytuje tekst, jakim przedstawia się firma 
z Kopenhagi „Basically, Libratone is sound system for 
today”. Jest w tym sporo racji, ten głośnik posiada trzy 
cechy, jakie na dzień dzisiejszy są najważniejsze i jakie 
każdy użytkownik na świecie chce mieć w swoim domu. 
Nietuzinkowy wygląd, świetny dźwięk i – ku zbawieniu 
świata – prawie żadnych plączących się kabli. «

libratone live      
Głośniki: Bas (1 x 5”), średniotonowe (2 x 3”), 
węglowy wysokotonowe (2 x 1”)

Pasmo	przenoszenia: 50–20 000 Hz

Technologie: AirPlay, FullRoom

Gniazdo: 3,5mm jack

Moc: 110-230 VAC, 50/60Hz

Dostępne	kolory: Szary, Czarny, Beżowy, Czerwony

Wymiary: Waga – 6,5 kg, Szerokość – 19,5 cm, Długość – 15 cm, 
Wysokość – 47 cm

„ nie gra najlepiej 
na świecie, 

jednak to pierwsza 
trójka, którą można 
porównać do wyników 
w męskim sprincie, 
gdzie na mecie 
przeciwników dzielą 
setne sekund i właśnie 
w tym przypadku 
bardzo przydała by się 
specjalna fotokomórka 
jaką dysponują 
nowoczesne stadiony.



. 

 

.
Wkrótce w iSpot

http://www.ispot.com.pl/
http://www.cardeasy.pl/
http://www.mobileclub.com.pl/webpage/sklepy.html
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przEmySław marCzyŃSKI

z instaGraMu
na MaGnes
mówcie co chcecie, ale Instagram 
wciąga. możliwość zrobienia zdjęcia 
telefonem, błyskawicznego dodania 
ciekawych filtrów i publikacji w sie-
ci swojego dzieła – oto, sukces tej 
usługi. Niestety, Sieć ma to do sie-
bie, że wszystko tu szybko umiera. 
zachwyt nad naszą produkcją to nie-
spełna kilka „Lubię to” i cisza. a co, 
jeśli chciałbym przenieść moje zdję-
cia z Instagramu do świata material-
nego… chociażby na lodówkę?

Firma PicPack proponuje ciekawą ofertę dla wszyst-
kich fanów usługi Instagram. Dzięki niej będzie-
my  mogli zamówić magnesy prezentujące  obrazki 
z naszych  internetowych zasobów. Proces zama-
wiania jest banalnie prosty. Należy wejść na stronę 
 http://getpicpack.com/, zalogować się do Instagram 

i wybrać 12 zdjęć. Koszt takiego zlecenia wynosi 18 Euro 
z kosztami transportu.

Skusiłem się. Zamówienie złożyłem w czwartek wie-
czorem. Z mojego konta PayPal zniknęło 80,84 zł. Prze-
syłka dotarła w środę. Licząc weekend i przebytą drogę 
z Niemiec to całkiem dobry wynik. Magnesy umieszczo-
no w twardej tekturowej kopercie. 12 magnesów o wy-
miarach 5.8 x 5.8 mm. dotarło bezpiecznie.

Jakość wykonania naprawdę świetna. Sam nadruk 
nie wzbudza żadnych uwag. Kwadraciki solidnie „łapią” 
lodówkę, a kłopot może być jedynie z ich oderwaniem 
od metalowej powierzchni.

PicPack bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Nie bawi-
łem się do tej pory w akcje scalania wirtualnego świata 
ze światem materialnym, byłem więc dość sceptycznie 
nastawiony do wydania pieniędzy. I proszę, żona prak-
tycznie zbzikowała na punkcie oklejenia Martą  lodówki 
i rozdawania bliskim pamiątek z podobizną córki. Ja na-
tomiast dumnie jak paw oświadczam, że to ma artystycz-
na dusza poczyniła te wszystkie zdjęcia. Efekt przenie-
sienia obrazków z Instagram do rzeczywistości innej, niż 
cyfrowa, został wykonany po mistrzowsku. Łatwość za-
kupów plus jakość wykonania magnesów – tak sobie to 
wymarzyłem! Gorąco polecam. «
Witryna PicPack – http://getpicpack.com/

Cena	za	12	magnesów	–	18	Euro

http://getpicpack.com/
http://getpicpack.com


 » 2012 nr 7-8 » SPrzęt » olloclip – trzy obiektywy dla iphone’a 83

wOJtEK pIEtrUSIEwICz

ollocliP 
– trzy 
obiektyWy 
dla ipHone’a
wbudowany w iphone’a aparat, zaskoczył 
wielu użytkowników przy czwartej odsłonie 
 telefonu. wersja 4S spowodowała, że sprze-
dałem swojego kieszonkowego panasonica 
LX3. Nie – nie jest lepszy, ale na tyle dobry, 
że panasonic leżał na półce i się kurzył. Nie 
wszystkim jednak wystarczy wbudowany i sta-
ły obiektyw, o kącie widzenia odpowiadają-
cemu ogniskowej 33 mm. to dla nich został 
stworzony Olloclip, który powstał dzięki moż-
liwościom, jakie daje Kickstarter.

 » Sprzęt

Olloclip nakładamy na róg iPhone’a, dokładnie w miej-
scu, gdzie znajduje się obiektyw. Nie posiada żadnego 
mocowania i można go poruszyć niedbałym ruchem 
ręki, ale nie udało mi się go tym sposobem upuścić na 
ziemię. Wadą tego rozwiązania jest niedostępny przy-

cisk Sleep/Wake. Ma on trzy tryby działania – szeroki 
kąt, rybie oko lub macro – i w zależności od tego, któ-
rego z nich chcemy użyć, musimy odpowiednio ustawić 
Olloclipa. Ma co prawda dwa obiektywy, ale jeden z nich 
jest odkręcany, co pozwala na skorzystanie z trybu ma-
cro. W komplecie – poza samymi obiektywami – otrzy-
mujemy dodatkowo woreczek z mikrofibry do jego no-
szenia, który również sprawdza się jako szmatka do 
usunięcia odcisków palców. Są też dwie zatyczki chro-
niące obiektywy, gdy z nich nie korzystamy. Niestety, 
te dwa dekielki są małe i bardzo łatwo je zgubić – uda-
ło mi się to uczynić już po pięciu minutach od rozpako-
wania. Na szczęście znalazłem zgubę w tylnej kieszeni 
spodni… a nic tam przecież nigdy nie chowam.
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 » zdjęcia

Zdecydowanie, najbardziej spodobały mi się możliwo-
ści macro. Olloclip pozwala na obrazowanie na pozio-
mie 10:1, do którego konieczna jest odległość ognisko-
wania około 13 milimetrów. Sama jakość zdjęć jest też 
zaskakująco dobra – nie bez znaczenia pozostaje model 
iPhone’a, ale dobre światło i technika stają się bardzo 
istotnymi rzeczami. Obiektyw szerokokątny z kolei po-
zwala na uzyskanie około dwukrotnie szerszego kąta wi-
dzenia niż podstawowy, a rybie oko ma blisko 180 stop-
niowy kąt widzenia.

Powyższe naturalnie nie dotyczy trybu video, w któ-
rym Olloclip również działa. Jako, że iPhone nie wyko-
rzystuje całej matrycy do kręcenia filmów, a jedynie jej 
wycinek, to Olloclip będzie miał odpowiednio mniejsze 
kąty widzenia w każdym z trybów pracy. Nie zmienia 
to jednak frajdy, jaką może dawać – trzeba się do tego 
zwyczajnie przyzwyczaić. «

 » Oprogramowanie

Nie ma! Olloclip to obiektyw, który będzie współpra-
cował z dowolną aplikacją, wykorzystującą aparat 
 iPhone’a. Nie ma znaczenia, czy uruchomimy Instagram, 
 Facebook Camera czy wbudowaną aplikację Apple. Za-
let takiego rozwiązania nie trzeba przestawiać – wyda-
wało mi się to naturalne, ale takie pytania padały przez 
okres, w którym mieliśmy go w testach.

olloclip      
Kompatybilność: iPhone 4, iPhone 4S

Cena: 349 zł SRP

WWW: Olloclip.com

-1 pkt. za to, że przycisk Sleep/Wake jest niedostępny

Zdjęcie	wykonano	za	pomocą	
iPhone’a 4S	i Olloclip	w trybie	
macro.	Mucha	jest	żywa,	ale	się	
nie	boi.	Powody	takiego	stanu	
rzeczy:	nieznane.

http://www.olloclip.com


www.cortland.pl

Do 31 sierpnia 2012 roku przy zakupie polskiej wersji pakietu  
CS6 Design Standard w postaci imiennej licencji (na osobę lub firmę)  

otrzymają Państwo tablet Wacom Intuos5 M Pen w prezencie.

Duet doskonały: Adobe + Wacom

http://www.cortland.pl
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Gry i ProGraMy
Mac osx

 » CSS3 Toolkit

Wielu z nas, prędzej czy później, musi stworzyć coś na 
kształt strony internetowej. Czytamy wtedy różne po-
radniki, a następnie wykorzystujemy wiedzę zawar-
tą w nich do stworzenia naszego dzieła. Najłatwiej-
szą metodą, aby wyglądało ono ładnie, jest użycie CSS, 
a najłatwiejszą metodą na użycie CSS jest CSS3 Toolkit. 
Mały program, który potrafi generować kod na podsta-
wie tego, co… narysujemy. Wybieramy rozmiar elemen-
tu, jego kolory, czy ma ramkę czy nie, cienie, narożniki, 
a w przezroczystym okienku obok automatyczne poja-
wiają się coraz to nowe linijki kodu. Wygodne, prawda? 
Poza tym cena nie jest zabójcza w Mac App Store musi-
my zostawić tylko 2,39 Euro.

Cena:	2,39	Euro
http://bit.ly/OTciRl

 » MainMenuPro

Tworząc system OS X twórcy starali się, aby każda czyn-
ność była łatwa do wywołania oraz banalna w użyciu, 
duże znaczenie też miał dostęp do tych funkcji. Dzięki 
temu często „przy okazji” możemy szybko zanotować 
coś w kalendarzu czy dodać nowy kontakt, praktycznie 
bez odwracania się od obecnego zajęcia. Ale co gdy nasz 
komputer zwolni? Nie ze starości, a z zaśmiecenia pa-
mięci. MainMenuPro zagnieżdża się w MenuBarze i tyl-
ko czeka na ten moment. Dwoma kliknięciami możemy 
wyczyścić pamięć, usunąć dane tymczasowe, napra-
wić drobne problemy czy dostać się do ukrytych funk-
cji systemu. Jeżeli często powtarzacie jakąś czynność, 
można ją dopisać do tej listy, bowiem MMP pozwala na 
tworzenie własnych poleceń w banalny sposób. Licen-
cja dla jednego użytkownika kosztuje 16 Euro, ale pro-
gram można znaleźć czasem w paczkach  aplikacji. W każ-
dym razie – warto!

Cena:	16	Euro
http://mainmenuapp.com

 » Cheatsheet

Świetnie pamiętam jak po raz pierwszy zobaczyłem li-
stę skrótów klawiszowych w OS X, a były to te syste-
mowe. Złapałem się za głowę i zacząłem szukać sposo-
bu na spamiętanie ich. Mimo że od tego czasu minęło 
kilka lat, to ciągle zdarza mi się nacisnąć command 
i utknąć. Teraz jednak w takim momencie przed mo-
imi oczami ukazuje się tablica wszystkich kombinacji 
dla danego programu, wraz z czynnościami, które po-
kazują. Jest to szalenie wygodne, szczególnie dla świe-
żych  MacUserów, ale myślę że „starym wyjadaczom” też 
niejeden skrót mógł umknąć. Polecam, szczególnie że 
Cheatsheet (bo tak się nazywa owa tablica) znajdziecie 
w Mac App Store za darmo.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/OiO2Iz

 » Significator for iTunes

Liczba programów, które trzymam w swoich Menu 
 Barze chyba przewyższyła liczbę programów w moim 
Docku, ale nie bez powodu. Takie widżety bardzo czę-
sto ułatwiają oraz usprawniają czynności, aż dziw bie-
rze że Apple nie korzysta z ich potencjału. Do grupy 
tych aplikacji zalicza się Significator for iTunes, który 
samemu robi nic. Ale gdy włączymy iTunes to (po roz-
winięciu go) wyświetla aktualnie grany utwór z okładką. 
Możemy go przewinąć do przodu lub do tyłu, włączyć 
mieszanie utworów lub powtarzanie, a także odtwo-
rzyć zupełnie inną piosenkę. Dodatkowo jeżeli mamy 
tekst do słuchanego kawałka, również zobaczymy go 
w Significatorze. Po kilku dniach zupełnie zapomnia-
łem, o jego istnieniu – korzystanie z niego jest po pro-
stu czymś naturalnym. Jeżeli więc słuchacie dużo mu-
zyki z komputera, to Significator for iTunes znajdziecie 
w Mac App Store za 1.59 Euro. Teraz jest za darmo, nie 
wiem jak długo więc najlepiej sprawdzić w dniu wyda-
niu magazynu.

Cena:	darmowy
http://bit.ly/OiSYPz

mIChał zIELIŃSKI

http://itunes.apple.com/pl/app/css3-toolkit/id479856901?mt=12
http://mainmenuapp.com
http://itunes.apple.com/pl/app/cheatsheet/id529456740?mt=12
http://itunes.apple.com/pl/app/significator-for-itunes/id511708837?mt=12
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 » Londyn 2012	 Cena:	0,00	Euro

Euro 2012 się skończyło, ale lato tego roku obfituje w wydarzenia sportowe. Gdy będziecie czy-
tali ten numer, Letnia Olimpiada 2012 w Londynie będzie już rozpoczęta. Na Olimpiadzie jest tak 
dużo dyscyplin i startuje tak dużo zawodników, że zorientowanie się w tym wszystkim, może być 
trochę ciężkie. Z pomocą jak zwykle przyjdzie Wam iPhone i aplikacja Londyn 2012. Program jest 
wykonany bardzo schludnie i nastawiony na czytelne przekazywanie informacji. Uzyskamy dzię-
ki niemu dostęp do aktualizowanych na bieżąco wyników reprezentantów Polski na Igrzyskach 
Olimpijskich Londyn 2012, dostęp do aktualizowanych terminarzy poszczególnych konkuren-
cji oraz dyscyplin olimpijskich, klasyfikację medalową igrzysk oraz tabele dla rozgrywek grupo-
wych wybranych dyscyplin drużynowych. Te informacje na pewno się przydadzą. Dla korzysta-
jących z programu producent przewidział konkurs, w którym można wygrać olimpijskie koszulki.

Zobacz	w	Appstore

 » Smart dot	 Cena	0,00	Euro

Jest to ciekawy program pomagający prowadzić prezentacje. Po zainstalowaniu darmowej apli-
kacji na naszym iPhone’ie oraz programu Smart Dot Host na komputerze z Windows lub Mac OS, 
będziemy mieli możliwość sterowania prezentacjami. Obsługiwane są zarówno prezentacje z Key-
note, jak i z Power Pointa. Oprócz tego, dostaniemy możliwość używania iPhone’a jako myszki. 
Pewnie nie widzicie w tych funkcjach nic ciekawego, zgadza się. Najciekawsza jest możliwość 
sterowania wskaźnikiem laserowym, wpiętym w złącze słuchawkowe naszego iPhone’a. Oczywi-
ście taki, sam w sobie bardzo ciekawy i designerski (choć jeszcze niedostępny) wskaźnik, musimy 
dokupić oddzielnie, ale jak już go będziemy mieli, to można go włączyć i wyłączyć poprzez na-
ciśniecie wielkiego przycisku na ekranie. Świetne, choć wskaźnik laserowy kosztuje 80 dolarów.

Zobacz	w	Appstore

 » Pocket Planes.	 Cena	0,00	Euro

W grze wcielamy się szefa linii lotniczych. Musimy kupować samoloty, prze-
wozić ludzi i ładunki, kupować możliwość operacji na nowych lotniskach itp. 
Jednym słowem wszystko to, z czym na co dzień spotyka się prezes LOTU-u:) 
Oczywiście cały czas rzucane są nam kłody pod nogi, a to popsuje się samo-
lot, a to ludzie będą chcieli latać z innych miejsc niż te, w których mamy pu-
ste samoloty, a to samolot jest za mały. Gra naprawdę wciąga i w fenomenal-
ny sposób pochłania nam czas. Dodatkowym smaczkiem w grze jest grafika 8 
bitowa. Idealnie pasuje do charakteru gry i doskonale uzupełnia rozgrywkę. Aplikacja jest bezpłatna, ale jak to czę-
sto bywa w tego typu grach, aby zabawa się szybko rozkręciła musimy zainwestować poprzez zakupy wewnątrz apli-
kacji w wewnętrzną walutę.

Zobacz	w	Appstore

Gry i ProGraMy
app store NOrbErt Cała

http://itunes.apple.com/pl/app/londyn-2012/id533793132?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/smart-dot/id505932209?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/pocket-planes/id491994942?mt=8
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 » AutoMapa EU	 Cena	9,99	Euro

System nawigacji GSP AutoMapa dla iOS jest już dostępny na rynku jakiś czas, a teraz poja-
wia się w wersji z mapami całej Europy. AutoMapa, pośród innych systemów wyróżnia się 
kilkoma rzeczami, za które można ją polubić. Za interfejs użytkownika, który jest bardzo 
intuicyjny i bardzo prosty w obsłudze, za bardzo dużą bazę POI w programie, dzięki temu 
rzadko wpisuję adres, najczęściej wybieram np. Lotnisko itp. i za uwzględnianie informa-
cji o korkach. Ostatnią fajną sprawą jest system licencji. Ile razy w roku wyjeżdżacie za 
granicę samochodem? Pewnie raz, może dwa. Czy naprawdę trzeba w tym celu kupować 
program za 80 Euro? AutoMapę możecie kupić w subskrypcji 7-dniowej, w  cenie 9,99 Euro, 
90-dniowej w cenie 29,99 Euro, rocznej w cenie 59,99 Euro. W wielu przypadkach to ide-
alne rozwiązanie. Nie ma jednak róży bez kolców – bardzo nie lubię tego dziwnego ryso-
wania mapy przy jej przesuwaniu.

Zobacz	w	Appstore

 » London 2012: Official Join In App

Jeśli igrzyska zamierzacie śledzić nie przed telewizorem, ale na miejscu, w okolicach 
 Londynu, to niezbędna będzie aplikacja London 2012: Official Join In App for the Olym-
pic and Paralympic Games. Jest to kompletny przewodnik po tym, co będzie się działo na 
olimpiadzie oraz wokół niej. Z aplikacji dowiecie się wszystkiego o arenach sportowych, 
zobaczycie ich plany – wszystko po to, żebyście nie mieli problemów z zajęciem miejsc. 
Znajdziecie informację jak do nich najlepiej dotrzeć oraz stworzycie swój własny kalendarz 
wydarzeń sportowych, w których chcecie wziąć udział. Jednym słowem zaplanujecie so-
bie cały sportowy czas w Wielkiej Brytanii. Oczywiście wokoło wydarzeń sportowych będą 
miały miejsce różne wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wystawy happeningi. W ich 
znalezieniu także aplikacja Wam pomoże. W wielu miejscach, aby dowiedzieć się o nich nie-
co więcej, będziecie mogli wykorzystać funkcję poszerzonej rzeczywistości.  Warta odnoto-
wania jest też społecznościowa warstwa aplikacji. Aby odnaleźć się z przyjaciółmi i znajo-
mymi, wystarczy umieścić pinezkę ze swoją pozycją i pozwolić znajomym się zlokalizować 
np. w konkretnym sektorze stadionu.

 » London 2012 – Official Mobile Game	 Cena:	2,39	Euro

Skoro jest olimpijsko, to musi być tak do samego końca. Ta olim-
piada ma nie tyko oficjalną aplikację z rezultatami sportowymi, 
jest też oficjalna gra, w której możemy się wcielić w sportowców. 
Do wyboru mamy 9 olimpijskich dyscyplin sportowych, takich jak: 
bieg na 100 m i 110 m przez płotki, pływanie 100 m stylem dowol-
nym i motylkowym, skok w dal i trójskok, skok o tyczce, kajaki (K1) 
i łucznictwo. Wszystkie te dyscypliny są dostępne w trybach trenin-
gu lub występu olimpijskiego. W grze zdecydowano się na rysun-
kową grafikę, która jest naprawdę świetna. Zadbano nawet o takie 

szczegóły jak powiewające na trybunach flagi należące do kibiców z krajów, z których akurat występują zawodnicy, 
albo o autentyczny wygląd aren sportowych. Samo sterowanie zawodnikami jest proste i sprowadza zazwyczaj do 
odpowiedniego uderzania w ekran.

Zobacz	w	Appstore

http://itunes.apple.com/pl/app/automapa-europe/id498445503?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/london-2012-official-mobile/id526999647?mt=8


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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 » iCloud

Nowy OS X 10.8 ma wbudowaną integrację z iCloudem. 
W odróżnieniu od Liona, jest ona głębiej zintegrowana 
z systemem. Całość została uproszczona i znacznie le-
piej integruje się w przypadku posiadania większej ilości 
urządzeń Apple, w szczególności z iPhone’em i iPadem.

 » notatki i Przypomnienia

Te dwie aplikacje zostały całkowicie wydzielone odpo-
wiednio z Maila i iCala i od teraz są wolnostojącymi pro-

gramami, dokładnie tak, jak ma to miejsce pod iOS. Ich 
design jest zresztą bardzo podobny. Niektórych ta in-
formacja ucieszy, innych nie. Nie da się jednak zaprze-
czyć, że będzie to znacznie bardziej intuicyjne dla osób, 
które pierwszy raz zasiadają przed Makiem.

 » Centrum Powiadomień

Centrum Powiadomień – znane z iOS – trafiło również 
do OS X 10.8. Nie dość, że otrzymujemy powiadomienia 
w stylu Growl czy iOS, to jeszcze trafiają one do boczne-
go, ukrytego pod biurkiem paska, na którym możemy 
sprawdzić, co się wydarzyło w czasie, w którym nie mie-
liśmy dostępu do komputera. Na obecną chwilę trafia-
ją tam powiadomienia z Przypomnień, Maila, Twittera, 
Kalendarza i wielu więcej programów. Wraz z wykorzy-
staniem tej funkcji przez developerów trzecich, będzie 
ona nabierała coraz większego znaczenia.

 » Messages

Messages zastąpił iChata jeszcze pod Lionem, ale był 
w wersji beta i powodował sporo problemów. Pod 

OS X mountain Lion będzie dostępny jeszcze w tym miesiącu. w momencie od-
dawania tego wpisu do publikacji, jeszcze się nie pojawił, ale od paru dni do-
stępny jest golden master – ostatnia wersja dla developerów, zwiastująca ry-
chłą premierę systemu. „górski Lew” będzie kosztował około 20 dolarów i do 
kupienia będzie tylko i wyłącznie w mac app Store. to rozwiązanie ma jedną 
niezaprzeczalną zaletę – aktualizować możemy wszystkie maki, które są w na-
szym posiadaniu. Niestety, w przypadku firm, trzeba kupić osobną licencję na 
każdy z komputerów.

noWości W os x 
Mountain lion
wOJtEK pIEtrUSIEwICz
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Mountain Lionem dostępny jest już w finalnej wersji 
i działa bez zarzutu, synchronizując wszystkie iMessa-
ges pomiędzy iPhone’em, iPodem, iPadem, a Makiem. 
Można za ich pomocą również przesyłać pliki, zdję-
cia i wiele więcej. Dostępne są również grupowe wia-
domości, co znacznie upraszcza komunikację w więk-
szym gronie.

 » Współdzielenie (Twitter i FB)

To kolejna funkcja, która do OS X trafiła prosto z iOS 
– integracja z Twitterem. Dzięki temu możemy wysyłać 
tweety wraz ze zdjęciami z większości miejsc w OS X, 
w tym Safari, Podglądu i innych programów. Podobna 
integracja z Facebookiem została zapowiedziana na je-
sień i prawdopodobnie pojawi wraz z premierą iOS 6, 
która również ma ją otrzymać.

 » AirPlay

To jedna z ciekawszych funkcji Mountain Liona. Umoż-
liwia ona powielanie ekranu na telewizorze, z auto-
matycznym skalowaniem obrazu do 720p lub 1080p, 

zależnie od jego – oraz wymaganego przez Apple TV 
– możliwości. Funkcja ta może być wykorzystywana cał-
kowicie bezprzewodowo, co pozwoli w nowy sposób na 
interakcję z komputerem oraz aplikacjami zainstalowa-
nymi na nim. Niestety, AirPlay Mirroring wymaga posia-
dania nowszego Maka z procesorem z serii Sandy Brid-
ge lub nowszego.

 » Power nap

Kolejną bardzo interesującą funkcją, ale również wyma-
gającą posiadania nowszego Maka, jest Power Nap. Pod-
czas gdy nasz Mac jest uśpiony, Power Nap będzie nie 
tylko wykonywał backup do Time Machine, ale również 
uaktualniał Pocztę, Kalendarz, Przypomnienia, Notatki, 
Strumień Zdjęć, Find My Mac oraz Dokumenty w iClo-
udzie. Będą pobierane również najnowsze uaktualnie-
nia. Wystarczy, aby komputer był podłączony w nocy 
do prądu. Nawet na to nie zwrócimy uwagi, ponie-
waż Mac pozostanie cichy – nie zostaną włączone żad-
ne diody ani wiatraki. Na obecną chwilę wspierany jest 
Retina MacBook Pro (mid 2012) oraz MacBook Air (late 
2010 lub nowszy).

 » dictation

Nowy iPad, wraz z iOS 5, otrzymał możliwość dyktowa-
nia tekstu, zamiast wpisywania go ręcznie i dopiero iOS 
6 udostępni pełną funkcjonalność Siri. Podobnie wyglą-
da to pod OS X 10.8 – system otrzyma globalną funk-
cję dyktowania, w różnych językach, ale nie naszym ro-
dzimym. Spodziewam się, że jest to również wstęp do 
wprowadzenie pełnoprawnego asystenta Siri. Dykto-
wanie nie wymaga żadnej konfiguracji – jest gotowe do 
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pracy. Wystarczy dwukrotnie wcisnąć przycisk Fn na 
klawiaturze. Im więcej go będziemy używać, tym lepiej 
będzie nas rozumiał – tłumaczenie odbywa się na ser-
werach Apple i obecnie wspierany jest język angielski 
(UK, Australia i US), francuski, niemiecki oraz japoński.
This sentence was typed via OS X Mountain Lion’s dic-
tation function.

 » Safari

Wbudowana w OS X przeglądarka Safari również została 
odświeżona. Wspiera teraz iCloud Tabs, czyli możliwość 
synchronizacji otwartych zakładek z iPadem i iPhone’em 
oraz Omnibox – jedno wspólne pole do wpisywania ad-
resu strony WWW lub wyszukiwania. Bardzo sprawnie 
działa również widok Tab View – wszystkie nasze zakład-
ki zostają zmniejszone gestem „ściskania” dwoma pal-
cami i możemy pomiędzy nimi przełączać się podobnie 
jak ma to miejsce w Mission Control, z tym że za pomo-
cą dwupalcowego machnięcia w lewo lub prawo. Sama 
przeglądarka również znacznie przyśpieszyła.

 » Program Up-to-date

Wchodząc na adres http://www.apple.com/osx/uptoda-
te/ po premierze Mountain Lion będziemy mogli spraw-
dzić, czy kwalifikujemy się do darmowego uaktualnie-
nia. Ten gest Apple dotyczy jedynie komputerów Mac 
kupionych pomiędzy 11/06/2012, a premierą OS X 10.8 
i klienci będą mieli 30 dni na wypełnienie stosownego 
zgłoszenia.

 » Upgrade możliwy również ze Snow 
Leopard

Miłym akcentem oraz sygnałem, że Apple bardzo zale-
ży na tym, aby wszyscy użytkownicy mieli najnowszą 
wersję systemu, jest fakt, że można również uaktual-
niać komputer z OS X 10.6.8 Snow Leopard z pominię-
ciem Liona.

 » Wymagania techniczne

Mountain Lion dostępny będzie dla następujących 
Maków:
• iMac (mid 2007 lub nowszy)
• MacBook (late 2008 alu, early 2009 lub nowszy)
• MacBook Pro (mid/late 2007 lub nowszy)
• MacBook Air (late 2008 lub nowszy)
• Mac mini (early 2009 lub nowszy)
• Mac Pro (early 2008 lub nowszy)
• Xserve (early 2009)
Wymagane jest również przynajmniej 2GB RAM.

 » Pierwsze wrażenia

Mountain Liona używam zaledwie parę dni, ale wraże-
nia są bardzo zbliżone do tych w Lionie. System w co-
dziennym użytkowaniu zyskał przede wszystkim lep-
szą przeglądarkę, możliwość współdzielenia się linkami, 
na przykład na Twitterze oraz Centrum Powiadomień. 
Ta ostatnia funkcja, przynajmniej w moim przypad-
ku, ma znacznie mniejsze znaczenie, niż pod iOSem, 
ale podejrzewam, że większości przypadnie do gustu. 
Dla osób, które korzystają dużo z dokumentów trzy-
manych w iCloudzie, przydatne okaże się też nowe 
okno dialogowe do otwierania i zapisywania w nim pli-
ków. Najważniejsza dla mnie jednak pozostaje szyb-
kość  systemu – pod tym względem mój iMac nie 
ucierpiał.

Dla Apple obecny rok ewidentnie stoi pod znakiem 
integracji z iCloud oraz iOS, jak i poprawianiem niespój-
ności pomiędzy tymi dwoma systemami – to akurat 
wyszło im bardzo dobrze. Podejrzewam, że wiele osób 
zawiedzie się Mountain Lionem, ale to ważny krok ku 
przyszłości. Krok, który niestety na pierwszym miejscu 
stawia remont tego co niewidoczne, tego co jest ukry-
te „pod maską”. «

http://www.apple.com/osx/uptoda-te/po
http://www.apple.com/osx/uptoda-te/po
http://www.apple.com/osx/uptoda-te/po
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Nie wiem, w jakiej kondycji utrzymujecie swoje biurko 
w OS X, ale ja jestem ogromnym bałaganiarzem. Wszyst-
kie używane pliki lądują właśnie tutaj. Większość obraz-
ków i dokumentów, z których chcę korzystać, wyciągam 
na główny ekran komputera. Po tygodniu jest prawdzi-
wy chaos. A biorąc pod uwagę to, że „jak cię widzą, tak 
cię piszą”, mam sporo powodów, żeby docenić zalety 
programu Desktop Curtain.

Jak nazwa programu sugeruje, będziemy mogli przy 
jego użyciu ukryć wszystko to, co rozrzucone jest na 
biurku. Zasłoni je ślicznie wyglądająca kurtyna, której 
kolor możemy swobodnie dopasować do własnych pre-
ferencji. Możemy też skorzystać z wybranego przez nas 
obrazka. W nowej odsłonie aplikacji oddano nam bar-
dzo użyteczną funkcję, która oprócz porozrzucanych pli-
ków na Biurku, pozwoli również ukryć okna wszystkich 
aplikacji, pozostawiając widoczny jedynie aktywny pro-
gram. Gdy chcemy skupić się na jednej rzeczy w danej 

chwili, bez migających grafik, innych tekstów widocz-
nych w tle, wówczas docenimy tę funkcję. Zarządzać 
właściwościami programu będziemy mogli poprzez zde-
finiowanie skrótów klawiaturowych. Możemy również 

umieścić ikonę na belce systemowej obok 
zegara i stamtąd, w prosty sposób, ope-
rować naszą kurtyną. Do pełni szczęścia 
brakuje mi możliwości szybkiego ukrycia 
całego ekranu, nie tylko Biurka. Na wypa-
dek, gdybym chciał odejść od komputera 
i nie miał ochoty, żeby ktoś zerkał, co się 
dzieje w mojej cyfrowej przestrzeni.

Program prosty w działaniu, ale swo-
ją funkcję spełnia wyśmienicie. Obok 
wspomnianej już opcji „skupienia”, wraz 
z programem Desktop Curtain otrzymu-
je wyśmienitego pomocnika do tworze-
nia zrzutów ekranu z OS X’a. Zbędne iko-
ny na obrazkach użytych podczas opisów 
aplikacji nie są już problemem. Mogę je 
skrzętnie przykryć dowolnym obrazkiem. 
I oczywiście porządek na komputerze, bo 
„jak cię piszą…” «

desktoP 
curtain 3

przEmySław marCzyŃSKI

twoje biurko w nienagannym porządku

desktop curtain 3      
Producent: Many Tricks

Plusy:  + Ukrywa chaos na biurku 
 + Skupienie się na jednej aplikacji 
 + Skróty klawiaturowe 
 + Ułatwia robienie zrzutów ekranu

Minusy:  – Brak opcji zablokowania ekranu

Program	w MAS: http://bit.ly/gEPBdP

Cena: 4,99 dolarów

Witryna: http://manytricks.com/desktopcurtain/

http://itunes.apple.com/app/desktop-curtain/id414088151?mt=12
http://manytricks.com/desktopcurtain/
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piszemy szybko. bardzo szybko.

Podstawowa czynność wykonywana na komputerze 
–  pisanie. Codziennie, nasza klawiatura przechodzi 
trudne chwile podczas tworzenia dokumentów oraz 
odpowiadania na e-maile. Gdybyśmy przeanalizowa-
li naszą pracę możemy dojść do wniosku, że bardzo 
często powtarzamy te same czynności. Czyż używanie 
systemowego Schowka (skrót Jabłko+C, Jabłko+V) nie 
jest przez nas nagminnie wykorzystywane? Czas sko-
rzystać z jeszcze lepszego rozwiązania – nowej wersji 
TextExpander’a.

Aplikacja TextExpander służy do łatwej zamiany zde-
finiowanego ciągu znaków w zdania. Wystarczy wpisać 
krótką frazę, na przykład „@odp”, żeby natychmiast na 
ekranie pojawiła się pełnowartościowa odpowiedź, za-
wierająca kilkanaście zdań. Bez większych problemów 
do tekstu dodamy obrazek i dzisiejszą datę. Będziemy 
także mogli zmusić program do automatycznego wci-
śnięcia klawisza Enter, Tab czy Esc. To pokrótce cała 
praca, jaką wykonuje TextExpander. Niby nic wielkie-
go, ale warto sobie uzmysłowić, że odpowiednie ope-
rowanie skrótami podczas pracy z tekstem w znacznym 
stopniu przyspieszy nasze działania. Koniecznie trzeba 
też wspomnieć o wersji programu na iOS, która wszyst-
kie tworzone skróty tekstowe przenosi przy pomo-
cy Dropbox’a na nasze urządzenie mobilne. To kolejny 
 argument, dlaczego warto zwrócić uwagę na TextExpan-
der’a.  Pisanie na klawiaturze iPada czy iPhone’a może 
być bardzo szybkie.

W nowej wersji programu, firma Smile Software po-
szła jeszcze dalej – dodała aktywne formularze w zdefi-
niowanych tekstach (Snippetach). Oznacza to możliwość 
edycji tekstu „w locie”. Należy podczas tworzenia sza-
blonu tekstowego skorzystać z funkcji Fill-Ins, która po-
zwala ustalić zmienne pola oraz przygotować szablony 
z przedefiniowanymi słowami. Tworząc dokument, bę-
dziemy mogli modyfikować aktywne pola umieszczając 
w nich brakujące zwroty (lub wybierając je z listy przy-
gotowanych już słów). Wygoda i szybkość, jaką daje to 
rozwiązanie są niebywałe. Wystarczy mieć przygotowa-

ny jeden wycinek tekstu, który odpowiednio dopasuje-
my do kontekstu zdania. Działa fantastycznie.

Czwarta wersja TextExpandera przynosi jedną 
dużą zmianę – formularze tekstowe. Nie można jed-
nak  zamknąć tej funkcjonalności w słowie „tylko”. Jest 
to ciekawe narzędzie, dzięki któremu zaoszczędzimy 
jeszcze więcej czasu podczas pisania oraz wprowadzi-
my porządek wśród naszych „gotowców tekstowych”. 
Potężne narzędzie dla osób, które spędzają ogromne 
ilości czasu przy tworzeniu tekstów na komputerze. 
Pisanie stało się jeszcze bardziej ergonomiczne. Trud-
no mi już sobie wyobrazić codzienną pracę bez tego 
programu. «

przEmySław marCzyŃSKI

textexPander 4

textexpander 4      
Producent:	Smile Software

Witryna:	http://www.smilesoftware.com/TextExpander/

Cena:	34,95 dolarów

Plusy:  + Nowe możliwości dynamicznych formularzy 
+ Ogromna oszczędność czasu podczas tworzenia tekstów 
+  Wygodna nawigacja po zbiorach naszych skrótów   

tekstowych

Minusy:  – Brak synchronizacji poprzez iCloud

http://www.smilesoftware.com/TextExpander/
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Apple, ze względu na bezpieczeństwo, nie pozwala apli-
kacjom trzecim na bazowanie na własnych silnikach. 
Nie pozwala również innym przeglądarkom, z tego sa-
mego powodu, na korzystanie z Nitro JavaScript, któ-
ry jest dostępny w mobilnym Safari. Do niedawna, na-
wet jeśli zapisaliśmy sobie stronę w mobilnym Safari 
do SpringBoarda, jako skrót czy też WebApp, to ona, 
pomimo że korzysta z Safari, nie będzie miała dostę-
pu do silnika Nitro. Zmieniło się to dopiero w iOS 5 
wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami – kod urucha-
miany w pamięci musi być podpisany przez developera 
i  Apple.  Chrome bazuje na standardowym UIWebView, 
który nie ma takich praw. To między innymi też powód, 
dla którego aplikacja Facebooka dla iOS jest taka po-
wolna – to nic innego jak przeglądarka WWW zapako-
wana w aplikację. Jak już wspominałem, Facebook po-
winien w przyszyłym miesiącu wypuścić nową wersję, 
napisaną od podstaw.

Pomimo że Chrome dla iOS jest wolniejszy od Safari, 
ma kilka ciekawych funkcji, które mogą się spodobać fa-
nom tej przeglądarki. Przede wszystkim, ma możliwość 
synchronizowania zakładek pomiędzy naszymi mobil-
nymi urządzeniami, a wersją desktopową. Taka funk-
cjonalność pojawi się również we wszystkich wersjach 
Safari wraz z debiutem iOS 6 i Mountain Liona – Apple 

chroMe  
dla ios

wOJtEK pIEtrUSIEwICz

google zaprezentował Chrome dla iOS – mobilną 
wersję swojej przeglądarki. aplikacja jest uniwer-
salna i darmowa, ale nie jest niczym więcej, niż mo-
bilnym Safari w nowej skórce. ma jednak kilka bar-
dzo interesujących funkcji...

http://www.makoweabc.pl/2012/06/facebook-na-ios-przyspiesza/
http://www.makoweabc.pl/2012/06/facebook-na-ios-przyspiesza/


 » 2012 nr 7-8 » ProGraMy » chrome dla ios 96

 nazywa to iCloud Tabs. Drugą rzeczą, która mnie osobi-
ście bardzo przypadła do gustu, jest wyszukiwane gło-
sowe. W pasku adresu wystarczy pacnąć w odpowiednią 
ikonę, która natychmiast aktywuje mikrofon i czeka na 
nasz głos. Tak – jest wsparcie dla języka polskiego! Nie-
stety, albo mówię bardzo niewyraźnie, albo Google nie 
do końca chce zrozumieć, co mam na myśli. Spowalnia-
jąc jednak wypowiadane słowa, wyszukiwarka powin-
na w 90% sytuacji zrozumieć nasz przekaz. Implemen-
tacja Google ma jedną ogromną zaletę, w porównaniu 
do Siri – jest po prostu znacznie szybsza. Nie trzeba nic 
trzymać przez 2-3 sekundy. Nie trzeba na nic czekać.

Trzecia funkcja jest prawdopodobnie powodem, dla 
którego wiele osób raportuje, iż subiektywnie wydaje 
im się, że Chrome jest szybszy od Safari. Otóż w usta-
wieniach można włączyć opcję, która nazywa się Prelo-
ad Webpages / Załaduj strony zawczasu – nie wiem do 
końca na jakiej zasadzie ona działa, ale wygląda na to, 
że po przedstawieniu wyników w wyszukiwarce, przed-
stawione linki są kolejno ładowane w tle, zanim w jaki-
kolwiek klikniemy.

Chrome dla iOS to solidna aplikacja, która nieste-
ty nie może skorzystać z pełnej funkcjonalności iOS. 
 Podejrzewam jednak, że wielu użytkowników iOS bar-
dziej sobie ceni właśnie bezpieczeństwo, niż użytkow-
nicy innych, mniej bezpiecznych platform. Niestety, do 

dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Apple 
nie pozwala na definiowanie domyślnej przeglądarki 
ani klienta pocztowego. Osobiście nie mam potrzeby 
zmieniania tego ustawienia, ale wiele osób preferował-
by przesiadkę właśnie na Chrome oraz Sparrow jako do-
myślnych klientów do poczty i WWW. Niestety, Chrome 
dla iOS ma, dla mnie, jedną wadę – nie można włączyć 
opcji „Do not track”, czyli zabronić Google’owi śledze-
nia naszych internetowych przyzwyczajeń. «

chrome      
Producent: Google

Link: http://morid.in/chromeios

Minusy:  –1 punkt za brak „Do not track”

http://morid.in/chromeios
http://sare.pl/
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Im bardziej drążyłem temat, tym bar-
dziej okazywało się, że tak napraw-
dę nazwa tej aplikacji jest nieco my-
ląca. Ba, na Maku wręcz nie wróżąca 
sukcesu  rynkowego. Wszak każdy, 
szanujący się MacUser był przeko-
nany, że ponieważ nie ma wirusów 
dla systemu Mac OS X, to system ten 
jest całkowicie bezpieczny, a pro-
gram z „ Anti-Virus” w nazwie jest zu-
pełnie zbędny. To przecież coś dla... 
„pececiarzy”!

Oczywiście życie już wtedy we-
ryfikowało beztroską postawę użyt-
kowników Jabłuszek. Dwa lata temu 
pojawiały się rozmaite zagrożenia kre-
owane specjalnie pod kątem systemu Mac OS X i jego 
użytkowników, o czym zresztą starałem się w miarę na 
bieżąco donosić na łamach naszego magazynu.

Opisywany przeze mnie Kaspersky Anti-Virus 2011 
for Mac został dość ciepło przyjęty przez Czytelników, 
choć niektórzy zwracali uwagę na fakt, iż program udo-
stępniający tyle ciekawych funkcji ochrony komputera, 
powinien jednak nazywać się jakoś inaczej.

Sam produkt, od strony technicznej był o tyle cie-
kawy, że funkcjonalnie, stanowił coś pośredniego po-
między produktami Kaspersky Anti-Virus, a Kaspersky 
Internet Security – znanymi ze świata komputerów PC 

pracujących pod kontrolą systemów 
z rodziny Microsoft Windows.

Faktem jest, że w tamtych czasach, 
stanowił on najbogatsze w możliwo-
ści i najlepsze narzędzie tego typu, 
dla systemu Mac OS X. Niemniej, od 
przełomu lat 2010/2011 upłynęło już 
nieco wody w rzekach i nadszedł czas 
na odświeżenie produktu, który prze-
stał być nowy.

Firma Kaspersky Lab zdecydowała 
się na stworzenie nowej, o wiele bo-
gatszej wersji swojego pakietu bez-
pieczeństwa dla Maka. Dostaliśmy do 
testów wersję testową oprogramowa-
nia, którego premiera nastąpi w dniu 

31 lipca 2012 roku, czyli już niebawem.
Nowy pakiet oprogramowania został nazwany 

 Kaspersky Security for Mac, co moim zdaniem o wiele 
trafniej oddaje jego przeznaczenie, przy okazji  zrywając 
z terminologią, jednoznacznie kojarzącą się z pecetem 
i Windows.

Już na pierwszy rzut oka widzimy, że zmiany nie koń-
czą się na zmianie nazwy oprogramowania. Nowe na-
rzędzie zapowiada się bardzo ciekawie i będziemy go te-
stować w trakcie naszych wakacyjnych wyjazdów i nie 
tylko. W następnym numerze podzielę się z Wami wyni-
kami testów przeprowadzonych przeze mnie oraz przez 

kasPersky 
security For Mac 
noWy WyMiar 
bezpieczeństWa?

KrzySztOf młyNarSKI

Niecałe dwa lata temu, rozpoczynając opisywanie – testowej jeszcze – wersji 
Kaspersky anti-Virus 2011 for mac, zadawałem sobie pytanie, czy takie opro-
gramowanie przyjmie się na naszych Jabłuszkach? Czy dostarczanie takiej apli-
kacji dla systemu mac OS X ma jakikolwiek sens?
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redakcyjnych Kolegów oraz postaram się szerzej opisać 
najciekawsze funkcje nowego pakietu.

Natomiast teraz skoncentruję się na krótkim opisie 
najważniejszych funkcji pakietu, z zaznaczeniem, co zo-
stało dodane lub ulepszone w najnowszej wersji pakie-
tu Kasperskiego.

 » A więc jednak...

Tak, zmiana nazwy nie spowodowała, że z najnowszej 
wersji produktu wyrugowano zaawansowaną ochronę 
przed wirusami – w tym wirusami dla systemów Win-
dows, których w internetowym „ekosystemie” krąży 
cała masa. Zapytacie pewnie dlaczego? Otóż z dwóch 
powodów:
• dlatego, że w miarę gwałtownego wzrostu popular-

ności systemu Mac OS X na światowym runku kom-
puterów osobistych, stale wzrasta zainteresowanie 
tym rynkiem ze strony cyberprzestępców, którzy co-
raz częściej starają się podrzucić nam jakieś „jaskół-
cze jajko”, do tego najczęściej nieco zgniłe...

• oraz dlatego, że – jako użytkownicy Jabłuszek – nie 
żyjemy w oderwaniu od reszty Świata i praktycznie 
codziennie wymieniamy się danymi, w tym plikami, 
z innymi użytkownikami globalnej sieci. Pliki, któ-
re pobieramy na nasz komputer i przekazujemy da-
lej, mogą być wcześnie zainfekowane na jakimś PC. 
 Dobrze mieć świadomość, że pliki, które my wysyła-
my są już czyste, nawet jeśli wcześniej przytrafiło im 
się coś brzydkiego. Wiedząc, że nie wysyłam komuś 
czegoś nie miłego, łatwiej zasypiam.
Tak więc pierwszą, rzucającą się w oczy funkcją, po-

zostaje ochrona przed wirusami, robakami, trojanami 
i całym tym świństwem, dodatkowo wspierana przez 
dane przetwarzane w chmurze obliczeniowej i nowocze-
sne algorytmy heurystyczne (wykrywające potencjalnie 
szkodliwe funkcje w oprogramowaniu, które jeszcze nie 
zostało oficjalnie sklasyfikowane, jako zagrożenie dla 
naszego komputera).

Wspomniana tu chmura obliczeniowa, nazwana 
 Kaspersky Security Network, bardzo szybko gromadzi 

i udostępnia informacje, na temat najnowszych zagro-
żeń, które pojawiają się w sieci. Oczywiście korzystanie 
z KSN jest dobrowolne, musimy wyrazić na nie stosowną 
zgodę – instalując program Kaspersky Security for Mac, 
albo później, zaznaczając stosowną opcję w konfigura-
cji. Oczywiście, w każdej chwili możemy cofnąć naszą 
zgodę (tak, bez konieczności podawania przyczyny;-)).

 » Szpiegom mówimy STOP!

Kolejną funkcją Kaspersky Security for Mac jest ochro-
na przed oprogramowaniem szpiegującym  użytkownika 
(spyware), programami, które mają nam wyświetlać nie-
chciane reklamy (adware) i programami typu keylogger 
– czyli sczytującymi to, co piszemy na naszej klawiatu-
rze, celem przesłania tych danych twórcy złośliwego 
oprogramowania.

Tu pewne ciekawostka: nowa wersja oprogramowa-
nia, posiada dodatkowe narzędzie – tzw. klawiaturę wir-
tualną, która jest dostępna, ilekroć logujemy się gdzieś 
w sieci, przy użyciu przeglądarki WWW. Zamiast wpisy-
wać dane logowania z klawiatury komputera, możemy 
te same dane wstukać myszką, z klawiatury ekranowej, 
która nie jest podatna na działanie keyloggerów przygo-
towanych przez cyberprzestępców atakujących  systemy 
Mac OS X. Daje to dodatkowy poziom bezpieczeństwa, 
osobom korzystającym z banków internetowych, aukcji 
czy też portali społecznościowych.
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 » Scan on the fly!

Program Kaspersky Security for Mac, na bieżąco spraw-
dza występowanie zagrożeń w plikach, które otwieramy, 
zapisujemy lub usiłujemy uruchomić na komputerze. 
Skaner został tak ulepszony, aby wykorzystywał jak naj-
mniej zasobów komputera. W zasadzie nie  odczuwamy 
spowolnienia wynikającego z jego działania.  Ponadto, 
automatycznie skanowane są wyłącznie pliki nowe 
lub zmodyfikowane od czasu ostatniego skanowania 
– to daje dodatkową oszczędność zasobów i dodatkowo 
zwiększa szybkość pracy programu i całego systemu.

 » Aktualizacje, to podstawa

Cyberprzestępcy nie śpią i nie robią sobie przerw wa-
kacyjnych. Codziennie w sieci pojawiają się nowe zagro-
żenia, dlatego też, oprogramowanie ochronne powinno 
być stale aktualizowane i powinno wykorzystywać naj-
nowsze dane o zagrożeniach. Obsługa aktualizacji auto-
matycznych została ulepszona w stosunku do tej, zna-
nej z programu Kaspersky Anti-Virus 2011, co wpływa 
pozytywnie na podniesienie po-
ziomu bezpieczeństwa.

 » najczystsze zło, czai się 
w... sieci

Osobną grupę narzędzi bezpie-
czeństwa, stanowią funkcje, któ-
rych zadaniem jest zapewnie-
nie nam komfortu korzystania 
z usług dostępnych w Internecie.

 » Pobieranie?!

Spokojnie, to nie ACTA! Nie będę 
wnikał w to, co pobieracie z sie-
ci i czy to zawsze jest legalne, 
czy też nie – nie obchodzi mnie 
to. Podobnie legalnością plików 
nie zajmuje się Kaspersky Secu-
rity for Mac. Jego interesuje inny 
aspekt: czy pobierany plik jest 
bezpieczny dla systemu i bezpie-
czeństwa danych użytkownika.

Wszystkie pliki pobierane 
przez nas z Internetu przy uży-

ciu dowolnej przeglądarki WWW, są skanowane w  locie 
i sprawdzane pod kątem możliwych zagrożeń. W razie 
wykrycia zagrożenia, jesteśmy o tym informowani sto-
sownym komunikatem, a plik zostaje zablokowany.

 » Fałszywki WWW

Nowością w tej wersji jest ochrona przed tzw. witryna-
mi phishingowymi, czyli np. sfałszowanymi witrynami 
banków, aukcji internetowych czy też portali społeczno-
ściowych. Nowością jest też fakt, że zabezpieczenie to, 
może działać zarówno dla stron przesyłanych bez szyfro-
wania (protokołem HTTPS), jak i szyfrowanych (HTTPS).

W trakcie wczytywania, kod strony jest weryfikowa-
ny i jeśli zostanie wykryte zagrożenie, zostaniemy o tym 
poinformowani.

 » Mało?

Jakby tego było mało, udoskonalono specjalizowa-
ne wtyczki do przeglądarek WWW – tzw. Kaspersky 

URL  Advisor. Wtyczki te, umożli-
wiają określenie bezpieczeństwa 
stron internetowych jeszcze za-
nim z nich skorzystamy. Gdy wy-
szykujemy strony np. w Google, 
pojawia nam się witryna zawie-
rająca cała masę odnośników do 
różnych stron. Kaspersky URL Ad-
visor zamieszcza przy tych od-
nośnikach zielony, lub czerwo-
ny znacznik, który informuje nas 
o poziomie bezpieczeństwa wi-
tryny, do której prowadzi wy-
świetlany odnośnik. Najechanie 
kursorem myszki na ten znacz-
nik, powoduje wyświetlenie do-
datkowych informacji.

URL Advisor współpracuje 
z następującymi przeglądarka-
mi: Safari, Google Chrome i Mo-
zilla Firefox.

 » A ochrona poczty 
e-mail?

Zgadza się, poczta elektronicz-
na to również źródło  różnych 
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 » Ale to nie koniec...

...nowości w przygotowywanym wydaniu pakietu Ka-
spersky Security for Mac.

Oprócz wzbogacenia pakietu o szereg funkcji znanych 
z produktów z „najwyższej półki” w świecie PC,  twórcy 
oprogramowania zadbali w szczególny sposób o nas 
– użytkowników Jabłuszek. Otóż, nowy program otrzy-
mał jeszcze przyjemniejszy do oka i łatwiejszy w obsłu-
dze interfejs użytkownika – utrzymany w zgodzie ze sty-
listyką wymaganą w systemie Mac OS X (zapewniam, 
że produkty dla Windows nie wyglądają aż tak dobrze).

Zgodnie z zapewnieniami producenta, oprogramowa-
nie jest zgodne z systemami Mac OS X włącznie z  wersją 
Mac OS X 10.8 Mountain Lion!

Finalna wersja będzie oczywiście spolonizowana i tra-
dycyjnie będzie posiadała wsparcie techniczne w języ-
ku polskim.

Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę przybli-
żyć Wam nowości, jakie niesie ze sobą najnowsze wy-
danie programu zabezpieczającego od Kaspersky Lab 
–  teraz pozostaje mi życzyć Wam Wszystkim wspania-
łych  wakacji, a my w tym czasie, przetestujemy w re-
dakcji kolejne wersje próbne Kaspersky Security for 
Mac oraz wydanie finalne, co zaowocuje opisem, zawie-
rającym uwagi płynące z bezpośrednich doświadczeń 
z  wykorzystania tegoż oprogramowania. «

 zagrożeń. Niekiedy dostajemy tylko niechciane wiadomo-
ści pocztowe, zawierające rozmaite  oferty – tzw. spam. 
Wiadomości te są irytujące, ale same w sobie nie sta-
nowią dużego zagrożenia. Gorzej jednak, jeśli przecho-
dzące wiadomości poczty elektronicznej zawierają tzw. 
phishing (czyli ich treść jest tak spreparowana, abyśmy 
myśleli, że otrzymaliśmy instrukcję postępowania od 
naszego banku czy innego, ważnego serwisu w sieci), 
lub wprost zawierają złośliwe oprogramowanie, w po-
staci załączników.

Oczywiście Kaspersky Security for Mac umożliwia 
skanowanie zarówno treści wiadomości jak i ewen-
tualnie dołączonych do niej załączników. W razie wy-
krycia zagrożenia, jesteśmy o tym automatycznie 
informowani.

 » Panie Kiler! Pan pamięta o... dzieciach

Absolutną nowością na Maku, jest moduł odpowiedzial-
ny za tzw. kontrolę rodzicielską. Dzięki niemu, możemy 
z większym spokojem (i większą odpowiedzialnością) 
powierzać komputer naszym pociechom, bez obawy, 
że zrobią sobie w Internecie jakąś krzywdę.

Pozwolę	sobie	zacytować	dokumentację	udo-
stępnioną	nam	wraz	z wersją	testową	programu:

„Kontrola	 rodzicielska	daje	 rodzicom	 instru-
ment	kontroli	nad	poczynaniami	ich	pociech	w in-
ternecie.	Moduł	pozwala	na	ograniczanie	czasu,	
jaki	dziecko	może	spędzić	w sieci,	blokowanie	do-
stępu	do	stron	internetowych	zawierających	nie-
pożądane	 treści	oraz	na	przeciwdziałanie	udo-
stępnianiu	 prywatnych	 danych	 poprzez	 różne	
kanały	wymiany	informacji.	Kontrola	rodzicielska	
pozwala	na	monitorowanie	konwersacji	dziecka	
prowadzonych	za	pośrednictwem	sieci	 społecz-
nościowych	i blokowanie	niepożądanych	kontak-
tów.	Użytkownicy	mogą	również	łatwo	przeglądać	
szczegółowe	raporty	na	temat	tego,	co	ich	dzie-
ci	robiły	online.”

Faktem jest, że twórcy oprogramowania poświę-
cili wiele czasu i pomysłowości, na stworzenie tego 
modułu. Posiada on osobny panel w preferencjach 
i pozwala na własnoręczne dobranie zestawu funkcji 
zabezpieczających odpowiedniego do naszych potrzeb. 
Zapewne  wrócę do tej tematyki w następnych wyda-
niach iMagazine.
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 » Składniki 
i przygotowanie

Layer Cake to aplikacja typu 
przeciągnij i upuść. Działa na 
plikach.psd w ten sposób, 
że każdą warstwę (lub gru-
pę warstw) nazwaną tak jak 
plik (czyli z rozszerzeniem.
jpg,.png,.tiff lub.icns) zamienia właśnie na odpowied-
nie dokumenty. Każdy element będzie automatycznie 
przycięty do jego wymiarów. Jeśli jednak chcemy, by na 
przykład obszar wokół grafiki był większy wystarczy, że 
w grupie warstw nazwanej jak plik dodamy prostokąt 
(wskazujący na obszar wokół elementu) przy użyciu Rec-
tangle Tool i nazwiemy go @bounds. Oczywiście na tym 
kontrola nad utworzonymi grafikami się nie kończy. To 
co szczególnie powinno ucieszyć designerów, zajmują-
cych się projektowaniem UI dla iUrządzeń (a teraz także 
i dla MacBooków z ekranem Retina), to możliwość auto-
matycznego generowania plików @2x. Wystarczy, że do 
nazwy grupy warstw po rozszerzeniu pliku dopiszemy 
po prostu +@2x. Taki zabieg użyty na odpowiednich ele-
mentach (a takimi będą obiekty wektorowe) może bar-
dzo przyspieszyć workflow.

To, co szczególnie powinno ucieszyć designerów zaj-
mujących się projektowaniem UI, to możliwość auto-

matycznego generowania pli-
ków @2x.

Kiedy wspominałem, ja-
kie formaty plików mogą być 
tworzone, wymieniłem rów-
nież ikony.icns. Jak wiadomo, 
pliki te mogą w sobie zawie-
rać kilka elementów różnią-
cych się wielkością. Layer 

Cake pozwala na stworzenie takiej ikony, jeśli nazwie-
my poszczególne rozmiary elementów tak samo, nie za-
pominając oczywiście o dodaniu rozszerzenia.icns.

Poza tym, istnieje jeszcze kilka trików, ale polecam się 
z nimi zapoznać na dedykowanej stronie, gdzie można 
sobie również pobrać przykładowy plik.psd.

 » Dekoracje

No dobrze, na razie pisałem tylko o tym, jak należy przy-
gotować PSD’ki, aby osiągnąć pożądane efekty, a nic nie 
wspominałem o samej aplikacji Layer Cake. A na pierw-
szy rzut oka da się pisać tylko o jednym – o jej wyglą-
dzie. Przyznam szczerze, że zakochałem się w nim od 
pierwszego wejrzenia. Dosłownie każdy piksel jest na 
właściwym miejscu. Dołączmy do tego piękną czcionkę 
w nagłówku oraz ilustrację pokazującą, co należy zrobić 

PrzePis na
Layer Cake

Maciej Skrzypczak

każdy, kto tworzył design dla stron www wie, jak żmudnym procesem jest eks-
portowanie poszczególnych elementów z photoshopa w trybie „Save for Web”. 
albo ile razy wykonywaliście grafiki (np. ikony) dla jednego projektu w osob-
nych plikach tylko dlatego, żeby utrzymać ich prawidłowe „pikselowe” roz-
miary. czy tak musi być już zawsze? Nie, a to wszystko dzięki Layer cake – no-
wemu dziecku firmy Macrabbit, która stoi za znaną i lubianą na całym świecie 
aplikacją espresso.

http://macrabbit.com/layercake/help/
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z PSD’kiem. Po prostu majstersztyk. Mógłbym ją kupić 
dla samego wyglądu, a i tak nie żałowałbym wydanych 
pieniędzy (czas chyba na poważnie założyć Klub Anoni-
mowych Appkoholików).

Na pierwszy rzut oka da się pisać tylko o jednym 
– o jej wyglądzie.

Ale wracając do samej appki. Jeśli szukacie okna pre-
ferencji, to od razu mogę napisać, że na próżno się tru-
dzicie. To w założeniu prosty program (oczywiście jeśli 
chodzi o obsługę, a nie zasady działania), dlatego użyt-
kownik ma się skupić wyłącznie na przeciągnięciu PSD’ka 

i otrzymaniu plików wynikowych. I tyle w zupełności 
starcza. Deweloperzy z Macrabbit uraczyli nas jednak 
jeszcze jednym ficzerem, który według mnie jest dosko-
nałą pomocą dla designerów.

 » Wisienka na torcie

Jak wiadomo, projektując dajmy na to ikony nie za-
wsze (a w zasadzie bardzo rzadko) trafiamy z projektem 
od razu w to, co sobie postanowiliśmy. Nieraz trzeba 
znaleźć wiele zmian, by dopieścić swoje dzieło. W ta-
kim wypadku proces ciągłego przeciągania PSD’ka na 
Layer Cake, żeby otrzymać pliki byłby lekko mówiąc 
żmudny.

Nie ma się co jednak zamartwiać. A wszystko to za 
sprawą funkcji Recents	+	Repeat. Dzięki niej każdy plik 
utworzony za pomocą Layer Cake może być automatycz-
nie aktualizowany w momencie zapisania PSD’ka. Koniec 
z usuwaniem starych i kopiowaniem nowych plików. Re-
cents + Repeat pozwala również na ponowne przetwo-
rzenie wcześniej “zrzucanych” PSD’ków bezpośrednio 
z poziomu aplikacji.

Koniec z usuwaniem starych i kopiowaniem nowych 
plików.

Layer Cake jest więc smakowitym kąskiem dla wszyst-
kich designerów. Niesamowicie przyspiesza proces 
eksportu elementów graficznych i umożliwia ich auto-
matyczną aktualizację. Co prawda twórcy napisali, że 
czasami może sobie nie radzić z bardziej skompliko-
wanymi efektami (choć ja osobiście nie spotkałem się 
z tym), jednak dalej jest to nieoceniona pomoc w pra-
cy grafika. Mimo że cena za tę appkę nie jest niska 
(23,99Euro), to myślę, że szybko się zwróci. Z czystym 
sumieniem więc mogę ją polecić.

Smacznego! «

layer cake      
Plusy:  + łatwa obsługa 

+ wyrabia dobre nawyki nazywania warstw w Photoshopie 
+ automatyczna aktualizacja plików 
+ powtarzanie operacji tworzenia plików wynikowych 
bezpośrednio z poziomu aplikacji 
+ śliczny design

Minusy:  – może nie radzić sobie z bardziej skomplikowanymi 
elementami graficznymi 
– no dobrze, cena mogłaby być niższa

Producent: Macrabbit

Witryna: http://macrabbit.com/layercake/

Cena: 23,99 Euro

http://macrabbit.com/layercake/
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Gdy piszę te słowa, cała Polska pochłonięta jest 
Euro 2012. Trwa nerwowe odliczanie czasu do pierw-
szego gwizdka, ludzie w domach, restauracjach i pubach 
spekulują o tym, czy uda nam się wyjść z grupy, kto zo-
stanie królem strzelców czy też, kto wygra cały turniej.

 » najpiękniejsze są… bramki

Jest to więc czas idealny na premierę gry skupiającej się 
na tym, co w futbolu jest najpiękniejsze... czyli na bram-
kach. Score! Classic Goals to niezwykle prosty i szalenie 

KrzySztOf mOrawSKI

score! 
classic Goals
Nieczęsto zdarza mi się, zupełnie przypadkowo, natknąć na tytuł tak prosty 
i zarazem tak wciągający, że od momentu jego pobrania, aż do momentu przej-
ścia całej gry, nie jestem w stanie skupić się na czymkolwiek poza graniem.
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się dany mecz oraz jakie były dalsze losy kontrolowanej 
przez nas drużyny. Samo menu gry jest równie minima-
listyczne, co jej koncepcja i właściwie stara się nam po 
prostu nie przeszkadzać w rozgrywce. Dzięki temu płyn-
nie przechodzimy z jednego meczu do drugiego. Auto-
rzy gry wybrali dla nas 80 różnych meczy, więc na pew-
no będzie, w czym wybierać. Zwłaszcza, że każdy z nich 
możemy rozegrać na 3 różnych poziomach trudności, 
co skutecznie wydłuża czas rozgrywki.

Gra zajmuje zaledwie nieco ponad 30MB i sprzeda-
wana jest w wersji uniwersalnej zarówno na iPhone’a, 
jak i iPada. Biorąc pod uwagę jej zawartość oraz świetne 
wykonanie jest to tytuł wręcz obowiązkowy dla wszyst-
kich miłośników piłki nożnej. Myślę jednak, że dzięki 
swojej prostocie i uniwersalnej formule może być on 
również atrakcyjny dla osób nie będących zagorzały-
mi fanami tego sportu, szukających jedynie czegoś pro-
stego i atrakcyjnego. Osoby wahające się zachęcam do 
obejrzenia filmiku z Gameplay gry (http://www.youtube.
com/watch?v=dCr9C19J2wA) powinien on pomóc wam 
podjąć decyzję o tym czy jest to tytuł dla was czy nie. «

wciągający tytuł, w którym wybierzemy się w podróż 
w czasie i ponownie przeżyjemy kluczowe momenty 
z najważniejszych meczów z ostatnich 30 lat.

To, co odróżnia Score! Classic Goals od typowej „piłki 
nożnej” to fakt, że naszym zadaniem nie jest rozegranie 
całego meczu, ale odtworzenie możliwie jak najwierniej 
wybranego (kluczowego) momentu danego spotkania. 
Zabawa zaczyna się na poziomie amatorskim, gdzie dość 
swobodnie decydujemy o sile i kierunku uderzenia piłki. 
Gdy przejdziemy pierwszy poziom odblokujemy  kolejne, 
w których dojdą nam nowe elementy, taki jak choćby ko-
nieczność wykazania się większa precyzją podczas kon-
trolowania poczynań naszych graczy.

Przed każdym meczem widzimy planszę pokazującą 
nam, jak doszło do strzelenia gola, a następnie przeno-
szeni jesteśmy na murawę. Tu też czeka na nas pierw-
sze zaskoczenie. Grafika jak na tak „prosty” tytuł jest na-
prawdę świetnie przygotowana, zawodnicy  zachowują 
się naturalnie, a oprawa audio pomaga nam poczuć 
dreszczyk emocji związany z rozgrywaną akcją. Zaska-
kująco proste i intuicyjne są również kontrolki. Wszyst-
ko odbywa się bowiem poprzez rysowanie palcem linii, 
po której ma być podana lub strzelona piłka. Gdy tyl-
ko nasz zawodnik przejmie piłkę, gra jest zatrzymywa-
na i czeka na nasz ruch. Gdy „narysujemy” odpowiednią 
linię, akcja znów rusza i widzimy efekt naszych działań. 
Warte odnotowania jest to, że w zależności od dokład-
ności naszego zagrania, zarówno nasi gracze, jak i prze-
ciwnicy będą zachowywać się inaczej.

Gdy już uda nam się strzelić gola, system pokaże nam 
planszę z informacją o tym, jak wiernie udało nam się 
odtworzyć daną akcję (dostajesz od 1 do 3 gwiazdek) 
oraz krótką notatkę o tym, jakim wynikiem zakończył 

score! classic Goals      
Plusy:  + Dobra oprawa audiowizualna 

+ Intuicyjne kontroli 
+ Skupia się na tym co w piłce najlepsze! 
+ Uzależniająca

Minusy:  – Brak golów w wykonaniu Polaków 
– Czasami kontrolki są nieco niedokładne

Cena: 0,79 Euro

Link	do	sklepu: http://www.tinyurl.pl?reKL435l

http://www.tinyurl.pl?reKL435l
http://www.youtube.com/watch?v=dCr9C19J2wA
http://www.youtube.com/watch?v=dCr9C19J2wA
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Zupełnie inaczej sprawy mają się w przypadku „Total 
War Battles”, które w kwietniu – dzięki współpracy de-
veloperów z SEGA i CREATIVE ASSEMBLY – zadebiuto-
wało na urządzeniach mobilnych od Apple.

Fabułę gry zaczerpnięto wprost z PC-towej wersji gry 
Total War: SHOGUN 2 i – jak zapowiadają twórcy – głów-
na kampania powinna wciągnąć nas na około 10 godzin. 
Gdy już skończymy kampanię, możemy – dzięki wbudo-

wanemu trybowi multiplayer – nadal cieszyć się grą ze 
znajomymi.

Oczywiście o porównywaniu obu tych gier wciąż nie 
może być mowy. Dlatego nawet nie zamierzam iść w tym 
kierunku. Choć mechanika gry jest rewelacyjna, klimat 
feudalnej Japonii po prostu emanuje i pochłania nas 
w pełni, a sama gra łączy w sobie elementy zarówno 
strategii czasu rzeczywistego, jak i „turówki” (a czasami 

total war battles
gry strategiczne to zdecydowanie mój ulubiony gatunek gier komputerowych. 
Na iOS, do niedawna, odczuwałem ich lekki niedosyt. większość z nich jest 
 bowiem mocno uproszczona w stosunku do komputerowych odpowiedników 
i jakoś nie potrafiła na dłużej przytrzymać mnie przy sobie. ani tym bardziej 
zachęcić do ich recenzji na łamach imaga…

KrzySztOf mOrawSKI
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Tu muszę wspomnieć o największym minusie gry, 
czyli liniowości kampanii. Niestety gra poza możliwością 
decydowania o tym, czy chcemy wykonywać poboczne 
misje (za które zdobywamy dodatkowe doświadczenie) 
czy wolimy skupić się jedynie na głównej kampanii, nie 
pozwala nam robić nic więcej. Mapa robi też za pew-
nego rodzaju system zapisu naszych poczynań. Może-
my więc wrócić do misji już wykonanych (aby poprawić 
nasz wynik) lub przejść do kolejnego wyzwania. Może-
my również skorzystać z wbudowanego sklepiku w celu 
zakupu dodatkowych jednostek doświadczenia, które 
to będziemy wydawali na ulepszanie naszych budyn-
ków i jednostek.

Jak już wspomniałem, w momencie przejścia do da-
nej misji gra zmienia się w strategię czasu rzeczywi-
stego, w której to musimy budować odpowiednie bu-
dynki i dobierać najlepsze jednostki do powierzonego 
nam zadania. Co ciekawe, bardzo mocny nacisk został 
tu położony na taktyczne rozplanowanie naszej sie-
dziby oraz wybór odpowiednich jednostek. Wszystkie 
 budynki,  jakie możemy wybudować mają swoje wyma-
gania (np. potrzebujesz wybudować budynek A, aby 
móc stworzyć budynek B lub budynek C nie może stać 

nawet gier logicznych) to jest to wciąż tytuł mocno ogra-
niczony w stosunku do komputerowego odpowiednika.

Powodów ku temu jest wiele. Głównym jest na pew-
no wydajność iUrządzeń (zwłaszcza, że „Total War Bat-
tles” jest tytułem uniwersalnym, dostępnym zarówno 
na iPhone’a 3Gs, jak i iPad-a pierwszej generacji). Pod 
uwagę trzeba brać również system kontrolek. Sterowa-
nie licznymi wojskami tylko za pomocą palca na ma-
łym ekranie dotykowym byłoby po prostu niemożliwe.

Zdając sobie sprawę z tych ograniczeń, twórcy gry 
słusznie poszli w kierunku stworzenia tytułu dedykowa-
nego iOS-owi, nawiązującego do oryginału, ale wymaga-
jące od gracza zupełnie innego podejścia i umiejętności.

 » Jaki więc jest Total War Battles?

Cóż. Jak łatwo się domyślić jest to gra strategiczna, skła-
dająca się z dwóch głównych sekcji. Pierwszą z nich są 
walki, które odbywają się w czasie rzeczywistym. Drugą 
natomiast jest mapa kampanii, gdzie możemy wybierać 
kolejne misje i dokonywać zakupów w budowanym skle-
piku. Ten element przypomina nieco strategie turowe.
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koło budynku D itd.) oraz cenę w postaci odpowied-
niej ilości złota, drewna i lub kamienia do ich wybudo-
wania. Co  więcej, miejsce na naszą siedzibę jest moc-
no ograniczone, więc umiejętności nabyte w grze Tetris 
na pewno się teraz przydadzą. Jakby tego było mało, 
jeśli uda nam się wybudować nasze budynki w okoli-
cy naturalnych zasobów takich jak las czy kamienioło-
my  wówczas  będziemy  regularnie dostawać bonuso-
we surowce.

Niezwykle istotny dla przebiegu misji jest również 
sposób doboru jednostek, jakie tworzymy. Ich ilość jest 
również ograniczona, należy więc dobrze się zastano-
wić nad tym, jakie budynki wybudujemy i jakie  jednostki 
dzięki temu będziemy mogli stworzyć, aby osiągnąć 
 postawiony przed nami cel.

Sam sposób dowodzenia wojskami i budowania no-
wych struktur jest bardzo prosty do opanowania, dzię-
ki czemu “wejście” w świat gry nie powinno dla nikogo 
stanowić kłopotu. To właśnie dzięki zachowaniu klima-
tu oryginalnego Shoguna i położeniu mocnego nacisku 
na taktykę, „Total War Battles” właściwie z marszu przy-
padł mi do gustu i sprawił, że teraz mam nie małe za-
ległości w pracy.

Osoby, które nie wiedzą, czy będzie to tytuł dla 
nich, na pewno powinny ucieszyć się z faktu, że SEGA 
i  CREATIVE ASSEMBLY stworzyły darmowe demo gry, 
które możemy pobrać z App Store i dowolnie przetesto-
wać. Zachęcam też do obejrzenia dość obszernego video 
z gameplay gry (http://www.tinyurl.pl?toDQGcm2), które 
powinno pomóc w podjęciu decyzji o tym, czy chcemy 
wydać na tę grę niespełna 4 Euro czy nie. Jak dla mnie, 
tytuł warty jest każdego centa i szczerze polecam go 
wszystkim fanom gier strategicznych. «

total war battles      
Plusy:  + Tryb multiplayer 

+ Długa jak na gry mobilne kampania 
+ Dobra oprawa audiowizualna 
+ Umiejętne połączenie różnych typów 
gier

Minusy:  – Brak możliwości przyśpieszenia 
rozgrywki 
– Liniowość kampanii

Cena: 3,99 Euro

Link	do	sklepu: http://www.tinyurl.pl?2Z7lxzDO

Darmowa	wersja	demo: http://www.tinyurl.pl?LxuAaz3o

http://www.tinyurl.pl?toDQGcm2
http://www.tinyurl.pl?2Z7lxzDO
http://www.tinyurl.pl?LxuAaz3o
http://www.tinyurl.pl?toDQGcm2


http://www.zainwestujmy.pl
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Bardzo często zdarza się, że nasz arkusz ma bardzo wie-
le wierszy lub kolumn. Nawigacja po tak dużym arku-
szu jest utrudniona, bo trudno rozstrzygnąć, które kon-
kretnie dane przedstawia widoczna na ekranie kolumna 
lub wiersz.

Aby ułatwić sobie przeglądanie arkusza, możemy za-
trzymać jego fragment w polu widzenia, czyli niejako 
przykleić do ekranu.

Aby zablokować interesujący nas element (kolum-
nę lub wiersz) musimy go najpierw zaznaczyć w arku-

szu, a następnie użyć odpowiedniej funkcji we Wstąż-
ce	–	Wstążka/Układ/Okno.

[rys.1]
Możemy zablokować okienka (o czym pisałem już 

w jednym z wcześniejszych tutoriali)
Możemy zablokować górny wiersz.
Możemy ewentualnie zablokować pierwszą kolumnę.

Gdy będziemy chcieli odblokować element, ponow-
nie musimy wejść we Wstążkę – Wstążka/Układ/Okno 
i wcisnąć odblokuj. «

utrzyManie części arkusza 
w Polu widzenia 
Podczas Przewijania danych

DOmINIK łaDa

http://sare.pl/
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 » dokładne ustawianie poziomu głośności 
przywrócone w OS X Lion 10.7.4

Parę miesięcy temu pisałem o tym, że w OS X Lion nie 
można już dokładnie (o 1/4 normalnej wartości) ustawiać 
poziomu głośności za pomocą skrótów Shift+Alt+przy-
cisk poziomu głosu. Aby przywrócić te ustawienia poka-
załem metodę z użyciem AppleScript. Mam jednak dla 
Was dobre wieści. Otóż po cichu w wersji 10.7.4 przy-
wrócono z powrotem tę możliwość i znów możemy się 
z niej cieszyć.:)

Przypomnę jeszcze raz skróty:
• Shift+Alt+zwiększenie	poziomu	głośności – zwięk-

sza głos o 1/4
• Shift+Alt+zmniejszenie	 poziomu	 głośności 

– zmniejsza głos o 1/4

 » Precyzyjna regulacja jasności ekranu 
z klawiatury

W wersji Liona 10.7.4 przywrócono również możliwość 
precyzyjnego ustawiania poziomu głosu przy pomocy 
skrótów klawiszowych (co uzyskuje się wciskając klawi-
sze Shift+Alt+zwiększenie/zmniejszenie poziomu gło-
su). Jak się jednak okazuje, nie są to jedyne skróty, któ-
re przywrócono.

Przyznam się bez bicia, że usłyszałem o istnieniu 
tych skrótów dopiero dziś (jak to się mówi – człowiek 
uczy się całe życie), które jednakowoż istniały od paru 
lat (a przynajmniej w wersji OS X Snow Leopard). Chodzi 
mianowicie o precyzyjną regulację jasności ekranu za 
pomocą skrótów klawiszowych. Pozwala ona zmieniać 
wartość podświetlenia ekranu o 1/4 normalnej warto-
ści. Osiągniemy to dzięki poniższych skrótom:
• Shift+Alt+zwiększenie	jasności	ekranu – zwiększe-

nie wartości podświetlenia o 1/4
• Shift+Alt+zmniejszenie	jasności	ekranu – zmniej-

szenie wartości podświetlenia o 1/4
Przypomnę tylko, że jeśli chodzi o OS X Lion skróty 

te działać będą tylko	od	wersji	10.7.4.

 » Szybki dostęp do połączeń SSH 
z Terminala

Jeśli często łączymy się zdalnie z innymi komputerami 
przez SSH i przy pomocy aplikacji Terminal, to bez do-
datkowej pomocy kończy się to każdorazowym wpisy-
waniem danych komputera, z którym ma być nawiązane 
połączenie. Owszem, są sposoby, by to obejść, np. przy 
użyciu skryptów. Ale po co to robić, skoro Terminal po-
siada możliwość zrobienia zakładek dla poszczególnych 
połączeń?

Poniżej przepis na skonfigurowanie takiej zakładki:
• Przede wszystkim uruchamiamy najpierw aplikację 

Terminal (a znajdziemy ją w folderze /Applications/
Utilities),

tiPs & tricks
maCIEJ SKrzypCzaK

http://imagazine.pl/2011/12/06/przywracamy-dokladne-ustawianie-poziomu-glosnosci-pod-lionem/
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• Z menu Powłoka wybieramy Nowe	zdalne	połącze-
nie… lub wciskamy skrót klawiszowy ⌘⇧K

• W nowym okienku wskazujemy na Bezpieczna	po-
włoka	(ssh) i klikamy na plusik z prawej strony

• W kolejnym oknie postępujemy zgodnie z instrukcją, 
czyli podajemy nazwę lub adres IP maszyny, z któ-
rą chcemy się połączyć. I tutaj uwaga – jeśli połą-
czenie SSH na danym komputerze jest obsługiwane 
na innym porcie niż standardowy (port 22), to we 
wspomnianym musimy podać port oraz użytkow-
nika w ten sposób: -p numerPortu użytkownik@ad-
res.serwera
Dla przykładu, jeśli chcemy połączyć się z kompute-

rem o adresie adres-mojego-komputera.pl logując się 

na użytkownika franek przez port 25, to będzie to wy-
glądać w następujący sposób:

-p	25	franek@adres-mojego-komputera.pl

• Wszystko zatwierdzamy przyciskiem oK
• Jeśli nie potrzebowaliśmy podawać niestandardowe-

go portu i w poprzednim okienku wpisaliśmy sam	
adres	 serwera, to w oknie główny nowych połą-
czeń zdalnych możemy dodatkowo podać nazwę 
użytkownika

• I już możemy uzyskać dostęp do komputera po klik-
nięciu na przycisk Połącz.
O jednym ze sposobów na szybki dostęp do okienka 

Nowe	zdalne	połączenie pisałem już wyżej, a chodzi 
o skrót klawiszowy ⌘⇧K.

Z kolei druga metoda polega na kliknięciu ikony Ter-
minala w Docku prawym przyciskiem myszy i wybra-
nie z menu tego samego polecenia co poprzednio,  czyli 
Nowe	zdalne	połączenie…

Źródło: OS	X	Daily

http://osxdaily.com/2012/06/03/create-ssh-bookmarks-in-terminal-for-mac-os-x/
mailto:u%C5%BCytkownik@ad-res.serwera
mailto:u%C5%BCytkownik@ad-res.serwera
mailto:u%C5%BCytkownik@ad-res.serwera
mailto:franek@adres-mojego-komputera.pl
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Kalendarzowe lato już się rozpoczęło. Na pewno więk-
szość z nas liczy na dużo słońca i wysokie temperatu-
ry. Taka przyjemność dla człowieka nie musi być jednak 
czymś dobrym dla naszych Maków, a szczególnie tych 
przenośnych. Co więc zrobić, by nie narażać ich na zbyt-
nie nagrzewanie w czasie upałów i nadwerężanie wia-
traków? Wystarczy zastosować się do paru rad.

 » MacBooki muszą mieć czym oddychać

Chodzi o to, że muszą mieć przestrzeń umożliwiającą 
swobodną wymianę powietrza dla prawidłowego chło-
dzenia. Dlatego wysoce nie wskazane jest trzymanie 
MacBooka na kocu lub w innym “miękkim” miejscu, któ-
re uniemożliwiałoby wewnętrzną cyrkulację powietrza, 
a w następstwie mogłoby doprowadzić do przegrzania 
się komputera lub nawet jego awarii. Ta zasada tyczy 
się nie tylko upalnych dni (gdzie niezastosowanie się do 
niej oznaczałoby praktycznie samobójstwo dla maszy-
ny), ale również do zwykłej pracy.

 » Utrzymujmy tył MacBooka lekko 
uniesiony

To w zasadzie rozwinięcie poprzedniego punktu. Jak wia-
domo, wymiana powietrza w MacBookach odbywa się 
właśnie przez otwór znajdujący się pomiędzy ekranem 
a podstawą (wyjątkiem tu jest najnowszy MBP Retina, 
który dodatkowo do cyrkulacji powietrza wykorzystuje 
również otwory znajdujące się po bokach na spodzie lap-
topa). Jeśli go zasłonimy, to nie będzie dostarczana wy-
starczająca ilość powietrza potrzebnego do schłodzenia 
Maka. Doskonałym do tego narzędziem będzie na pew-
no podstawka pod laptopa, która nie dość, że zapewnia 
twardą powierzchnię, ale także unosi tył MacBooka. Jeśli 

jednak nie posiadamy podstawki, możemy podłożyć pod 
Maka cokolwiek, co uniesie jego tył. Do tego celu można 
użyć chociażby książki. Pamiętajmy jednak, aby użyć pod-
kładki na tyle dużej, by zapewnić stabilność komputera.

 » MacBook nie lubi się opalać

Porada krótka i zapewne oczywista, aczkolwiek i tak 
trzeba o niej pamiętać. Lepiej unikać trzymania Maka na 
słońcu. W plenerze może to być trudne, zwłaszcza gdy 
stajemy przed wyborem, czy chcemy coś widzieć i przy 
tym trzymać MB pod słońce, czy też osłaniać go swoim 
cieniem narażając się na pogorszenie widoczności spo-
wodowanej odblaskami od słońca. Jeśli jednak mamy 
taką możliwość, to lepiej się udać w zacienione miejsce.

 » zapewniamy dodatkowe chłodzenie

Ostatnią rzeczą, która może zapobiec złapaniu zadysz-
ki przez naszego MacBooka jest dodatkowe chłodzenie. 
Doskonałym rozwiązaniem będzie specjalna podstaw-
ka z wbudowanymi wentylatorkami, które ciągle będą 
chłodzić spód Maka. Kiedy jednak takowej nie mamy, 
możemy poratować się po prostu zwykłym, biurkowym 
wentylatorem. Chodzi przecież o to, by dostarczyć po-
wietrze, a najlepiej schłodzone. Musimy jednak pamię-
tać, aby nie robić tego zbyt długo, bo oprócz chłodne-
go powietrza do Maka wtłoczony będzie również kurz, 
a zakurzenia raczej chcemy uniknąć. Dlatego używaj-
my zewnętrznego wentylatora raczej w ostateczności.
Zdarzają się jednak takie ciepłe dni, że nawet nam jest 
je trudno znieść. Dlatego rada, jeśli nie musimy lepiej 
w takim okresie nie męczyć niepotrzebnie naszych lap-
topów. Może będzie to dobra okazja do wyjazdu nad 
wodę albo pójście na basen! «

maCIEJ SKrzypCzaK

jak korzystać 
z Macbooka  
W upalne dni
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JaN UrbaNOwICz

Miało być „aMazinG”.
wyszło… „aMazinG”.
imagazine to pismo kierowane głównie do fanów produktów spod znaku nad-
gryzionego jabłka. fanów, fanbojów lub po prostu zadowolonych użytkow-
ników sprzętu tej marki. Oczywiście znajdą tu swoje miejsce zwyczajni fani 
 nowinek technologicznych. większość tych ludzi można określić mianem  geeka. 
a moim zdaniem, każdy szanujący się geek, jest (lub przynajmniej był w mło-
dości!)  fanem komiksów. Nie wiem jak to jest teraz, ale kiedy ja byłem dzie-
ciakiem, zaczytywałem się w komiksach, oczywiście głównie ze stajni  marvela  
i DC   Comics. moim ulubionym bohaterem był Spider-man, Człowiek-pająk. 
I to właśnie o jego najnowszej filmowej adaptacji będzie dzisiaj mowa.
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 » Co było do tej pory

Nie jest to jedyny film o chłopaku, którego ugryzł ra-
dioaktywny pająk i który później sam wspinał się po 
ścianach budynków oraz bujał się pomiędzy nimi na 
pajęczynie. W latach 70. pojawiły się dwa seriale aktor-
skie, a później pewien, bardzo nieudany, film. Nieuda-
ny między innymi przez to, że głównych bohater przez 
cały film może ze dwa razy użył pajęczyny, z czego raz, 
by przelecieć nad jakąś małą dziurą. Następnie mieli-
śmy kilka seriali animowanych, z których mnie najbar-
dziej podobał się amerykański „Spider-Man: The Ani-
mated  Series”, emitowany w latach 1994-1998. Serial 
miał 5 serii i łącznie 65 odcinków. W naszym kraju daw-
no temu emitowało go bodajże TVP2 i muszę przyznać, 
że był on na bardzo przyzwoitym poziomie. Ciekawe 
było w nim połączenie tradycyjnych animacji z elemen-
tami grafiki komputerowej. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś 
w polskiej telewizji można go zobaczyć, ale swego cza-
su widziałem różne odcinki na YouTube. Filmy animo-
wane, to jednak nadal filmy animowane. Każdy, kto kie-
dykolwiek zaczytywał się w komiksach, na pewno nie 
raz wyobrażał sobie, że sam chciałby być takim super-

bohaterem, więc fajnie by było zobaczyć porządny film 
aktorski, który w „realnym” świecie pokazywałby to, 
co do tej pory mogliśmy zobaczyć na kartkach papie-
ru. Na początku tego wieku w kinie, a przede wszyst-
kim kinie komiksowym, coś się zmieniło. Powstało kil-
ka dobrych filmów, będących adaptacjami rysunkowych 
historii. Przede wszystkim – X-Men. Bardzo dobrze zre-
alizowana, zarówno pod względem wizualnym, jak i sce-
nariuszowym oraz aktorskim. Jednak, żeby trzymać się 
tematu, należy wspomnieć o pierwszym porządnie na-
kręconym „Spider-Manie”, którego w 2002 roku wyreży-
serował Sam Raimi. Później powstały jeszcze dwie kon-
tynuacje tego filmu. Wiele osób wiesza na całej trylogii 
psy, choć mnie się ona osobiście podobała. Na pewno 
miało na to wpływ to, że to mój ulubiony komiksowy 
bohater. Ale jednak pod względem technicznym, filmy 
były zrobione dobrze. Nie mówię, że nie było się do cze-
go przyczepić, ale nie przesadzajmy, były dobre. Oczywi-
ście, jak to bywa w trylogiach, pierwsza część najlepsza. 
Tak na pewno powie większość, choć mnie się najbar-
dziej podobała „ dwójka”. Być może dlatego, że w tej 
części, jako jedynej, nie spaprano głównego przeciwni-
ka. W pierwszej, mieliśmy Zielonego Goblina, którego 
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 zagrał, jak  zawsze  rewelacyjny, Willem Dafoe.  Aktorsko 
wypadł prawidłowo, ale wygląd postaci… trochę szko-
da marnować znaki na komentarz. Sztuczność, „plastik” 
i jakaś taka taniocha. W drugiej, Dr Octopus. Tu już było 
znacznie lepiej. Nie idealnie, ale lepiej. W ostatniej czę-
ści trylogii mieliśmy już dwóch przeciwników Pająka 
– Sandmana i  Venoma. Ten pierwszy wyglądał dobrze, 
w sumie nie było się do czego przyczepić. Ale drugi… 
Tragedia! Jak się dowiedziałem, że to on będzie w trze-
ciej odsłonie, byłem – mówiąc kolokwialnie – podjara-
ny tą wizją. Czekałem, czekałem i czekałem na premierę 
i wyszedłem z niej totalnie rozczarowany. Ci, którzy kie-
dykolwiek czytali komiksy wiedzą, kim był Venom i jaka 
była jego główna rozpoznawalna cecha – ogromny jęzor. 
W zasadzie, cały Venom był ogromny. Tutaj otrzymali-
śmy jakiegoś chudzielca, który wyglądał na oklejonego 
ciekłym asfaltem, a jeśli miał jęzor, to bardzo dobrze go 
maskował. Ale poza tym, do większości rzeczy w tych 
filmach nie mogę się przyczepić, ale wiadomo, że nigdy 
nie zadowoli się wszystkich, więc każdy znajdzie w nich 
coś, co mu nie pasuje. Jak usłyszałem, że to już ostat-
ni film Raimi’ego, to z jednej strony się ucieszyłem, bo 
w sumie widać było, że nie ma już pomysłu na kontynu-

acje, ale jednocześnie było mi trochę smutno. W końcu 
to mój ulubiony Spider-Man! Jednak coś się zmieniło…

 » Reboot, reboot, wszędzie reboot

Pojawiła się jakiś czas temu informacja, że powstanie 
kolejna część przygód Spider-Mana i reżyserem nie bę-
dzie Sam Raimi. No i dobrze, robić kolejną część! Ale, ale! 
Aktorzy też mają być inni. Wszystko ma być inne. Jak 
to? Reboot? Cała seria od nowa?! Coś się tym ludziom 
w „Holyłudzie” poprzewracało w głowach. Potrafię jesz-
cze jakoś zaakceptować, ale nie zrozumieć, że robią re-
booty i remake’i filmów, sprzed powiedzmy dwudzie-
stu czy więcej lat, ale tu chodzi o serię, której ostatnia 
część powstała w 2007 roku! Więc jakby nie patrzeć, 
podchodziłem do tego tematu dość sceptycznie. Na do-
datek nie było  lepiej, gdy zobaczyłem aktorów, którzy 
mają w nim wystąpić, oraz później, gdy pojawiły się 
pierwsze zdjęcia z planu. Coś jednak zmieniło, się po 
obejrzeniu pierwszego teasera oraz trailera filmu. Po-
myślałem: „To może być naprawdę dobre!”. Z czasem, 
gdy ujawniano coraz więcej materiałów promocyjnych, 
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 zacząłem się nakręcać. Obejrzałem zatem i nie żałuję. 
Ten film jest dobry. Jest taki, jaki powinien być pierw-
szy Spider-Man, 10 lat temu.

 » dobre podejście. dobre wykonanie. 
Chcę więcej.

Za nową wersję filmu odpowiedzialny jest Mark Webb 
(swoją drogą, dobre nazwisko do takiego projektu), 
 który wcześniej nie był zbytnio znanym reżyserem. Ale 
teraz to się zmieniło. W rolę głównego bohatera wcie-
lił się  Andrew Garfield, którego większość osób kojarzy 
z filmu „The Social Network” (to ten kumpel Marka Z., 
którego wykiwał na kasę) i on był wcześniej moją naj-
większą obawą. Jak się okazuje, całkowicie niesłuszną. 
Sprawdził się w roli Pająka znakomicie. Sama postać 
jest w końcu taka, jaka powinna być; mamy tu chłopa-
ka chodzącego jeszcze do liceum, który jest lekko „cia-
powaty”, ale jednocześnie dobry z niego „jajarz”. Spi-
der-Man jest więc dowcipny, lekko zadufany w sobie 
i często niepoważny, jak to przystało na jego wiek. Na-
prawdę, jestem pod sporym wrażeniem tego, jak zo-
stał nowy Peter Parker przedstawiony. Nie chcę tu opi-
sywać zbyt wielu szczegółów, bo film dopiero wszedł 
na ekrany kin i zapewne wiele osób go jeszcze nie wi-
działo, a ja nie chcę psuć nikomu frajdy z seansu. Kolej-
nym miłym zaskoczeniem była Emma Stone jako Gwen 
Stacy, czyli szkolna miłość Petera. Co prawda historia 
trochę inaczej się potoczyła, niż w komiksie, ale tego 
również nie będę zdradzał. W każdym razie, wypadła 
bardzo pozytywnie i wnosi naprawdę sporo dobrego 
do całości filmu. Oczywiście, nie mogę się tym filmem 
tylko i wyłącznie zachwycać. Pojawił się tu jeden spo-
ry minus. Główny czarny charakter. Tym razem wybór 
padł na Dra Curt’a Connors’a, czyli Jaszczura. W świe-
cie komiksu o Spider-Manie jest to chyba drugi, zaraz 
po Venomie, największy przeciwnik  Pająka. W postaci 
ludzkiej gra go Rhys Ifans, aktor którego bardzo lubię 
i cenię, dlatego ucieszyłem się z tej roli. Wypadł w niej 
ciekawie i przyczepić się raczej nie ma do czego. Poza… 
wyglądem samego Jaszczura. W komisie był on wielkim 
gadem, o wiele przewyższającym przeciętnego człowie-
ka i miał ogromny, podłużny pysk. No, i tutaj jest wiel-
ki, naprawdę. Ma też bardzo charakterystyczną rzecz, 
czyli równie wielki ogon, z którego nie raz robił pożytek 
podczas walki. Ale po pysku, ani śladu. Niestety. To, co 
powinno być zrobione w pierwszej kolejności, tutaj nie 
istnieje. Zamiast tego, mamy dziwną pół-gadzią twarz, 
z oczami napalonego maniaka seksualnego. Dziwne. 
Ale jakoś staram sobie wytłumaczyć, że po prostu nie 

byłby łatwy do wykonania wygląd, odzwierciedlający 
komiksową rzeczywistość.

 » Co dalej?

Gdybym miał jeszcze podsumować nowego Spider-Ma-
na, to słowo „amazing” jest całkiem odpowiednie. Oczy-
wiście, jest się do czego przyczepić; Jaszczur, patos, bar-
dzo często wręcz wylewający się z obrazu (ale w sumie 
komiksy, a przynajmniej te stare zeszyty też takie były) 
czy kilka innych, moim zdaniem kiepsko wykonanych 
scen, ale sam film jest zrobiony naprawdę na wysokim 
poziomie. Jest dobrze napisany, poprawnie zagrany, 
świetnie zmontowany. Mnie osobiście brakowało tro-
chę tego latania i bujania się na pajęczynie. Było, ale 
jakoś za mało. Dopiero w końcowej sekwencji pokaza-
no, jak to wszystko powinno wyglądać. Ale mam wraże-
nie, że kiedy nadejdzie sequel, bo nadejdzie na pewno 
(biorąc pod uwagę aktualne wyniki filmu w Box  Office), 
to zostanie to poprawione i dostaniemy wiele zapiera-
jących dech w piersiach scen. Polecam Wam ten film, 
jeśli jesteście fanami komiksów, a jeśli nie jesteście 
– również polecam, bo to po prostu dobra rozrywka. Na 
koniec jeszcze wyjaśnię, że nie byłem na tym filmie w ki-
nie IMAX. Ba, nie byłem nawet na pokazie 3D. Widzia-
łem go w starym, dobrym (i jak dla mnie zawsze najlep-
szym) 2D, gdyż w większości kin również w tej wersji go 
grają. I to właśnie wersję 2D gorąco polecam. Kolejny 
film o superbohaterze za nami. Teraz pozostaje już tyl-
ko odliczać do zbliżającej się premiery „The Dark Knight 
Rises”, czyli najbardziej oczekiwanego przeze mnie filmu 
tego roku! Jego recenzję, na milion procent, przeczyta-
cie we wrześniowym numerze iMagazine (a być może 
pojawi się również „Prometeusz”). Tym, którzy je mają, 
życzę udanych wakacji, a reszcie – spokojnych i ładują-
cych energią urlopów. «

polub nas

facebook.com/imagazinepl

http://www.facebook.com/iMagazinePL
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 » Apollo Brown & OC 
– Trophies

Klasyczny duet, producent + MC, 
to wizytówka lat 90., które już 
na zawsze będą kojarzone jako 
najlepsze czasy rapu. Nie muszę 
chyba pisać, że to właśnie w tych 
latach powstało jakieś 83% najlepszych albumów tego 
gatunku. Takie połączenia jak Dj Premier i Guru, czy 
Pate Rock i Sl Smooth przechodzą do historii i do dzi-
siaj królują w milionach iPodów na całym świecie. Wyda-
rzenie, jakie miało miejsce 24 kwietnia 2012 roku spra-
wiło, że złote lata 90. wróciły jak bumerang, uderzając 
wszystkich mocno w potylice. Wszystko za sprawą pre-
miery albumu „Trophies”, który jest dziełem młodego 
producenta Apollo Brown’a i legendarnego już rape-
ra O.C. Ciężko sobie wyobrazić jak bardzo O.C musiał 
czekać na narodziny Apollo. Jego 18 lat na scenie, dzię-
ki młodemu chłopakowi z Detroit, zostały przepięknie 
podsumowane. Każdy bit na tej płycie został stworzo-
ny tak, jakby Apollo Brown urodził się z misją nagrania 
tego materiału. Muzyczny klimat Trophies to oczywi-
ście New York, czyli kolebka rapu lat 90., jednak swo-
je pochodzenie Apollo zdradza specyficzną dla Detroit 
perkusją oraz ułożeniem bębnów. Te cechy tylko doda-
ją akcentu i tworzą produkcję wyjątkową. Każdy z 16 
utworów jest równie dobry, a dzięki ich zróżnicowaniu, 
całość słucha się łatwo i przyjemnie. Cudownie pocięte 
i poskładane sample, wpasowane w mocne bębny, co 
chwilę powodują ciarki na plecach i mimowolne kiwa-
nie głowy. Przy pierwszym odsłuchiwaniu płyty nie mo-
głem uwierzyć, że każdy kolejny numer podoba mi się 
bardziej, niż poprzedni, przecież ten wcześniej był jed-
nym z najlepszych, jakie słyszałem od dawna. To mu-
zyczne uniesienie  dopełnia jak zawsze solidny rap od 
O.C. W wielu momentach uważam, że raper nagrał swo-
je najlepsze zwrotki życia, co na pewno jest też zasłu-

gą idealnie  dopasowanych dla niego bitów. Prosty flow 
i życiowe teksty, z których bije mądrość i autentyczność 
doświadczonego człowieka wychowanego na ulicach 
Nowojorskiej dzielnicy Queens trafiają dobitnie i dają 
do myślenia. Ten album z pewnością zostanie ze mną 
na zawsze, to jedna z takich produkcji, których słucha 
się latami i nigdy się nie nudzą. To już staje się klasyką.

	 Cena	8,99	Euro
http://bit.ly/ONZ21j

 » Linkin Park 
– Living Things

Nigdy nie przepadałem za Lin-
kin Park, co więcej, nawet rodzaj 
granej przez nich muzyki jakoś 
nigdy nie był mi bliższy. Ich naj-
nowszej, piątej już płycie studyj-
nej – Living Things, przyjrzałem się bliżej tylko dlatego, 
że ogólnoświatowe tourne grupy zahaczało w tym roku 
również o warszawski Orange Warsaw Festival. Jak się 
potem okazało, na koncercie nie mogłem być, ale zakup 
płyty okazał się bardzo dobrą inwestycją w nowe do-
znania muzyczne. Zespół w tej trasie promował właśnie 
płytę Living Things, a robił to utworem „Burn It Down”, 
który chyba najlepiej oddaje nastrój całej płyty. Linkin 
Park to zespół grający zazwyczaj dość wyrazistą muzy-
kę, o lekkim zabarwieniu ostrzejszym rockiem, pomie-
szanym z elektroniką i czasem rapem. Zaś utwór wybra-
ny jako singel, czyli właśnie „Burn It Down” doskonale 
łączy te style i dodaje im zabarwienia popowego. Nic 
więc dziwnego, że cała płyta zajmuje miejsca w czołów-
kach rankingów sprzedaży, a to, przyznacie, jak na ze-
spół z iTunesowej kategorii Alternatywa, to rzadkość. 
Osobiście muszę przyznać, że ten utwór, mający przy-
ciągać ludzi do kupienia płyty, wcale mi się nie podoba 
najbardziej. Kilka przesłuchań płyty i już wiem, że jest 
na niej sporo lepszych utworów, zdecydowanie bardziej 
oddających charakter zespołu. Mnie zdecydowanie na 
kolana powaliły Victimized, Lies Greed Misery i Until it 
breaks. Usłyszymy w nich niesamowitą mieszankę me-
talowych gitar rodem z Metaliki, z elektroniczną muzy-
ką, jakby wprost wyjętą od Skrillexa. Połączenia te są 
wprost genialne i choć pewnie nie przebiją się na szczy-
ty list przebojów, tak jak Burn It Down, to mam nadzie-
ję, że zostaną zauważone przez ludzi, który kupią pły-
tę właśnie dla singla. Tak było ze mną, a teraz słucham 
Hybrid Theory, pierwszego albumu grupy.

	 Cena	10,99	Euro
http://bit.ly/M6goqu

http://itunes.apple.com/pl/album/trophies/id505623901
http://itunes.apple.com/pl/album/living-things/id518869932
http://itunes.apple.com/pl/album/trophies/id505623901
http://itunes.apple.com/pl/album/living-things/id518869932
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 » Mikołaj Milcke „Gej w wielkim 
mieście”	 Cena:	16 zł

Główny bohater jest homoseksualistą, za 
kilka dni ma rozpocząć studia na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Wyjeżdża z prowin-
cjonalnego miasteczka na wschodzie Pol-
ski do wymarzonej stolicy. Opuszcza dom, w którym 
nigdy nie czuł się szczęśliwy. Wierzy, że teraz rozpocz-
nie nowe życie, zostawiwszy za sobą rodzinne proble-
my i zaściankowy sposób myślenia.

Ale wyjazd do Warszawy to przede wszystkim podróż 
w głąb siebie. Z nieśmiałego i pełnego marzeń chłopca 
nasz bohater przeistacza się w dojrzałego mężczyznę. 
Spełnia swoje marzenia – także te o wielkiej miłości. 
Jednak jej smak nie zawsze będzie słodki. Wielkie mia-
sto brutalnie zweryfikuje jego plany, a kłopoty pojawią 
się szybciej, niż sam przypuszcza…

Główny bohater Geja w wielkim mieście nie ma imie-
nia. Nie dlatego, że zapomniałem mu je nadać. Chcia-
łem, aby mógł się nim poczuć każdy z Was. Wszystko, 
o czym piszę, jest realne, a wiele z opisanych historii wy-
darzyło się naprawdę. Niektóre dialogi żywcem przepi-
sałem na papier. Mam nadzieję, że autentyczność nar-
racji sprawi, iż moja debiutancka powieść będzie Wam 
bliska, że wczujecie się w nią na tyle, by stać się jej czę-
ścią, że będziecie odbierać wszystko tak intensywnie jak 
moi bohaterowie, że wkroczycie w ich świat i pozosta-
niecie w nim do ostatniej kropki w tekście.

Format:	ePub,	mobi.	Do	pobrania:	Virtualo

 » Romuald Pawlak „Czarem 
i Smokiem”	 Cena:	12 zł

Nie ma nic gorszego niż bolesny brak pro-
fesjonalizmu. Co może zrobić mag-pogod-
nik, który nie umie zapanować nad aurą? 
Może tylko wylecieć z roboty u malarza 
Astrogoniusza i wplątać się w kłopoty, które zaprowa-
dzą go najpierw na dno statku, potem wydźwigną do pa-
łacowych kajut, by znów strącić w piekielne otchłanie. 
Spotkane na drodze kobiety okażą się niebezpieczne, 
mężczyźni zechcą zabrać życie – i tylko spotkany w ko-
lejnym więzieniu smok będzie rozumieć naszego maga. 
Sojusz pogodnika ze smokiem zostanie zawarty w na-

stępujących celach: najeść się po uszy, mieć do spa-
nia wygodne łóżko, zdobywać piękne kobiety, zemścić 
się na Astrogoniuszu. Aha, i na podłym karle Garzfulu, 
który sprawił, że Rosselin został wygnany z pałacu. Jak 
z powyższego opisu widać, jest to śmiertelnie poważna 
opowieść o magii, smokach i trudach pracy zawodowej.

Fromat:	ePub,	mobi,	PDF.	Do	pobrania:	RW2010

 » Mariusz zielke „Asurito 
 Sagishi”	 Cena:	2,49	Euro

Mocna, szybka, pełna akcji i czarnego hu-
moru powieść o współczesnej Polsce. Bo-
hater, detektyw o brudnych myślach, lecz 
gołębim sercu, naraża się tajemniczemu 
terroryście, gangom, służbom specjalnym, podejrzanym 
biznesmenom, a nawet samemu prezydentowi uwikła-
nemu w romans z gwiazdą pop. Gdy z rąk brutalnych 
zabójców ginie jego klientka, wpada w wir wydarzeń, 
w których z pozoru nic do siebie nie pasuje… „Asurito 
Sagishi” to nie tylko sensacyjna groteska, ale także zna-
komita diagnoza naszej rzeczywistości. Misternie skon-
struowana, pomysłowa i oryginalna.

„James Bond wyreżyserowany przez Davida Lyncha, 
napisany przez Monty Pythona pospołu z Eduardo Men-
dozą nie byłby bardziej osobliwy niż ta książka. Tempo 
akcji wbija czytelnika w fotel, bohaterowie co chwila 
wpadają w pułapki nieprawdopodobieństwa, fabuła aż 
trzeszczy w szwach. Ale najdziwniejsze w tym wszyst-
kim jest, że ta książka pokazuje równocześnie prawdę 
o otaczającym nas świecie.”

Krzysztof Maciejewski, pisarz i recenzent Papiero-
wych Myśli.

Format:	iTunes.	Do	pobrania:	iTunes

 » Paweł Skawiński „Gdy nie na-
dejdzie  jutro”	 Cena:	16 zł

WAKACJE Z WYDAWNICTWEM DOBRA 
LITERATURA!

Gdy nie nadejdzie juro to reporter-
ska opowieść o współczesnych Indiach 
i Nepalu. Żadna pocztówka z egzotycz-
nej wyprawy czy kolorowy folder. Nie będzie cukierko-
wego Tadż Mahalu ani romantycznych zamków Radża-
stanu i monumentalnych Himalajów. Autor zabierze was 
do bombajskich burdeli, slumsów, na głęboką prowincję 
i w sam środek cichej wojny. Poznacie skromnych bo-
haterów, którzy mimo wielu przeszkód uparcie walczą 
o lepszy świat wokół siebie.

Fromat:	ePub,	mobi.	Do	pobrania:	Virtualo

książki
tylko ebooki!

http://virtualo.pl/gej_wielkim_miescie/dobra_literatura/p52i119400/
http://tylkoebooki.pl/book-review/czarem-i-smokiem-romuald-pawlak/
http://itunes.apple.com/pl/book/asurito-sagishi/id529943232?mt=11
http://virtualo.pl/gdy_nie_nadejdzie_jutro/dobra_literatura/p52i119335/
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Po zainstalowaniu Xcode warto poświęcić chwilę na po-
znanie kilku najważniejszych funkcji programu. Uruchom 
Xcode, przechodząc do katalogu wskazanego podczas 
instalacji, i otwórz podkatalog Applications, w którym 
znajdziesz aplikację Xcode. Przeciągnij ikonę Xcode do 
Docka, co ułatwi Ci uruchamianie aplikacji w przyszłości.

W celu zobaczenia przestrzeni roboczej Xcode 
w pierwszej kolejności musisz utworzyć nowy projekt. 
Kliknij przycisk Create	a new	Xcode	project w oknie po-
witalnym lub wybierz opcje menu File/New/New	Pro-
ject. Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe 
z różnymi szablonami projektów (zobacz rysunek 1.3), 
które stanowią punkty wyjściowe podczas tworzenia 
nowych aplikacji.

Rysunek 1.3. Typy projektów w Xcode

 » Typy projektów w Xcode

Do dyspozycji masz kilka szablonów projektów:
Page-Based	Application
Ten szablon zawiera kontroler widoku strony wyświe-

tlający elementy w postaci stron, co pozwala użytkow-
nikowi na poruszanie się pomiędzy elementami poprzez 
„przewrócenie” strony.

OpenGL	Game
Ten szablon dostarcza widoku bazującego na 

OpenGL ES oraz czasomierza pozwalającego na anima-
cję widoku. Gry powstające na bazie OpenGL ES wyma-
gają utworzenia znacznej ilości kodu. Jeżeli chcesz wy-
korzystać potężne możliwości oferowane przez OpenGL 
ES, wówczas powinieneś rozważyć stosowanie bibliote-

ki takiej jak cocos2d (http://www.cocos2d-iphone.org/) 
zamiast tego szablonu.

Master-Detail	Application
To jest szablon przeznaczony do tworzenia aplika-

cji dla tabletu iPad; wykorzystuje kontroler widoku po-
dzielonego (ang. split view) w celu wyświetlenia na ekra-
nie dwóch niezależnych widoków. Otrzymany efekt jest 
podobny do zastosowanego w programie Mail w table-
cie iPad. W wymienionym programie widok podzielo-
ny wyświetla po lewej stronie listę wiadomości e-mail, 
natomiast w oknie głównym wyświetlana jest aktual-
nie zaznaczona wiadomość. Ponadto obsługiwane są 
wszystkie położenia ekranu.

Tabbed	Application
Ten szablon dostarcza wyświetlanego na dole ekranu 

paska kart oraz konfiguruje kontroler widoku dla pierw-
szego elementu na pasku kart. Aplikacja App Store jest 
zaimplementowana wraz z paskiem kart, co pozwala 
użytkownikowi na różne sposoby przeglądania aplika-
cji dostępnych w sklepie.

Utility	Application
Ten szablon pokazuje sposób utworzenia dwóch róż-

nych widoków, które mogą być odwracane (zamienia-
ne ze sobą, podobnie jak dwie strony monety). Szablon 
konfiguruje przycisk Info w widoku głównym, służący 
do wyświetlenia drugiego widoku. Wspomniany drugi 
widok zawiera pasek nawigacyjny wraz z przyciskiem 
Gotowe, którego kliknięcie powoduje powrót do wido-
ku głównego. Aplikacja iBooks działa na takiej właśnie 
zasadzie i pozwala użytkownikowi na przełączenie się 
pomiędzy półką z książkami i sklepem iBooks Store.

xcode

http://www.cocos2d-iphone.org/
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Single	View	Application
To jest szablon będący punktem wyjściowym do 

utworzenia aplikacji z pojedynczym widokiem. Posia-
da kontrolera widoku odpowiedzialnego za zarządza-
nie widokiem oraz plik nib zawierający widok. Ten sza-
blon będzie wykorzystywany jako punkt wyjściowy dla 
wszystkich projektów omawianych w książce.

Empty	Application
To jest najbardziej podstawowy szablon ze wszyst-

kich oferowanych przez Xcode; zawiera jedynie okno 
oraz delegata aplikacji.

Zamiast – jak to zwykle bywa – utworzyć aplika-
cję typu „Witaj, świecie”, zbudujemy naprawdę prostą 
grę, co pozwoli Ci na poznanie podstawowych funkcji 
Xcode. Jako szablon wybierz Single	View	Application. 
Następnie kliknij przycisk Next, podaj Game jako na-
zwę projektu i zdefiniuj Game jako prefiks klasy (ang. 
Class Prefix), jak pokazano na rysunku 1.4. Zmień rów-
nież identyfikator firmy w taki sposób, aby odzwiercie-
dlał Twoje nazwisko, witrynę WWW lub nazwę firmy. 
Projekt jest przeznaczony dla smartfona iPhone. W tej 
książce nie będą omówione funkcje Storyboard,	Auto-
matic	Reference	Count i Unit	Tests, więc usuń zazna-
czenie z wymienionych pól wyboru, poza Automatic	
Reference		Count. Po kliknięciu przycisku Next zosta-
niesz poproszony o wskazanie miejsca zapisania pro-
jektu (jeśli nie wiesz, gdzie go umieścić, możesz wybrać 
 Biurko). Masz również możliwość włączenia obsługi kon-
troli kodu źródłowego poprzez utworzenie lokalnego re-
pozytorium git. Wprawdzie temat kontroli kodu źródło-
wego nie będzie omówiony w książce, to jednak gorąco 
zalecam włączenie tej funkcji, o ile nie masz już odpo-
wiednio skonfigurowanego serwera. Kliknięcie przyci-
sku Create spowoduje wygenerowanie nowego projek-
tu o nazwie Game.

Rysunek 1.4. Utworzenie pierwszego projektu

Po utworzeniu projektu na ekranie zostanie wyświe-
tlone okno główne Xcode będące jednocześnie prze-
strzenią roboczą. W dowolnej chwili możesz uzyskać in-
formacje dodatkowe o określonym fragmencie  interfejsu 
poprzez naciśnięcie klawisza Control1 i kliknięcie danego 
obszaru, a następnie wybór opcji pomocy z menu kon-
tekstowego. Teraz zobaczysz, jak się poruszać po inter-
fejsie Xcode.

 » Interfejs Xcode

Interfejs Xcode jest podzielony na cztery obszary: panel 
nawigacyjny, panel edytora, panel narzędziowy i panel 
modułu usuwania błędów (zobacz rysunek 1.5). W celu 
wyświetlenia wszystkich paneli trzeba je włączyć za po-
mocą przycisków sekcji View znajdującej się po prawej 
stronie paska narzędziowego. Wspomniana sekcja View 
zawiera trzy przyciski pozwalające na ukrywanie bądź 
wyświetlanie panelu nawigacyjnego (domyślnie), pane-
lu modułu usuwania błędów i panelu narzędziowego. 
Wyświetlenie poszczególnych paneli jest możliwe tak-
że z poziomu menu View.

Rysunek 1.5. Okno główne (przestrzeń robocza) Xcode

Navigator Area Panel nawigacji
Editor Area Panel edytora
Debug Area Panel modułu usuwania błędów
Utility Area Panel narzędziowy

1   Zamiast klawisza Control można po prostu nacisnąć prawy 
przycisk myszy – przyp. tłum.
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 » Panel nawigacyjny

Panel nawigacyjny znajduje się po lewej stronie okna 
Xcode i pozwala programiście na poruszanie się po ca-
łym projekcie na wiele różnych sposobów. Pasek wybo-
ru umieszczony na górze panelu nawigacyjnego umoż-
liwia zmianę używanego sposobu nawigacji na projekt, 
symbole, wyszukiwanie, problemy, usuwanie błędów, 
punkty kontrolne i dzienniki zdarzeń. Kliknięcie elemen-
tu w panelu nawigacyjnym powoduje wyświetlenie jego 
zawartości w panelu edytora. Na dole panelu nawiga-
cji znajduje się pasek filtru, który pozwala na przepro-
wadzenie operacji dodatkowych, takich jak filtrowanie 
i wyszukiwanie w aktualnie wybranym rodzaju panelu 
nawigacyjnego. Pasek filtru ulega zmianie i odzwiercie-
dla operacje obsługiwane przez aktualnie wybrany ro-
dzaj panelu nawigacyjnego.

Domyślnie wyświetlany panel nawigacyjny (Navi-
gator) pokazuje zawartość projektu w postaci listy 
grup (przedstawianych przez ikony katalogów) i pli-
ków. To prawdopodobnie będzie najczęściej używany 
przez Ciebie rodzaj panelu nawigacyjnego, ponieważ 
pozwala na szybkie wyszukanie i wyświetlenie dowol-
nego pliku projektu, łącznie z plikami kodu źródłowego 
i interfejsu. Być może zauważyłeś także wyświetloną li-
stę struktur (ang. Frameworks) dołączonych do dane-
go projektu. Pasek filtru znajdujący się na dole pane-
lu nawigacyjnego umożliwia dodawanie nowych plików 
do projektu (po kliknięciu ikony plusa). Istnieje możli-
wość stosowania różnego rodzaju filtrów, na przykład 
pokazanie jedynie ostatnio edytowanych plików, pli-
ków posiadających stan kontroli kodu źródłowego lub 
plików z niezapisanymi zmianami. Ponadto pasek filtru 
posiada pole wyszukiwania, które można wykorzystać 
do szukania słów kluczowych w nazwach plików (nie 
w ich treści) znajdujących się w widoku. Przykładowo: 
jeżeli użyjesz słowa kluczowego „view”, wówczas otrzy-
masz wszystkie nazwy plików zawierające podane sło-
wo, czyli GameViewController.h, GameViewController.m 
i  GameViewController.xib.

Panel nawigacyjny symboli (Symbol) pozwala na po-
ruszanie się po wszystkich symbolach projektu – łącznie 
z klasami, protokołami, funkcjami, strukturami,  uniami, 
typami wyliczeniowymi, typami danych i zmiennymi 
globalnymi. Symbole projektu można wyświetlić w po-
staci hierarchicznej lub płaskiej. Widok hierarchiczny 
wyświetla całą hierarchię klas lub ścieżkę dziedzicze-
nia dla każdego obiektu, co zwykle oznacza rozpoczę-
cie od NSObject, a następnie przejście w dół hierarchii. 
Z kolei widok płaski wyświetla symbole bez hierarchii, 

a więc wszystkie symbole zostają wyświetlone na po-
jedynczej liście. Osobiście preferuję widok płaski pod-
czas wyświetlania klas, ponieważ pozwala na bardzo 
szybkie odszukanie symbolu. Pasek filtru obsługuje 
wyświetlanie jedynie symboli klas (filtrowanie nazw 
klas łącznie z funkcjami, strukturami i zmiennymi glo-
balnymi), jedynie symboli zdefiniowanych w projekcie 
(filtrowanie klas struktury, na przykład NSString), je-
dynie kontenerów (ukrywane są metody klasy i zmien-
ne) oraz pokazywanie symboli o nazwie dopasowanej 
do wprowadzonej w pasku wyszukiwania. Wszystkie wy-
świetlane listy są posortowane alfabetycznie, co znacz-
nie przyśpiesza odszukanie metod określonej klasy. 
Za użyteczne rozwiązanie możesz uznać włączenie fil-
trów  symboli  projektu i klas oraz wyłączenie symboli 
kontenerów.

Panel nawigacyjny wyszukiwania (Search) pozwa-
la na wyszukanie wskazanego tekstu w dowolnym pli-
ku projektu. Każde dopasowane wynikowe słowo klu-
czowe  zostanie dodane do listy. Pasek filtru pozwala 
na filtrowanie wyników wyszukiwania wyświetlonych 
na liście.

Panel nawigacyjny problemów (Issue) wyświetla ko-
munikaty błędów i ostrzeżeń wygenerowane przez pro-
jekt. Informacje o problemach mogą być wyświetlane, 
gdy przeprowadzasz edycję kodu źródłowego lub kompi-
lujesz projekt. Komunikaty można również pogrupować 
względem pliku bądź typu problemu. Pasek wyszukiwa-
nia obsługuje wyświetlanie problemów jedynie z ostat-
niej kompilacji, z bieżącego schematu, jedynie błędów 
lub problemów dopasowanych do podanej treści.

Panel nawigacyjny usuwania błędów (Debug) jest 
wraz z modułem usuwania błędów, który zostanie omó-
wiony w dalszej części rozdziału, używany podczas po-
prawiania błędów w aplikacji. Domyślnie panel usuwa-
nia błędów jest wyświetlany po wstrzymaniu działania 
aplikacji lub dotarciu do zdefiniowanego punktu kon-
trolnego. W tym panelu wyświetlony jest każdy wątek 
aplikacji oraz powiązany z nim stos. Pasek filtru pozwa-
la na wyświetlanie jedynie wątków, które uległy awarii 
lub zawierają symbole procesu usuwania błędów. Za-
wiera także suwak, za pomocą którego można określić 
wielkość wyświetlanego stosu wątku.

aaaaPanel nawigacyjny punktów kontrolnych (Bre-
akpoint) wyświetla wszystkie aktywne i nieaktywne 
punkty kontrolne zdefiniowane w projekcie. Pasek filtru 
pozwala na dodanie punktu kontrolnego symbolu lub 
wyjątku, usunięcie istniejących punktów kontrolnych, 
wyświetlenie jedynie aktywnych lub wyświetlenie tych 
punktów kontrolnych, dla których dopasowano treść 
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 wprowadzoną w pasku wyszukiwania. Po naciśnięciu 
i przytrzymaniu klawisza Control kliknięcie ikony pro-
jektu umożliwia wyłączenie bądź usunięcie wszystkich 
punktów kontrolnych w projekcie.

Panel nawigacyjny dzienników zdarzeń (Log) wyświe-
tla dzienniki zdarzeń utworzone przez Xcode w trak-
cie prac z projektem, na przykład podczas kompilacji, 
usuwania błędów lub wykonywania zadań związa-
nych z kontrolą kodu źródłowego. Pasek filtru pozwa-
la na wyświetlanie jedynie dzienników zdarzeń najnow-
szych lub o nazwie dopasowanej do podanej w pasku 
wyszukiwania.

 » Panel edytora

Panel edytora zajmuje centralne miejsce w przestrzeni 
roboczej Xcode; w tym panelu będziesz spędzał więk-
szość czasu. Edytor posiada wbudowaną obsługę wie-
lu typów danych, łącznie z plikami kodu źródłowego, 
property lists (.plist) oraz interfejsu użytkownika (.xib). 
Inne funkcje pomagające podczas tworzenia kodu źró-
dłowego w panelu edytora to między innymi uzupełnia-
nie kodu oraz sugestie poprawek.

Gdy potrzebujesz sugestii lub chcesz sprawdzić na-
zwę symbolu, wówczas możesz wyświetlić okno funk-
cji uzupełniania kodu źródłowego (zobacz rysunek 1.6) 
po naciśnięciu klawiszy Control+spacja. Powtórne na-
ciśnięcie wymienionych klawiszy powoduje zamknięcie 
okna. Poruszanie się po wyświetlonej liście umożliwia-
ją klawisze kursora. Po naciśnięciu klawisza Return na-
stępuje użycie podświetlonego symbolu; w przypadku 
parametrów nazwy metody poruszanie się pomiędzy 
nimi jest możliwe za pomocą klawisza Tab.

Rysunek 1.6. Uzupełnianie kodu w Xcode

Funkcja poprawiania (zobacz rysunek 1.7) skanuje 
kod źródłowy w trakcie jego wprowadzania przez pro-
gramistę i wykryte błędy oznacza za pomocą czerwo-
nego paska i symbolu. Kliknięcie wspomnianego sym-

bolu powoduje wyświetlenie komunikatu dotyczącego 
danego błędu; w wielu przypadkach oferowana jest 
również możliwość jego poprawienia. Jeżeli Xcode ofe-
ruje możliwość poprawienia błędu, wtedy wystarczy 
wybrać jedną z proponowanych poprawek i nacisnąć 
klawisz Return. Naciśnięcie klawisza Esc oznacza re-
zygnację z operacji.

Rysunek 1.7. Xcode sugeruje sposób usunięcia znalezio-
nego błędu

Wskazówka
Aby	było	możliwe	użycie	funkcji	poprawiania	

kodu	(Fix-it)	przez	Xcode,	projekt	musi	wykorzy-
stywać	kompilator	LLVM.	Wymieniony	kompila-
tor	jest	domyślnie	stosowany	w nowych	projek-
tach.	Jeżeli	jednak	otwierasz	projekt	utworzony	
we	wcześniejszej	wersji	Xcode,	wówczas	w usta-
wieniach	projektu	powinieneś	zmienić	rodzaj	uży-
wanego	kompilatora.	Przed	wyświetleniem	błę-
dów	składni	funkcja	poprawiania	kodu	wymaga	
także	pełnego	zindeksowania	projektu.	Indekso-
wanie	jest	przeprowadzane	automatycznie	pod-
czas	pierwszego	otworzenia	projektu	w Xcode.	
Proces	indeksowania	działa	w tle,	jego	ukończe-
nie	może	zabrać	nawet	kilka	minut.

Przy lewej krawędzi panelu edytora znajdują się dwa 
pionowe paski. Pierwszy (szerszy) pozwala na zarzą-
dzanie punktami kontrolnymi w projekcie. Kliknięcie 
tego paska na wysokości wybranego wiersza kodu źró-
dłowego spowoduje utworzenie w tym wierszu punktu 
kontrolnego. Ponowne kliknięcie punktu kontrolnego 
powoduje jego dezaktywację. Przykład aktywnego i nie-
aktywnego punktu kontrolnego pokazano na  rysunku 
1.8. Usunięcie punktu kontrolnego wymaga jego klik-
nięcia wraz z naciśniętym klawiszem Control i wybra-
nia opcji  Delete	Breakpoint z wyświetlonego menu 
kontekstowego. Z kolei drugi (węższy) pasek piono-
wy umieszczony pomiędzy pierwszym i lewą krawę-
dzią panelu edytora pozwala na ukrywanie i wyświe-
tlanie fragmentów kodu źródłowego. Jeżeli umieścisz 
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kursor myszy nad tym paskiem, wówczas nastąpi pod-
świetlenie fragmentu kodu źródłowego, który można 
ukryć. Kliknięcie ukrywa podświetlony fragment kodu, 
co w panelu edytora zostaje oznaczone przyciskiem 
wielokropka (zobacz rysunek 1.8). Ponowne kliknięcie 
drugiego pionowego paska w tym samym miejscu po-
woduje wyświetlenie ukrytego wcześniej fragmentu 
kodu źródłowego. Istnieje także możliwość dwukrot-
nego kliknięcia przycisku wielokropka w kodzie źró-
dłowym, co również  powoduje wyświetlenie ukrytego 
wcześniej fragmentu.

Rysunek 1.8. Paski pionowe przy lewej krawędzi pane-
lu edytora pozwalają na zarządzanie punktami kontro-
lnymi oraz wyświetlanie i ukrywanie fragmentów kodu 
źródłowego

 » Panel narzędziowy

Panel narzędziowy stanowi uzupełnienie informacji 
w panelu edytora. Znajduje się po prawej stronie okna 
Xcode i zapewnia dostęp do różnych inspektorów oraz 
bibliotek. Otwórz plik GameAppDelegate.h i upewnij się 
o wyświetleniu widoku Utilities. Ukrycie bądź wyświe-
tlenie panelu narzędziowego następuje poprzez kliknię-
cie ikony w sekcji View na pasku narzędziowym, wybór 
opcji menu View/Utilities/Show	Utilities i View/Uti-
lities/Hide	Utilities lub poprzez naciśnięcie klawiszy 
Option2+Command+0. Okno inspektora pliku (File) bę-
dzie teraz wyświetlało informacje o samym pliku i po-
zwoli na zmianę jego nazwy oraz typu, pobranie pełnej 
ścieżki dostępu, modyfikację ustawień lokalizacyjnych, 
konfigurację pliku wynikowego oraz modyfikację usta-
wień tekstowych.

Nad panelem inspektora pliku znajdują się dwie 
ikony służące do przełączania pomiędzy panelem in-
spektora pliku i szybkiej pomocy (Quick Help).  Drugi 

2   W nowszych klawiaturach Apple klawisz Option jest opisany 
jako Alt — przyp. tłum.

z wymienionych paneli jest niezwykle użyteczny, po-
nieważ wyświetla informacje pomocy dotyczące bie-
żącego elementu w panelu edytora. Umieszczenie 
kursora w symbolu API spowoduje wyświetlenie do-
tyczących go informacji w panelu szybkiej pomocy. 
Wypróbuj to samodzielnie i umieść kursor w nazwie 
protokołu UIApplicationDelegate w pliku GameApp-
Delegate.h. Panel szybkiej pomocy wyświetli informa-
cje o  protokole UIApplicationDelegate oraz łącza po-
zwalające na przejście do pełnej dokumentacji (zobacz 
rysunek 1.9).

Rysunek 1.9. Szybka pomoc w Xcode

 » Panel modułu usuwania błędów

Panel modułu usuwania błędów znajduje się na dole 
okna Xcode i jest wyświetlany automatycznie po uru-
chomieniu kodu lub przejściu aplikacji do punktu kon-
trolnego. Ten panel pozwala na kontrolowanie przebiegu 
wykonywania aplikacji przy jednoczesnym przeglądaniu 
wartości zmiennych oraz danych wyjściowych konsoli. 
Panel jest podzielony na trzy sekcje: pasek modułu usu-
wania błędów znajduje się na górze, sekcja zmiennych 
po lewej stronie, natomiast sekcja danych wyjściowych 
konsoli po prawej. Wprawdzie panel jest wyświetlany 
automatycznie, ale zdarzają się sytuacje, gdy chcesz go 
wyświetlić ręcznie (wybierz opcje menu View/Show	
	Debug	Area), na przykład po zakończeniu procesu usu-
wania błędów lub kiedy chcesz przejrzeć dane wyjścio-
we konsoli. «

Fragment	książki	Todd’a Moore	pt.	„Dotkij,	Przesuń,	
Potrząśnij.	Od	pomysłu	do	gry	na	iPhone’a i iPada”	
wydanej	przez	wydawnictwo	Helion.



http://tylkoebooki.pl/
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małgOrzata SaLamONOwICz-łaDa

• 200 g zielonej fasolki szparagowej

•  250 g wędzonego surowego boczku (raczej 

chudego)

•  2 ugotowane ziemniaki (najlepiej ugotowane 

w mundurkach)

• 1 dość duże, kwaśne jabłko

• 2 łyżki soku z cytryny

• 1 brzoskwinia

• 1 łyżka posiekanej natki z pietruszki

• 150 ml śmietany

• 2 łyżki soku brzoskwiniowego

• sól, pieprz

Fasolkę	oczyścić,	umyć.	Boczek	pokroić	w	 słupki.	
Fasolkę	 i	 boczek	wrzucić	do	wrzącej	wody	 i	 goto-
wać	około	10	min,	odcedzić	i	wystudzić.	Ziemniaki	
obrać,	pokroić	w	dość	cienkie	plasterki.	Brzoskwinię	
sparzyć,	obrać	ze	skórki	i	pokroić	w	ósemki.	Jabłko	
obrać,	pokroić	w	kostkę	i	skropić	sokiem	z	cytryny.	
Śmietanę	wymieszać	z	sokiem	z	brzoskwini,	resztką	
soku	z	cytryny,	przyprawić	solą	i	pieprzem.	Fasolkę	
z	boczkiem,	ziemniaki,	jabłka	i	brzoskwinię	wyłożyć	
do	salaterki,	polać	sosem	i	delikatnie	wymieszać. «

Smacznego!

sałatka z Fasolki 
szParaGowej 
z JabłkieM i brzoskWinią
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