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Wiosna, Panie Sierżancie…
Wiosna idzie  i trzeba się ruszyć. Pogoda coraz lepsza. 
Wprawdzie w ostatnim tygodniu aura zrobiła nam lekkie-
go psikusa, ale mam nadzieję, że gdy będziecie czytać te 
słowa, za oknami wiosna będzie królowała pełną gębą.

W marcowym numerze mamy dla Was dużo ciekawych 
tematów. Osobiście zapraszam i zachęcam do wiosenne-
go wzięcia się za siebie z Fitbit Zipem. Norbert pokazuje 
ciekawe głośniki od Philipsa i Gear4. Wojtek w biegu uży-
wa świetnego WiReadera. Maciek rozmawia o chmurze 
Adobe. Kinga zaś bierze na tapetę self-publishing i zachę-
ca Was do samodzielnego wydawania książek. Z kolei Ja-
siek zastanawia się nad tym, czy można zrobić mega pro-
dukcję filmową dostępną tylko przez Internet, a Dawid 
rozważa plotki związane z mitycznym iWatchem. Ale, jak 
zwykle, to tylko kilka z tematów, które Wam serwujemy.

Polecam  też bardzo ważny  felieton Norberta,  pod 
wy mownym tytułem: „Dziennikarskie romanse”.  Skłania 
do refleksji…

Zapraszam do lektury.

Nr 3/2013 (29) marzec 2013

http://www.imagaziNe.pl
iSSN 2082-3630

wydawca 
Mac SolutionS Dominik Łada,  
ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa,  
NIP: 118-135-60-13

redakcja  
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa, 
faks 22 403 83 00  
redakcja@imagazine.pl

redaktor NaczelNy
Dominik Łada, tel. +48 501 055 988
d.lada@imagazine.pl

zaStępca redaktora NaczelNego
Norbert Cała
n.cała@imagazine.pl

reklama
reklama@imagazine.pl

korekta
Kinga Ochendowska 
k.ochendowska@imagazine.pl 
Arlena Witt

webmaSter
Marek Wojtaszek  
m.wojtaszek@imagazine.pl

wSpółpraca
Dawid Długosz, Sławomir Durasiewicz, 
Paweł Jońca, Krzysztof Młynarski, Maciej Mocowski 
Krzysztof Morawski, Kinga Ochendowska, 
Gracjan Pietras, Wojtek Pietrusiewicz, 
Paweł Piotrowski, Michał Rajpert, Wojtek Rajpert, 
Małgorzata Salamonowicz-Łada,  
Maciek Skrzypczak, Marta Sławińska,  
Michał Śliwiński, Jan Urbanowicz, Maciej Walczak, 
Marek Wojtaszek, Michał Zieliński, Kamil Dyrtkowski

projekt graficzNy i Skład
Foxrabbit Designers

Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach 
„iMagazine” są chronione prawami autorskimi wydawcy 
magazynu „iMagazine”, ich autorów lub osób trzecich.  
Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze 
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie 
prawnej na rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” lub innych 
uprawnionych osób trzecich. Używanie bądź korzystanie 
z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, o których mowa 
wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem 
wykorzystania ich zgodnie z prawem dla celów prywatnych 
i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz 
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych 
materiałów. Zdjęcia z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple 
Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów autorów lub redakcji. Redakcja 
nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Magazyn hostuje firma Blue Media  
http://www.bluemedia.eu

Wysyłkę newslettera obsługuje firma Sare 
http://www.sare.pl

 » Norbert Cała: 
Skoro Ferrari robi samochód rodzin-
ny, to i Philips może zrobić luksuso-
wy głośnik przenośny.

 » Wojtek Pietrusiewicz: 
Zaskoczony przebłyskiem inteligen-
cji, obejrzałem się za siebie.  Niestety, 
myliłem się. To tylko Żona wchodziła 
do pokoju i zapaliła światło.

 » Kinga Ochendowska: 
Od  zawsze pragnienie  zaistnienia 
dla szerszej publiczności  zmuszało 
autorów do wzięcia sprawy w swo-
je ręce.

 » Maciej Skrzypczak: 
Na pewno moja redakcyjna koleżan-
ka Kinga mnie teraz znienawidzi, po-
nieważ wszystkie  teksty  rodzą  się 
właśnie w Byword.

http://www.imagazine.pl
http://www.bluemedia.eu
http://www.sare.pl
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Obecnie, mamy kilka interesujących zależności pomię-
dzy  ekranami w urządzeniach Apple.  Rozmiary mają 
oczywiście różne, ale ciekawe są powiązania w zakre-
sie gęstości pikseli. iPad mini ma ekran o 163 punktach 
na cal (ppi), czyli dokładnie tyle samo, ile miał pierwszy 
iPhone oraz modele 3G  i 3GS. Wiemy, że  iPhone 4/4S 
i 5 mają dwukrotnie wyższą gęstość, wynoszącą dokład-
nie 326 ppi. iPad 3/4 z ekranem Retina ma z kolei 264 
ppi, dwukrotnie więcej od pierwszego iPada i 2-ki, któ-
re mają 132 ppi.

Jeśli teraz weźmiemy magiczną liczbę 5" (dokładnie 
wynosi ona 4,94" – została zaokrąglona, podobnie jak 
w przypadku iPada mini o ekranie 7,85", a nie 7,9") i roz-
ciągniemy na niej obraz o rozdzielczości 640x1136 pikseli 
z iPhone’a 5, to otrzymamy gęstość upakowania pikseli 
na poziomie 264 ppi. Dokładnie tyle, ile ma iPad 3 i 4. 
Niestety, w takiej  sytuacji  telefon  straci  przydomek 
„ Retina”, jeśli Apple nadal będzie trzymał się swojej defi -
nicji – przy prawie takiej samej odległości trzymania te-
lefonu od twarzy, granica będzie w rejonie 290 ppi. iPad 
z ekranem wysokiej  rozdzielczości,  pomimo 264 ppi, 
kwalifi kuje się do tej  technologii, ponieważ trzymamy 
go w większej odległości od twarzy. To jednak nie jedy-
ny problem takiego rozwiązania…

 » 5", 1080x1920 i 440 ppi u konkurencji

Chyba najpopularniejszym, „topowym” ekranem w tym 
roku, będą konstrukcje 5" o rozdzielczości 1080x1920 
pikseli i gęstości upakowania na poziomie 440 ppi.

Pomimo, że większość z nas nie jest w stanie rozróż-
nić poszczególnych pikseli już przy 300 ppi, to dla per-
fekcyjnego wzroku ta granica leży przy około 600 ppi. 
Przy kalkulowaniu, czy ekran zalicza się do „Retiny” czy 
też nie, bierze się pod uwagę również odległość, z jakiej 
na niego patrzymy. Dla iPhone’a jest to około 28 cen-
tymetrów. Dlatego też, jeśli patrzymy na 50" telewizor 
HD z ponad trzech metrów (przy odtwarzanym materia-
le 1080p), on również mógłbym zostać zaliczony do tej 
kategorii, pomimo że ekran ma jedynie 44 ppi.

Gdyby zadebiutował  iPhone 5" o ekranie  i gęstości 
264 ppi, to Apple wystawi się na przytyki zarówno bran-
ży,  jak  i mediów. Wszyscy będą  zgodnie  twierdzili,  że 
Apple’owi zabrakło pomysłów i innowacji. Niestety, to 
koszt za próbę ułatwienia deweloperom życia, przy jed-
noczesnym zapewnieniu użytkownikom najlepszej moż-
liwej  jakości wyświetlanych treści. Tym samym, Apple 
pozostaje właściwie tylko jeden krok – ponowne podwo-
jenie gęstości, czyli upakowaniu czterokrotnie większej 
liczby pikseli, niż w iPhonie 5. Wynikiem takiego kroku 
byłby ekran o przekątnej 4,94", 528 ppi oraz o rozdziel-
czości 1280x2272 pikseli. To niewątpliwie byłyby liczby, 
którymi Apple chciałoby się pochwalić – ponownie pod-
nieśliby poprzeczkę konkurencji.

 » Interfejs

Takie rozciągnięcie ekranu nie jest jednak dobrym po-
mysłem.  Jak wiemy,  iPad  i iPhone mają  zupełnie  róż-
nie rozwiązane UI, pomimo podobnych rozdzielczości 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPHONE 
W ROZMIARZE 5"
Ostatnie plotki mówią o trzech iPhone’ach, które mają pojawić się w tym roku. 
Nie! O dwóch w 2013 i jednym na początku 2014. Wróć! Jednak trzech! W każ-
dym razie, codziennie możemy usłyszeć nowe plotki. Zastanówmy się jednak, 
jak mógłby taki iPhone wyglądać…

 » 2013 nr 2 » GRY: OSX » The Book of Unwritten Tales 80

W dzisiejszych czasach, wśród internetowych komentarzy często możemy na-
trafi ć na stwierdzenia, że gry dzisiaj nie są takie, jak kiedyś i wszystko nasta-
wione jest na jak największy zysk – czyli skryptów, „singla” na 6 godzin i naj-
lepiej, żeby wiele nie trzeba było robić, poza przyciskaniem kilku klawiszy. 
Jednym słowem: „Press A to awesome”. Nic z tych rzeczy nie dotyczy „The 
Book of Unwritten Tales”.

WOJCIECH RAJPERT

Nie jestem zwolennikiem stwierdzeń, że nic nie jest ta-
kie jak wcześniej, gry idą w złym kierunku i stara szkoła 
nigdy nie wróci. Świat gier się zmienił, co do tego nie ma 
żadnych wątpliwości, ale na przeciw tym, którzy w pa-
mięci mają dziesiątki  godzin  spędzonych  z rasowymi 
przygodówkami, wychodzą panowie z KING Art Games.

Wszyscy,  którzy  znają  gatunek przygodówek poin-
t’n’click, znają tytuł: „The Secret of Monkey Island”. Fani 
tej genialnej produkcji nie powinni obok TBoUT przejść 

obojętnie. Gra  tryska humorem, nawiązuje do wielu 
sytuacji  z życia  codziennego, ma wyraziste postacie. 
 Voice-acting i oprawa grafi czna – są świetne.

Akcja gry umiejscowiona jest w fi kcyjnym świecie, tra-
pionym przez konfl ikt dwóch zwaśnionych frakcji – So-
juszem i Armią Cienia. Nam przyjdzie się wcielić w ma-
łego gnoma,  spryciarza o imieniu Wilbur. Pokój może 
przynieść  tajemniczy  artefakt,  a nam powierzony  zo-
staje pierścień, który musimy dostarczyć  arcymagowi. 

THE BOOK 
OF UNWRITTEN TALES

 » 2013 nr 2 » SPRZĘT » CooKoo Watch 45

Mężczyzna może używać tylko
dwóch rodzajów biżuterii,
piór i zegarków.
Pióro musi być wieczne,
a zegarek może być Smart.

NORBERT CAŁA

Kiedyś, gdy byłem jeszcze bardzo młodym człowiekiem, 
pewien starszy i powszechnie szanowany Pan, powie-
dział mi,  że mężczyzna może używać  tylko dwóch ro-
dzajów biżuterii: wiecznych piór i zegarków. Dobre pió-
ro wieczne mam, ale nie używam go, bo jak większość 
z Was nie pamiętam, kiedy użyłem tradycyjnego środka 
piśmienniczego do czegoś więcej, niż parafka pod kre-
dytem. Zaś na polu zegarków poległem, zakochując się 
w nich bez pamięci. Mam kilka sztuk, każdy na inną oka-
zję. Inny jest na wyścig Formuły 1, inny do pracy, inny na 
imprezę, kolejny do nurkowania. W ostatniej kategorii 
możemy rozróżnić dwie podkategorie: inny do rekreacyj-
nego, a inny do bardziej technicznego nurkowania. Ogól-
nie rzecz biorąc, łatwiej jest mi wyobrazić sobie wyjścia 
z domu bez zegarka, niż bez iPhone’a. Jeśli mnie znacie, 
choćby z moich artykułów, to wiecie jak dużą wagę ma 

to wyznanie. Zegarek CooKoo 
Watch jest więc dla mnie ide-
alny. Mając go na ręku, nigdy 
nie zapomnę zabrać ze sobą 
iPhone’a.

 » Tradycyjne wzor-
nictwo, nowoczesna 
technologia

W ostatnim  czasie pojawiło 
się sporo projektów zegarków 
integrowanych ze smartpho-

nami. Wszystkie one mają dwie cechy wspólne – komu-
nikację za pomocą Bluetooth Smart (4.0) oraz wzornic-
two, które nie przypadnie do gustu fanom tradycyjnych 
zegarków.

CooKoo Watch wyróżnia  się właśnie w tej  drugiej 
kategorii, bo wygląda jak tradycyjny i do tego całkiem 
ciekawy zegarek sportowy. Możemy go kupić w dwóch 
podstawowych kolorach – czarnym i białym – oraz kilku 
edycjach specjalnych. Do testów w iMagazine dostaliśmy 
wersję białą. Koperta zegarka 
wykonana jest ze średniej ja-
kości plastiku, ale zwieńczo-
na bardzo ładnym, stalowym 
pierścieniem. Pod szkiełkiem, 
które niestety nie jest szafi ro-
we,  kryje  się minimalistycz-
ny  cyferblat. Mimo,  że  jest 
on  również   wyświetlaczem 

COOKOO 
WATCH

     

„ CooKoo Watch 
wygląda jak 

zwykły i do tego 
całkiem ładny zegarek 
sportowy

„ W założeniu 
zegarek ma 

być przedłużeniem 
naszego centrum 
powiadomień 
– z telefonu na 
nadgarstek. Niestety 
sposób implementacji 
tego rozwiązania 
nie jest idealny
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Mimo  że  jestem młody  – a przynajmniej  tak mi  się 
wydaje  – bardzo  dobrze  pamiętam  czasy  Stadionu 
Dziesięciolecia, gdzie kasety  i płyty z piracką muzy-
ką były czymś  tak normalnym,  jak  ryby w hodowla-
nym stawie. Setki prowizorycznych stoisk, na których 
leżały miliardy  godzin  nielegalnej muzyki,  sprzeda-
wanej  jak  zwykłe  skarpetki. Wszystko  na  luzie,  bez 
stresu, i ani strona kupująca ani sprzedająca nie my-
ślały o sobie jak o „złodziejach”. Muzyka legalna była 
czymś  tak  abstrakcyjnym,  jak pełne  sklepowe półki 

w czasach PRL-u. Później świat dał nam dużo potęż-
niejszą broń niż „Jarmark Europa”. Dał nam Internet. 
Z jednej strony, pomaga on artystom w promowaniu 
się na całym świecie. Z drugiej jednak, jest chyba jak 
strzał w piętę. Dzięki Internetowi piractwo stało się 
potężne,  jak  nigdy wcześniej.  Jednak  najważniejszą 
rzeczą,  jaką  dał  nam  Internet,  jest wirtualny  świat 
muzyki i dostęp do absolutnie wszystkiego, co tylko 
chcemy usłyszeć – czyli dla milionów ludzi – coś nie-
wiarygodnie cudownego.

W STRUMIENIU

Jeśli ktoś daje nam kolejną możliwość nie okradania, a wspomagania 
artystów, i to wszystko w tak przystępnej dla nas cenie, to nie pozostaje 
nam nic innego, jak skorzystanie z tej sposobności.
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Oscary już za progiem. Sporo fi lmów i emocjonująca konkurencja pomiędzy 
produkcjami. Jednak mnie, najbardziej ze wszystkich, przypadł do gustu 

„Django” – nowe dziecko Quentina Tarantino.

Quentin Tarantino to nazwisko znane jest chyba wszyst-
kim, a przynajmniej  tym, którzy  interesują się kinem. 
Twórca wyjątkowy, specyfi czny i jedyny w swoim rodza-
ju. Genialny reżyser, który przez lata wypracował swój 
własny, kultowy już styl. Do swoich obrazów pisze rów-
nież własne scenariusze, co na pewno ma wpływ na to, 
jak współgrają ze sobą poszczególne elementy produk-
cji. Tarantino znany jest z tego, że potrafi  idealnie po-
prowadzić aktorów, dzięki czemu dają oni z siebie ab-
solutne maksimum. Przekłada się to na efekt końcowy 
– zwłaszcza, że Tarantino nie angażuje aktorów byle ja-
kich. Dowody na to mieliśmy właściwie od samego po-
czątku, gdy w 1992 roku oglądaliśmy „Wściekłe psy”. Po-
rywający, błyskotliwy i brutalny fi lm gangsterski, który 
wbija w fotel od początku, do samego końca. Według 
wielu, to najlepszy fi lm Tarantino, ale i tak kultową po-
zostaje kolejna w chronologii produkcja, czyli „Pulp Fic-
tion”. Obsypany  licznymi, najważniejszymi nagrodami 
w świecie fi lmowym (w tym Złota Palma w Cannes za 
najlepszy fi lm, czy Oscar oraz Złoty Glob za scenariusz), 
na zawsze zapada w pamięć. I choć nie musi się podo-
bać każdemu, to na pewno nie można koło niego przejść 
obojętnie. Potem bywało już różnie. Pan Quentin mie-
wał fi lmy lepsze i gorsze, ale wszystkie reprezentowały 

pewien poziom. Nie można nie zauważyć zabaw stylem 
i konwencją. Najpierw kino gangsterskie, później inspi-
racja kinem azjatyckim, czy kinem wojennym. W końcu 
przyszedł czas na coś – „z zupełnie innej beczki” – na-
wiązanie do Spaghetti westernu.

 » Na koń!

No dobrze. Połechtaliśmy, pochwaliliśmy i wynieśliśmy 
pod niebiosa reżysera. Może czas wspomnieć coś o sa-
mym fi lmie. „Django” (w oryginale „Django Unchained”) 
to, tak jak wspomniałem wcześniej, produkcja inspirowa-
na spaghetti westernem, czyli fi lmem o kowbojach, tyl-
ko nie kręconym na Dzikim Zachodzie, nawet nie w USA 
i nie przez Amerykanów. Największym (i chyba najpo-
pularniejszym) twórcą tego gatunku był Sergio Leone, 
który  stworzył  słynną  „dolarową  trylogię”.  Przyznam 
szczerze, że gdy po raz pierwszy usłyszałem, że Taranti-
no zabiera się za ten fi lm, to miałem mieszane uczucia. 
Ta koncepcja nie pasowała do Quentina. Ale miałem też 
wiarę. Wiarę w reżysera, którego bardzo ceniłem i który 
rzadko mnie rozczarowywał. Zwłaszcza po „Bękartach 
wojny” czułem, że nie będzie źle. Wspomniałem o tym 
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TravelParty, a nie StreetParty

Gear 4 zapragnął mieć w swojej ofercie stację dokują-
cą,  przeznaczoną dla urządzeń  ze  złączem Ligntning. 
Na pudełku znajdziemy ikonę informującą o zgodności 
z iPhone’em oraz  iPodem. W trakcie testów sprawdzi-
łem także działanie z iPadami i nie było większych pro-
blemów. StreetParty 5 – tak bowiem nazywa się stacja, 
którą testowałem – działa więc ze wszystkimi urządze-
niami  ze  złączem Lightning. Choć przyznać  trzeba,  że 
nie ze wszystkim jednakowo dobrze.

Nawet nie wyjmując urządzenia z pudełka, od razu 
wiedziałem, że z tyłu znajdę miejsce na umieszczenie 
 baterii,  lub urządzenie będzie miało wbudowany aku-
mulator.  StreetParty  5 wyjaśnia wszystko. W końcu, 
po co nam na ulicy głośnik, bez autonomicznego zasi-
lania? Gear 4 wybrał znacznie lepsze, pierwsze rozwią-
zanie – głośnik zasilany jest 4 bateriami AA. Baterie te 
powinny wystarczyć na około  8  godzin.  Zauważyłem 
jednak, że gdy baterie są  już na wyczerpaniu, znaczą-
co  spada  jakość dźwięku oraz  zadokowane urządze-
nie nie  ładuje się tak, jak ma to miejsce przy zasilaniu 
ze ściany.

GEAR 4
STREETPARTY 5

     

„ Hotelowe pokoje 
i przedziały 

w pociągach 
– to zdecydowanie 
najbardziej naturalne 
środowisko dla tego 
sprzętu
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To bardzo dziwne,  bo przecież  produkty  i wyniki  fi -
nansowe wskazują na  to,  że powinno być odwrotnie. 
iPad to synonim tabletu, iPhone to marka sama w so-
bie, a na kontach fi rmy jest wystarczająco dużo gotów-
ki,  aby  kupić  Facebooka,  Twittera,  LinkedIn, Pandorę, 
Pinterest, Yahoo i jeszcze trochę. Dlaczego więc coraz 
więcej osób ze światka dzien-
nikarsko-blogerskiego powo-
li odwraca się od Apple? To, 
że interesują się innymi pro-
duktami, jest normalne. Wie-
lu z nich to gadżeciarze z krwi 
i kości i czekanie rok na kolej-
ne nowości Apple nie zaspo-
kaja ich wewnętrznego geeka. 
Sam  tak mam  i czasem kor-
ci mnie nawet jakiś HTC. Nie 
rozumiem jednak tego, że za-
czynają coraz częściej szukać 
dziury w całym, pisząc o Ap-
ple tylko w utartej konwencji 
– Apple się kończy, Apple to 
brak  innowacyjności,  Apple 
to same błędy, Apple nie dba 
o dziennikarzy.

Chwileczkę…  Apple  nie 
dba o dziennikarzy  –  szcze-
gólnie tych z Polski. Czy zna-
cie  osobiście  kogoś,  kto był 
na  jakimś keynote Apple?  Ja 
nie  znam. Czy znacie kogoś, 

kto w tej  chwili  pójdzie  do Apple  Polska  i dostanie 
sprzęt do  testów?  Ja nie  znam. Czy  znacie  jakieś pol-
skie media, które mają reklamę bezpośrednio do Ap-
ple? Ja nie znam.

Dlatego ci biedni dziennikarze i blogerzy idą tam, gdzie 
dają. Idą to tej fi rmy, która zaprosi na konferencję w gór-

skim kurorcie, do tej, która za-
bierze na wyjazd za granicę 
i zapewni darmowe drinki. Idą 
tam,  gdzie  dostaną  do  bez-
zwrotnych  testów najnowszy 
telefon czy komputer. Wresz-
cie  idą  tam, skąd są pienią-
dze z reklam. Daleki  jestem 
od  stwierdzenia  „sprzedaj-
ne dziwki”, ale zdecydowanie 
mogę powiedzieć, że dzienni-
karze i blogerzy lubią roman-
sować  w imię  obopólnych 
korzyści. Dlatego czytając cza-
sem coś bardzo dobrego o fl a-
gowym produkcie  takiej  czy 
innej fi rmy oraz o braku  in-
nowacyjności Apple, nałóżcie 
na to swój własny przelicznik. 
Nie ma  darmowego  lunchu 
– za wyjazd z drinkami, blo-
ger/dziennikarz w taki czy inny 
sposób musi zapłacić.  «

rys. Marta Sławińska

NORBERT CAŁA

DZIENNIKARZE I BLOGERZY 
LUBIĄ ROMANSOWAĆ
Zastanawiałem się ostatnio, dlaczego Apple nie ma dobrej prasy w Polsce. Bo 
że nie ma, to chyba sami przyznacie. Tak naprawdę, dobrze o Apple pisze kilka 
zaangażowanych osób. Reszta mainstreamu, jeśli wspomina, to raczej wtedy, 
gdy fi rmie się przydarzy jakaś wpadka. 

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

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

Strona 
tytułowa 
zawiera 
linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

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

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

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

JAK czytAć imAgAzine?
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Plotek bez pokrycia w świecie Apple było wiele – iPho-
ne mini, iTV, iPad mini, iWatch. Chwila – iPad mini stał 
się faktem, więc może i warto rzucić okiem na najnow-
szą garść informacji na temat rzekomego zegarka z Cu-
pertino? Moim zdaniem – tak, szczególnie że sytuacja 
robi się coraz ciekawsza.

O czasomierzu od Apple słychać coraz więcej. Plotki 
się nasilają, źródła przekazują coraz to więcej ciekawo-
stek, a sam produkt zaczyna powoli przybierać jakąś bli-
żej określoną formę. Dzisiejsze rewelacje zawdzięczamy 
Bloombergowi, którego informator chyba wszedł do sie-
dziby Apple. Ale po kolei.

Dotychczas firma  złożyła  79 wniosków o przyzna-
nie patentu w sprawie okołozegarkowej. Są to różnego 
rodzaju bransoletki, paski na rękę, a  także elastyczny 
ekran LCD. Oczywiście, to o niczym nie świadczy – Ap-

ple ma naprawdę bardzo dużo różnych patentów, a tylko 
ułamek z nich jest wykorzystywany w produktach (nie-
stety). Agencja donosi też o szansie na zarobek – mia-
nowicie analitycy przewidują sprzedaż zegarków na po-
ziomie 60 miliardów dolarów z 60% szansą na wzrost. 
Ten rynek zdaje się być pewniejszy niż, wspominany już, 
rynek telewizji.

Wproszenie się na taką imprezę z pewnością jest do-
brym pomysłem. Jednak do takiego manewru potrzeba 
czegoś świetnego, dlatego też nad iWatchem pracuje po-
nad 100 inżynierów, którymi kieruje Sir Jony Ive. Wyszli 
oni z pomysłu na iPoda nano szóstej generacji – to on 
jest bowiem inspiracją do interfejsu. Pod tą maską kryć 
się ma najprawdziwszy iOS, znany z iPhone’a czy iPada. 
W  tym momencie  chciałoby  się powiedzieć:  niestety. 
Wyobraźcie sobie, co system z tabletu zrobi z bateryj-
ką w tak małym urządzeniu. Podobno  iWatch ma wy-
trzymywać na baterii 4-5 dni, na razie  jednak granicą 
są 2 dni. Zespół ma za zadanie również zmodyfikować 
iOS na iPhone’ie tak, aby mógł współgrać z zegarkiem.

Jak widać, jeszcze dużo wody upłynie nim projekt zo-
stanie dopięty na ostatni guzik, czyli w przypadku Ap-
ple – zazwyczaj przy drugiej generacji sprzętu. Prezen-
tacja iWatcha ma się odbyć jeszcze w tym roku. Mimo, 
że sam nie jestem przekonany do tej idei (jest kilka wa-
runków, które iWatch musiałby spełnić), to z niecierpli-
wością czekam na kolejne wiadomości o zegarku.

Podoba Wam się idea czasomierza od Apple?
Źródło: TheVerge za Bloomberg

Kolejne plotki o mitycznym iWatch

iTunes U – 
przekroczono 
miliard pobrań
Apple wydało ogłoszenie prasowe, 
w którym informuje o przekrocze-
niu jednego miliarda pobrań z iTu-
nes U – części iTunes przeznaczonej 
dla  szkół,  uniwersytetów  i  placó-
wek naukowych. Na chwilę obecną 
korzysta z niego ponad 250 tysię-
cy studentów, 1200 uniwersytetów 
i uczelni oraz ponad dwa i pół tysią-
ca publicznych i prywatnych szkół.
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Fajne docki z Lightningiem od CSOP
Do naszej redakcji dotarły dwa bardzo fajne docki ze złą-
czem Lightning. Pasują do iPhone’a 5, najnowszego iPo-
da touch i nano oraz oczywiście do iPada mini.

Co ciekawe, każde z wyżej wymienionych urządzeń 
może być wstawione do docka z założoną cienką obu-
dową – jest pewien nieduży margines.

Docki  są wykonane  z  niezłego plastiku. Dostępne 
są w  kolorze  białym oraz  czarnym. Dla  bezpieczeń-
stwa, aby nie wyłamać wtyczki, dock zaopatrzony jest 
w 1-1,5  cm podstawkę.  iPhone 5  stoi w nim  stabilnie 
i bezpiecznie.

Najciekawszą jednak funkcją docków jest możliwość 
wykorzystania jednego z 3 rodzajów kabli, którymi pod-
łączamy dock do komputera. Możemy używać najnow-
szego kabla Lightning, starego kabla Apple z 30-pino-
wym złączem oraz  standardowego  kabla micro USB. 
Pomysł genialny.

Na każdym ze złącz, wpięte urządzenia się synchro-
nizują z iTunes oraz ładują.

Docki dystrybuuje w Polsce firma CSOP. Są one do-
stępne w tej chwili w cenie 75 PLN m.in. tutaj.

Oskary 2013 i nowa reklama Apple
Co roku, w końcówce lutego, odbywa się uroczysta gala 
rozdania  najważniejszych  nagród  branży  filmowej  – 
Oskarów. O wynikach i ogólnie o filmach, możecie po-
słuchać w podcaście Małe Filmidło, a  tutaj chcieliśmy 
przekazać dwie informacje.

Po pierwsze, w nawiązaniu do oskarowej uroczysto-
ści, Apple wypuściło nową reklamę iPada zatytułowa-
ną „Hollywood”.

Druga  bardzo  ciekawa  i  ważna  informacja  to  to, 
że Oskara w  kategorii  długometrażowego  filmu  do-
kumentalnego  przyznano Malikowi  Bendjelloulowi 
za  film „Sugar Man”. Dlaczego o  tym piszemy? Otóż 
Malik kręcił swój film przez kilka lat. W pewnym mo-
mencie skończyły mu się fundusze i… dużą część filmu 

dokręcił iPhone’em. W jednym z wywiadów, jakie oglą-
dałem kilka dni temu w telewizji, jeszcze przed rozda-
niem Oskarów, Malik opowiadał, że musiał na szybko 
złożyć film, bo miał go zgłosić na festiwal w Sundan-
ce  (w  którym  ostatecznie  zdobył  nagrodę  publicz-
ności). Niestety brakowało  jeszcze sporo materiału, 
a funduszy już nie było. Dokręcił brakujące fragmen-
ty między innymi przy użyciu aplikacji Super 8, która 
kosztuje 0,89 EUR. Planował po festiwalu, gdy zdobę-
dzie brakujące finansowanie, zamienić fragmenty na-
grane iPhone’em. Ostatecznie wszystko zostawił tak, 
jak pierwotnie nagrał. Tym sposobem,  jest to chyba 
pierwszy film Oskarowy, przy którego filmowaniu uży-
wano iPhone’a.

http://allegro.pl/dock-lightning-iphone-5-i-ipad-mini-3wejscia-bialy-i3042543536.html
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Screen Traveler – polskie aplikacje w Mac App Store
Nasz redakcyjny kolega, Paweł Jońca, do spółki z Arkiem 
Młynarczykiem (współpracowali wcześniej m.in. w ramach 
GetApp przy OldBooth), opublikowali śmieszną aplikację 
dla Maków. Screen Traveler to jest nic innego jak licznik ki-
lometrów, jakie zrobimy, operując po ekranie kursorem. 
W ramach postępów zdobywamy kolejne odznaki, niczym 
w Foursquare – kilometrowe, maraton i inne.

Aplikacja zagnieżdża się w pasku obok zegarka i poka-
zuje nasze bieżące statystyki. Gwarantuję, że możecie być 
zszokowani swoimi wynikami.

Producent: Yappco & Pejot
Nazwa kategorii w App Store, pod którą można zna-
leźć aplikację: Entertainment

Link do Mac App Store: http://bit.ly/XWVO4d
Cena: 0,89 EUR

http://www.imagazine.pl
http://bit.ly/XWVO4d
https://itunes.apple.com/pl/app/screen-traveler/id592387521?mt=12


 » 2013 nr 3 » aktualności 9

Stylowa, 
bezprzewodowa, 
wszechstronna – 
Yamaha ISX-B820 już 
w sprzedaży
Projektanci  Yamahy udowadniają,  że  ich  konstrukcje 
wyróżniają się nie tylko angażującym brzmieniem, lecz 
także sprawiają niesamowite wrażenie od strony wizu-
alnej. ISX-B820 to najnowszy system audio, cechujący 
się niezwykle atrakcyjnym wzornictwem, wszechstron-
nością połączeń i wygodą użytkowania dzięki bezprze-
wodowej technologii Bluetooth.

ISX-B820, podobnie jak inne urządzenia Yamahy, za-
pewnia niezwykle angażujący dźwięk – wysokiej jako-
ści brzmienie z mocnym basem i czystymi precyzyjny-
mi wysokimi tonami. Wokale pojawiają się na wprost 
słuchacza, a obecne w muzyce uderzenia bębna są de-
likatne i szybkie. Trzyzakresowy korektor pozwala do-
pasować brzmienie do rodzaju odsłuchiwanej muzyki 
oraz własnych preferencji. Walory dźwiękowe Yama-
hy  ISX-B820  są  tym bardziej  istotne,  że  urządzenie 
pozwala odtwarzać muzykę z niemal dowolnej  liczby 
źródeł. Stacja dokująca pozwala podłączyć  iPoda  lub 
iPhone’a, port USB – przenośne pamięci, a gniazdo Aux 
– zewnętrzne odtwarzacze. Całość dopełnia radio FM 
oraz odtwarzacz płyt CD. Jednak to, czym najbardziej 
przekonuje ISX-B820, to bezprzewodowa technologia 
Bluetooth. Dzięki  niej można  strumieniować muzy-
kę z iPhone’a lub innego smartfonu, a także przesyłać 
zindywidualizowane ustawienia IntelliAlarmu, np. za-
programowane godziny budzenia oddzielnie dla  każ-
dego dnia tygodnia.

Yamaha ISX-B820 dostępna jest w trzech kolorach: 
białym,  purpurowym  i  szmaragdowym.  Poglądowa 
cena detaliczna urządzenia wynosi 2999 zł.
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Mocne wejście – słuchawki Musical Fidelity EB-50

aktualizacje

Od ostatniego wydania,  ukazały  się następujące  aktualizacje  dla 

komputerów Apple:

•	 Java for Mac OS X 10.6 Update 14, 69,32 MB

•	 Java for OS X 2013-002, 63,84 MB

użyteczna rada.

Pamiętajcie,  aby przed  każdą  aktualizacją naprawić uprawnienia 

na dysku oraz zrobić back-up danych.

Legendarna  już  innowacyjność, wysoka  jakość wyko-
nania i niezwykłe właściwości dźwiękowe to cechy cha-
rakterystyczne dla  konstrukcji Musical  Fidelity.  Teraz 
wszystkie te zalety znalazły zastosowanie w jednym, nie-
wielkim urządzeniu. EB-50 to pierwsze słuchawki w hi-
storii tego brytyjskiego producenta, a ich liniowa płaska 
charakterystyka częstotliwościowa, niesamowita dyna-
mika i perfekcyjne brzmienie sprawiają, że już w chwi-
li swojego debiutu EB-50 wyznaczają nowe standardy 
nie tylko wśród słuchawek dousznych.

Wygoda i funkcjonalność, dbałość o szczegóły i nade 
wszystko dążenie do osiągnięcia perfekcyjnego brzmienia 
to zalety, które już od dawna są znakiem rozpoznawczym, 
a równocześnie samą nazwą Musical Fidelity. To rezultat 
wprowadzania w życie filozofii założyciela firmy. Antony 
Michaelson bowiem od początku swojej działalności pro-
jektował urządzenia, które są wzorcem doskonałej relacji 
jakości i parametrów akustycznych do ceny. Swoje boga-
te doświadczenie w tworzeniu bezkompromisowych kon-
strukcji firma wykorzystała podczas projektowania słu-
chawek – nowej kategorii urządzeń w portfolio Musical 
Fidelity. Jedną z największych zalet EB-50 jest dźwięk o ja-
kości charakterystycznej dla studyjnych monitorów, przy 
jednoczesnym zachowaniu pełnej barwy brzmieniowej.

Już przy pierwszym kontakcie ze słuchawkami uwagę 
przykuwa ich perfekcyjne dopracowanie. Wysoka jakość 
wykończenia nie tylko gwarantuje przyjemność korzy-
stania z EB-50,  lecz także jest zapowiedzią potencjału 
drzemiącego w tej niesamowitej konstrukcji. Dzięki za-
stosowaniu najlepszych materiałów, inżynierowie Mu-
sical  Fidelity  stworzyli  produkt  cechujący  się wysoką 
trwałością, a także osiągnęli doskonałe walory brzmie-
niowe. Zewnętrzna obudowa została wykonana  z wy-
jątkowego stopu aluminium,  stosowanego w  technice 
militarnej – materiału zapewniającego sztywność i od-
porność na rezonans.

Słuchawki Musical  Fidelity  EB-50 wkrótce pojawią 
się na polskim rynku. Poglądowa cena detaliczna wy-
nosi 699 zł.
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wywiaD 
z projektantkami 

AleksAndrą „lolą” 
JędruszczAk  

i JoAnną „Victorią” 
kolską

 » Dominik Łada: Od czego to wszystko się zaczęło?
Chodziłyśmy  razem do  szkoły  i po prawie  siedmiu 

latach spotkałyśmy się przypadkiem na świątecznego 
śledzika. Okazało się, że jeden wieczór to za zdecydo-
wanie za mało – nadrobienie zaległości zajęło nam po-
nad 24 godziny (śmiech). Zaprzyjaźniłyśmy się bardzo 
szybko i przez dłuższy czas byłyśmy prawie nierozłącz-
ne, zamieszkałyśmy razem. Był to beztroski czas, chy-
ba nie do końca wiedziałyśmy, czego chcemy od życia… 
Żadnej odpowiedzialności, głupie wyjazdy autostopem, 
aż cud, że nic nam się wtedy nie stało! Aż przyszedł mo-
ment, kiedy zapragnęłyśmy czegoś więcej i powiedzia-
łyśmy sobie:  „Basta! Bierzemy się do  roboty!”. Za nic 
nie chciałyśmy pracować za biurkiem! Miałyśmy dobry 
pomysł, dużo motywacji i twórczego zapału – i machi-
na ruszyła.

 » Która pierwsza z Was wpadła na pomysł z torebkami?
O: Chyba ja… Ale tak naprawdę pomysł powstał nie-

zależnie i równolegle. Ja po prostu pierwsza uszyłam po-
krowiec. Jak się okazało później, Victoria miała w domu 
kupiony materiał na etui, które zaprojektowała.

Zaczęło się tak, że kupiłam nowego, ślicznego MacBo-
oka. Bardzo nie chciałam, żeby się porysował i w związku 
z tym przetrząsnęłam całe Allegro oraz eBay w poszuki-
waniu opakowania, równie ładnego jak mój laptop. Przez 
dłuższy czas nie mogłam się zdecydować, aż stwierdzi-
łam, że po prostu żaden mi się nie podoba i to jest mój 
problem… Postanowiłam więc połączyć przyjemne z po-
żytecznym i uszyć własny, niepowtarzalny wzór. Tak po-
wstał prototyp naszego pokrowca.

V:  Stereotyp  studenta Akademii  Sztuk Pięknych  to 
wiecznie objuczony torbami, niemieszczący się do komu-
nikacji miejskiej człowiek, któremu wiecznie brakuje rąk.

Teczki formatu drzwi, laptop, torba i 700 innych rze-
czy to nieodłączny asortyment.

Nie lubię stereotypów i typowych rozwiązań. Potrze-
bowałam  torby,  która mieściłaby  laptopa  i niezbędne 
drobiazgi, ale nie chciałam nawet słyszeć o tych nud-
nych,  dostępnych na  rynku, więc wybrałam  tkaninę, 
z której miało powstać etui i… rzuciłam ją na dno sza-
fy, bo zawsze było coś innego do zrobienia.

I wtedy  zrządzeniem  losu  – nic  nie dzieje  się  bez 
powodu  –  spotkałyśmy  się  z Lolą  i wzajemnie  się 

LoLa Victoria 
design Dominik ŁaDa
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 motywując stwierdziłyśmy, że nasze pomysły to nisza 
na rynku i pole do popisu.

 » Ale Ty nie masz, z tego co wiem, wykształcenia pla-
stycznego? Jesteś psychologiem, a mimo to pierw-
sza coś uszyłaś.

O: Tak  się  złożyło,  że od dawna  interesowałam się 
modą. Kiedyś nawet dużo rysowałam i projektowałam, 
ale  tylko do własnej  szuflady. Nie wierzyłam w siebie 
wystarczająco,  aby  samemu  stworzyć markę… Co do 
wykształcenia, nie przesadzałabym ze stwierdzeniem, 
że jestem psychologiem. Po prostu studiuję psycholo-
gię, a raczej już kończę i chyba nie zamierzam mieć z nią 
nic wspólnego. To bardzo ciekawa profesja, ale zdecy-
dowanie nie dla mnie. Wolę robić coś związanego z de-
signem. A kiedy już się ośmieliłam i trafiłam na świet-
ną wspólniczkę, nie zamierzam rezygnować!

 » Skąd czerpiecie inspiracje?
Nasz produkt  jest  nietypowy  – bawimy  się  formą. 

Same tkaniny są morzem inspiracji – kolory, faktury, ze-
stawianie ich. Ważne są dla nas szczegóły. Projektuje-
my intuicyjnie – każdy projekt budzi jakieś skojarzenia, 
jest przeznaczony dla konkretnej osoby, ma za zadanie 
podkreślić jej osobowość.

 » Jak powstają Wasze projekty? Rysujecie czy od 
razu coś szyjecie? Robicie to wspólnie czy osob-
no, a potem spotykacie się i dyskutujecie nad pro-
jektem? Ciekawi mnie, jak wygląda Wasz „work-
flow” i czy jest on tradycyjny czy nowoczesny, 
skomputeryzowany?

Każdy projekt to osobna historia. Czasem powstają 
szkice, a potem szukamy sposobu wykonania, tkanin, in-
nych elementów, a czasem wręcz odwrotnie – zobaczy-
my element, fragment wykończeniówki i to jest punktem 
wyjścia.  Czasem projektujemy  razem,  czasem osob-
no,  ale  zawsze poddajemy pomysły ostrej wzajemnej 

 krytyce. Świetnie się dopełniamy – gdybyśmy nie były 
w tym razem, pewnie nieraz dopadłaby nas rezygnacja.

 » Szyjecie je same?
V:  Pierwsze  sztuki  były  szyte przez nas,  ale mimo 

najszczerszych chęci  techniczne wykonanie nie odpo-
wiadało naszym wymaganiom. Kiedy pomysł  nabrał 
rozmachu, szyła dla nas koleżanka – studentka projek-
towania ubioru, która miała znacznie większe doświad-
czenie w krawiectwie. Moja mama, która zajmowała się 
projektowaniem mody przez wiele lat, „zmusiła” nas do 
wykonania technicznych wykrojów i podejścia do tema-
tu profesjonalnie. Wtedy nasze mieszkanie zamieniło się 
w pracownię – mimo niemałego metrażu tkaniny, maszy-
ny, wykroje, obciążniki, mydła krawieckie i wiele innych 
drobiazgów zdominowało nasz salon. Długo pracowały-
śmy, żeby dojść do pożądanych efektów. Równocześnie 
stawałyśmy się wobec siebie samych coraz bardziej wy-
magające – gdy dziś patrzymy na stare egzemplarze, nie 
możemy uwierzyć, że byłyśmy z nich dumne. Konieczne 
było oddanie produkcji w ręce profesjonalnej szwalni. 
Długo szukałyśmy miejsca, które będzie odpowiadało 
standardom jakości niezbędnym dla takiego produktu, 
udało się nam.

 » Słyszałem coś o panu Zdzisiu? To ciekawa postać.
Oj  tak!  Pan  Zdzisław  jest  krojczym  i właścicielem 

szwalni,  w której  powstają  nasze  torby  i etui.  Jest 
świetny! Bardzo profesjonalny, trochę małomówny, ale 
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tup, my świetnie się wstrzeliłyśmy i zaproszono nas na 
spotkanie. Udało nam się przekonać inwestorów do na-
szego pomysłu! Okazało się, że mamy niezwykle cieka-
wy produkt i zostałyśmy uznane za najlepsze. Uwierzy-
li w nasz zapał i nawiązałyśmy współpracę.

Nasz startup wygląda trochę inaczej niż te przecięt-
ne. Mamy naprawdę świetne warunki! Zazwyczaj inwe-
stor przekazuje daną pulę pieniędzy i zostawia młodych 
przedsiębiorców samych sobie. U nas jest zupełnie ina-
czej. Dostajemy ogromne wsparcie merytoryczne, zarów-
no administracyjne, jak i biznesowe. Dużo się uczymy, 
razem z inwestorem pracujemy nad rozwojem brandu. 
Troszczą się o nas, za co jesteśmy im bardzo wdzięczne.

 » Czego możemy spodziewać się od Was w najbliż-
szym czasie?

Teraz naszym priorytetem jest wyjście za granicę. Na-
sze produkty są już dostępne w Paryżu, lada moment – 
jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli – będzie można je 
kupić w Amsterdamie i Petersburgu. Chcemy więcej ob-
cować z klientami, dlatego wiosną zaprezentujemy swo-
je projekty m.in. na Fashion Philosophy – Fashion Week 
Poland. Jesteśmy też w trakcie negocjowania kontraktu 
z dużą firmą komputerową, której przedstawiciele wy-
kazali się niezwykle otwartym podejściem i, doceniając 
potencjał naszych modowych akcesoriów, zaprosili nas 
do wspólnego projektu.

 » Powodzenia zatem i trzymamy kciuki.
Nie  dziękujemy,  żeby  nie 

zapeszać. «

z  ojcowskim podejściem do dwóch wariatek.  Toleruje 
nasze  roztrzepanie, nie denerwuje  się  i nie komentu-
je, a potrafimy dać się we znaki! Proces produkcji jest 
złożony i wymaga dużej koncentracji. Przy zakupie tka-
nin w grę wchodzi matematyka, która jest naszym wro-
giem numer jeden! (śmiech) Bywało niejeden raz, że sie-
działyśmy z panem Zdzisiem w krojowni do pierwszej 
w nocy, kombinując jak zmieścić formy na resztce ma-
teriału, którego ilość źle obliczyłyśmy…

Cały czas się uczymy i uwielbiamy uczestniczyć w każ-
dym etapie produkcji – nigdy z tego nie zrezygnujemy! 
Nieraz zmęczenie daje się we znaki, ale satysfakcja to 
rekompensuje wielokrotnie!

 » Teraz muszę Was spytać o polski rynek. Jak go oce-
niacie? Czy opłaca się w Polsce produkować i czy 
jest według Was u nas rynek na tego typu, eksklu-
zywne produkty?

Produkcja w Polsce nie jest tania, ale nie wyobraża-
my sobie przeniesienia jej gdziekolwiek indziej. Jakość 
musi  kosztować.  Tu mamy możliwość  koordynowania 
jej cały czas, a niełatwo nas zadowolić. Zanim znalazły-
śmy szwalnię Aleskor, odwiedziłyśmy dziesiątki innych. 
Długo szukałyśmy pana Zdzisława i mamy nadzieję, że 
ta współpraca potrwa lata!

Co do polskiego rynku obawiałyśmy się, czy nasze pro-
dukty znajdą szerokie grono odbiorców, ale okazało się, 
że odnosimy swoje małe sukcesy i cały czas się rozwijamy.

 » Jesteście… startupem. Startupem produkującym 
torebki. Jak do tego doszło i jak wygląda życie 
w startupie?

O:  Zaprojektowałyśmy  kilka  sztuk,  na małą  skalę. 
Pierwsze projekty spotkały się z uzna-
niem – postanowiłyśmy założyć fanpa-
ge na FB i rozpocząć działania bardziej 
biznesowe. Zaczęłyśmy od współpracy 
z jednym z warszawskich butików, ale 
to nie dawało szansy na  rozwój, o ja-
kim marzyłyśmy. Wypełniłyśmy więc 
formularz na  stronie  Invest  Patterns, 
który poszukiwał kandydatów na star- Więcej na temat produktów marki Lola Victoria 

Design znajdziecie na stronie www.lolavictoria.pl
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Fotoksiążka to wydrukowany i oprawiony album z twoimi zdjęciami.

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

Gotowy projekt zostaje automatycznie wysłany przez internet do drukarni.
Możesz stworzyć niepowtarzalną historię, dodawać tła i komentarze. 

Zimowe szaleństwo! Poleca!Poleca!Zimowe szaleństwo!

http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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Rufus 
deuchleR 
ewangelista 
adobe

Przy okazji niedawnego wydarzenia Adobe –  Create 
Now, miałem sposobność przeprowadzić wywiad 
z jednym z najbardziej znanych ewangelistów tej fir-
my na świecie – Rufusem Deuchlerem.  Rufus jest świa-
towym designerem, a jako ewangelista Creative Cloud 
i Creative Suite w firmie  Adobe podróżuje po świe-
cie, żeby pokazać, jak działa oprogramowanie  Adobe 
oraz co można dzięki niemu osiągnąć.

MACiej SkRzyPCzAk

 » Maciej Skrzypczak: Jak zostałeś ewangelistą Adobe?
Rufus Deuchler: Jestem designerem. Szkołę ukończy-

łem jakieś 20 lat temu. Założyłem swoją firmę, a w roku 
2002, gdy ukazał się InDesign 2, zostałem fanem Adobe. 
W roku 2007 zapytano mnie, czy nie chciałbym opowia-
dać ludziom o produktach Adobe. Pomyślałem  wtedy: 

„Czemu nie!”  (śmiech).  Zamknąłem więc  swoją firmę, 
ponieważ w pracy ewangelisty nie ma w zasadzie cza-
su na nic innego. Na przykład, w tym miesiącu jestem 
w domu tylko dwa dni, a mam żonę i dwoje dzieci, zaś 
mieszkam we Włoszech. Po prostu, żeby być ewangeli-
stą danego produktu, trzeba go uwielbiać.
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 » M.S.: A jak z Twojego punktu widzenia Creative Clo-
ud usprawnia pracę użytkowników?

R.D.: Robi to na wiele sposobów. Przede wszystkim, 
Creative Cloud daje projektantom dostęp do  całego 
oprogramowania. Weźmy na przykład mnie, designera 
projektów przeznaczonych do druku. Zawsze intereso-
wałem się animacją, więc wypróbowałem After Effects. 
A ponieważ wszystkie programy Adobe mają podobny 
wygląd i język, dość szybko zorientowałem się, jak on 
działa  i mogłem zacząć  tworzyć  rzeczy, o których nie 
wiedziałem zbyt dużo – takie jak przestrzeń i ruch. Mo-
głem być  kreatywny w nowej dziedzinie,  a wcześniej 
bym nie kupił After Effects. Teraz, ponieważ wszystko 
jest w jednym miejscu, być może nasi użytkownicy zain-
teresują się odkrywaniem innych form ekspresji. I wła-
śnie między innymi na to pozwala mi Creative Cloud.

 » M.S.: A jak to wygląda z technicznego punktu 
widzenia?

R.D.: Niewątpliwą zaletą Creative Cloud jest to, że za-
wsze jesteś na bieżąco. Bo kiedy tylko w Adobe skoń-
czymy pracę nad nowymi  funkcjami,  dodajemy  je do 
Creative Cloud. Oczywiście, nie jest to możliwe w wer-
sjach  „pudełkowych”. Dzięki  Creative Cloud możemy 
kreatywniej tworzyć oprogramowanie, nie musząc cze-
kać 18 miesięcy (w takim cyklu wychodzą kolejne wer-
sje programów – przyp.red.) zanim je wypuścimy na ry-
nek. Nasi użytkownicy mogą od razu go używać, właśnie 
dzięki Creative Cloud.

 » M.S.: Co najbardziej Ci się podoba w Creative Cloud?
R.D.: Najpierw używałem Acrobata, ale to było daw-

no temu. Podoba mi się to, że można używać JavaScript. 

Oczywiście,  jako  projektant  używałem   Photoshopa 
i  InDesigna, a wcześniej QuarkExpress. I taka była kon-
cepcja Creative Suite – spodobał mi się i pomyślałem, 
że to właściwy kierunek.

 » M.S.: Creative Cloud posiada również aplikacje do-
stępne tylko z jego poziomu, jak np. Adobe Edge. 
Czy Twoim zdaniem ta aplikacja spełnia potrzeby 
użytkowników?

R.D.: Zdecydowanie! Nie znam drugiej takiej prostej 
i intuicyjnej  aplikacji,  która pozwalałaby na podobne 
efekty. To kolejny przykład na to, że to dobrze, że Creati-
ve Cloud pozwala na bieżące uaktualnianie oprogramo-
wania. Gdy tylko powstaje nowy standard czy techno-
logia lub gdy światło dzienne ujrzy nowa wersja HTML, 
możemy od razu udostępnić je naszym użytkownikom. 
Nie trzeba czekać 18 miesięcy, nim wyjdzie kolejna wer-
sja, by np. można było korzystać z HTML5.

 » M.S.: Skupmy się teraz na urządzeniach mobilnych. 
Adobe wypuściło kilka narzędzi takich jak Photo-
shop Touch, Ideas itd. Myślisz, że w przyszłości bę-
dzie można w ten sposób korzystać z pełnej wersji 
Photoshopa?

R.D.:  To  zależy  tylko  od urządzenia. Na przykład, 
w tej  chwili  jest  niemożliwym,  by  przenieść  Photo-
shopa  na  iPada. Nie ma  takich  dużych  aplikacji  na 
to urządzenie. Na chwilę obecną dostępne będą wy-
łącznie aplikacje typu touch. Dzięki nim, będąc w te-
renie, wystarczy  zapisać  plik  i gdy  tylko  znajdziemy 
się w zasięgu WiFi, jest on wysyłany do Creative Clo-
ud i do komputera. Jestem jednak pewien, że dni bar-
dziej rozbudowanych aplikacji na urządzeniach mobil-
nych kiedyś nadejdą, ale teraz Photoshop Touch i tak 
jest niesamowity. Pozwala na znacznie więcej niż inne 
aplikacje.

 » M.S.: I ostatnie pytanie. W jakim kierunku zmierza 
Creative Cloud?

R.D.: Creative Cloud się rozrasta. Kiedy go urucho-
miliśmy,  obiecaliśmy,  że nasi  użytkownicy będą  czę-
sto otrzymywać nowości. Staramy się regularnie doda-
wać uaktualnienia i ulepszać ofertę. Liczymy, że dzięki 
temu ludzie przesiądą się z wersji pudełkowych. Creati-
ve Cloud to najlepsze rozwiązanie. Nie wszyscy jeszcze 
są tego świadomi lub po prostu nie wiedzą, co to jest. 
Właśnie po to są między innymi takie wydarzenia (jak 
Create Now – przyp. red.) – oswajają z Creative Cloud. 
To jest przyszłość Adobe.

 » M.S.: Dziękuję za rozmowę! «
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Dzisiaj  chciałbym Wam zaprezentować  skalę ocen do 
iMagazine. Naczelny zatwierdził, ale nie widział – brak 
czasu. Inni redaktorzy również  jeszcze  jej nie poznali, 
a oznacza to, ni mniej, ni więcej, że wejdzie ona w życie 
prawdopodobnie dopiero od kolejnego numeru. Cho-
ciaż,  znając opór naszych  redaktorów, może  to  trwać 
znacznie dłużej…

Zdecydowaliśmy się na cztery kategorie:
–  design
–  jakość wykonania
–  oprogramowanie
–  wydajność

To, co zawiera dany punkt,  jest oczywiście płynne. 
W przypadku designu będziemy oceniać  albo wygląd 
aplikacji, albo wygląd telefonu. Oprogramowanie z ko-
lei może oznaczać wersję iOS lub aplikację do urucho-
mienia i skonfigurowania głośnika B&W A7.

Oceny przyznajemy natomiast  zgodnie  z po-
niższą listą:
–   Ocena 1  – Absolutnie bezużyteczne. Nie 

polecamy.
–   Ocena 2 – Wiele wad, urządzenie jednak 

ma kilka pozytywnych cech.

–   Ocena 3 – Urządzenie użyteczne, z  kilkoma 
wadami i zaletami.

–   Ocena 4  – Urządzenie dobre, z dwiema 
większymi wadami.

–   Ocena 5 – Urządzenie bardzo dobre, z  jedną 
wadą lub bez wad.

–   Ocena 6 – Urządzenie absolutnie nieskazi
telne, wyprzedzające swój czas i powalają
ce na kolana, wprowadzające coś  nowego 
i genialnego na rynek.

Oczywiście, dozwolone będą połówki, które są już in-
dywidualnie przyznawane przez recenzentów, np. jeśli 
uważają, że trója to jednak za niska ocena, a do czwór-
ki trochę brakuje.

Ocena końcowa nie jest natomiast średnią arytme-
tyczną ani ważoną  –  recenzent może  ją modyfikować 
 według swoich subiektywnych odczuć  i wrażeń. Może 
na  to wpłynąć  czynnik,  który nie mieści  się w żadnej 
z kategorii – na przykład cena. Jeśli chcecie wyciągnąć 
własne, suche wnioski, to przyłóżcie oceny do powyż-
szej tabeli i nie bierzcie pod uwagę subiektywnych prze-
myś leń autora. 

Często pod  tabelą  z ocenami  również  znajdziecie 
krótkie uzasadnienie – to powinno pomóc w zrozumie-
niu jego toku myślenia.  «

Wojtek PietrusieWicz

Nasza 
skaLa OcEN

zanim jeszcze powstał pierwszy numer Android Magazine, trwała dyskusja 
o tym, na jaki system ocen będziemy się decydowali. chcieliśmy również ogra-
niczyć liczbę ocenianych kategorii oraz dać możliwość manewrowania oceną 
końcową autorowi. Po długich kłótniach, litrach kawy, pocie i łzach udało nam 
się dojść do porozumienia… Żartuję. komunikowaliśmy się zdalnie, chociaż fak-
tycznie - było trochę głosów niezadowolenia.



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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„Radio Day”  to film, który,  zdawałoby się beztroskim, 
scenariuszem opowiada niesamowitą historię. Opowia-
da o ludziach przed mikrofonem, ale i o ludziach przed 
głośnikami. I to jak opowiada! To był czas, gdy radio dla 
ludzi było magią.

To nie do uwierzenia, jak radio było ważne i co z ludź-
mi robiło. Jeżeli ktoś tego nie widział, nawet nie zdaje 
sobie sprawy z tego, co traci.

Tak, wtedy radio było bogiem. Kształtowało, eduko-
wało, bawiło. Bez radia nie było życia, a już na pewno 
dobrej zabawy.

Operowanie  dźwiękiem  jest  niesamowitą  sztuką 
oddziaływującą na odbiorcę. Buduje wyobrażenia. Bo 
radio  to przekaz  gorący. Magia dźwięku ma  tu  swoje 
królestwo.

Ludzie radia charakteryzowali się niezwykłymi umie-
jętnościami: niebywałym głosem, wyczuwalnym poprzez 
fale eteru ciepłem, kulturą osobistą. Zapewne również 
radiową urodą, ale  to  tylko świadczy o tym, na  jakim 
etapie jakie atuty są najważniejsze.

Od tamtego czasu radio zmieniło się i nie budzi już 
takich emocji. Ale w dalszym ciągu jest to medium, któ-
re jest obecne w naszym życiu. Chyba nie przesadzę, ale 
bez radia nie da się żyć.

Choć dzisiaj radio nie rządzi światem – popularności 
mu nie brakuje, ale brakuje mu ludzi, którzy umieją ra-
dio robić. Ot taka dygresja.

Radio to bowiem nie tylko muzyka. Radio to audycje, 
teatr, rozrywka, wywiady. Radio to prowadzący mający 
siłę utrzymania słuchacza. I jeszcze jedno – radia można 
słuchać mimochodem, przez to jest znakomitym towa-
rzyszem w samochodzie, w pracy i w podróży. W prze-
ciwieństwie do innych mediów.

Mam swoje ulubione radio i słucham go bardzo czę-
sto. Nie obywa się oczywiście i w nim bez nijakości. Ale 
wtedy używam wyłącznika.

W tym moim ulubionym też robią buble – to oczywi-
ście margines, ale gdy dochodzą do głosu moi ulubieni 
redaktorzy, to powiem bez ogródek, można słuchać bez 
końca. I nie chodzi tu o miły głos. Tu chodzi o pomysł, 
podejście do rozmówcy, kulturę i wyczucie.

Myślę tu oczywiście o Trójce.
Trójka przez ostatnie  kilka  lat przechodziła poważ-

ne perturbacje z politycznymi zależnościami, ale kiedy 
różnorodni Laskowscy, Skowrońscy, Karnowscy czy So-
bale poszli sobie w diabły, Trójka odżyła. 

Po radiu przyszedł czas na telewizję. Może nawet nie 
było na nią pomysłu, ale cieszyła się takim wzięciem, że 
nadano jej imię Złodzieja Czasu.

Radio czarowało dźwiękiem, a telewizja czaruje ob-
razem. Do telewizji wciskano wszystko, co się dało, aby 
tylko trzymała ludzi przed ekranikiem. A trzeba wiedzieć, 
że to trudna rola, bo telewizja jest przekazem zimnym.

Za pomocą telewizji trudniej jest okłamać, więc pro-
ducenci telewizyjni mają trudne zadanie szukania ludzi 
autentycznych, prawdziwych. Bowiem fałsz w telewizji 
widoczny jest jak na dłoni.

Czym chwyta telewizja?
Najprawdopodobniej  dobrym programem. Ale  to 

nie jest do końca prawdą. Liczą się jednak osobowości.
Przed laty w polskiej telewizji najlepszym programem 

była „Sonda”. Jak się okazało, bez osobowości zmarłych 
Kurka i Kamińskiego program nie miał żadnych szans.

Warto przyjrzeć się też programowi „Top Gear”. Nie 
ulega wątpliwości, że nakłady pieniężne na tę produk-
cję  są wprost  niewyobrażalne,  zdjęcia  przecudowne 

Sławomir DuraSiewicz

IPad 
Na PrEzYdENTa?

„złote czasy radia” (radio Day) – Jeden z najlepszych filmów woody’ego  allena 
to jednocześnie najlepszy film, jaki kiedykolwiek oglądałem. Przy okazji kon-
statacja – najlepsze filmy allena to obrazy, w których on nie występuje.
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a  tematyka wprost fascynująca. Trójka prezenterów jest, 
jak mało kto, nieobiektywna. Robi co chce, nie przejmu-
jąc się prawdziwą motoryzacją. Ale cały świat ich oglą-
da i podziwia. Dlaczego? I tu jest problem z odpowie-
dzią.  Jedynie można powiedzieć, że to, co robią, robią 
z pasją, humorem i sercem do tego stopnia, że są nie do 
podrobienia. I mają niesamowite pomysły, które warto 
oglądać. Jak chociażby wycieczkę kamperami zakończo-
ną gigantyczną, ale jakże piękną katastrofą.

Na naszym rodzimym rynku dwaj redaktorzy, zmu-
szeni do odejścia z Trójki, popełnili „Szkło kontaktowe”. 
Można powiedzieć,  że  to program o tematyce nieno-
wej. Zdawałoby się, że to już kiedyś było. Ale oni nadali 
temu tworowi taki indywidualny rys, a przy tym zrobi-
li z tego programu rzecz bardziej radiową niż telewizyj-
ną, że nic tylko oglądać. 

Każde medium musi mieć pomysł na istnienie.  Jeżeli 
radio  chce  zastąpić  telewizję,  a telewizja wpycha  się 

w internet  albo  internet udaje 
telewizję, to raczej nic z tego nie 
wyjdzie.

No i właśnie  ten  cholerny 
internet.

Internet  nie  zdetronizował 
ani gazety, ani radia, ani też te-
lewizji.  To medium  inne w for-
mie i przekazie. Przede wszyst-
kim nieposiadające właściciela, 
który dyktuje warunki. Internet 
broni się prawdą. Internet bro-
ni się wolnością. Stąd dla wielu 
jest solą w oku.

Działają w nim nie  tylko su-
rowe prawa  logiki,  ale  i suro-
we prawa rynku. I jeżeli komuś 
to umknie,  jeżeli  ktoś  tego nie 
przestrzega,  budzi  się  z ręką 
w naczyniu nie mającym wiele 
wspólnego ze stołem.

Internet  w zamyśle  jest 
czymś wolnym i wszelkie „dzie-
ła”, które się w nim znajdują, wy-
magające dodatkowych opłat, 
są  czymś  zaprzeczającym  idei 
wolności.

Oczywiście  rozumiem  coś 
takiego  jak  internetowe wyda-
nie  tygodnika,  rozumiem por-
tal  informacyjny.  Jestem pełen 
zrozumienia dla stron wspoma-
gających  radio  i telewizję,  ale 
absolutnie nie  kumam portali, 
które, wspomagając gazety co-
dzienne,  dostęp do  informacji 
blokują dodatkową opłatą.

W mojej opinii takie strony są 
niewarte odwiedzania, tak samo 
jak i te, które proponują filmo-
we felietony przerywane rekla-
mami w sposób jeszcze bardziej 

rys. Marta Sławińska
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denerwujący niż w komercyjnych telewizjach. Za to po-
doba mi się idea darmowego dostępu do czasopism albo 
możliwość zakupienia elektronicznego wydania prasy. 

Co niezwykłe,  internet,  któremu  trudno odmówić 
medialności, nie sprzyja osobowościom w stylu radio-
wych  i telewizyjnych wodzirejów, prasowych redakto-
rów, zapowiadaczy czy dyżurnych opiniodawców, którzy 
nie tylko mają tendencje do szermowania językiem, ale 
i szermowania prawdą nie zawsze tą najprawdziwszą.

A mimo to cieszy się dużym wzięciem.
Ze smartfona, komputera czy tabletu można uzyskać 

potrzebne informacje w każdej chwili o wszystkim, a nie 
tylko o tym, co przygotował wydawca. I w tym tkwi siła 
tego medium. Internet to przestrzeń, do której jest do-
stęp z indywidualnych urządzeń.

Dlatego  jeśli  słyszę  teksty  o zniewolonym  kraju, 
w którym brak demokracji, to przede wszystkim spraw-
dzam, czy jest w nim dostęp do internetu nieskrępowa-
nego cenzurą. Bo to jest ta odpowiedź.

I jeżeli uzyskuję odpowiedź pozytywną i mam pew-
ność, że internet jest strażnikiem wolności, to mam nie-
odparte wrażenie, że ktoś za pomocą starych sztuczek 
próbuje mnie oszukać magią wielkich kreatorów.

Radio, prasa i telewizja mimo swojej magii jest sztu-
ką kreacji, a internet jest sztuką prawdy. W internecie 
żadna  informacja się nie zagubi. A różnorodność por-
tali każdą informację podda weryfikacji.

Bo tak się utarło, że  jeżeli napotykamy informację, 
co do której mamy jakąkolwiek wątpliwość, to spraw-
dzamy ją właśnie w internecie.

Szlachectwo zobowiązuje. Tu kreacja rzeczywistości 
się nie utrzyma.

Napotykam tu pewną relację pomiędzy kreatorami me-
dialnymi a charyzmatycznymi politykami. I jedni, i drudzy 
poprzez swoją magię wielkości mogą być niebezpieczni, bo 
nieliczący się z nikim i z niczym. Wykreowujący w sposób 
nieobliczalny swoje wizje i w sposób nieskrępowany wpro-
wadzający je w życie. Dlatego weryfikacja jest nieodzowna.

Ostatnio widziałem w telewizji posiedzenie Rady Mini-
strów, którą to pierwszy raz widziałem na oczy. Wróciłem 
z pracy zmęczony, a tu nowy Pan Premier w otoczeniu no-
wej Rady Ministrów, zalewał coś o uzdrowieniu naszego 
kraju. Coś przegapiłem? Był zamach stanu? – pomyśla-
łem, bo nie pamiętałem żadnych nowych wyborów. No 
i tu jakże pomocną okazała się próba falsyfikacji tego sta-
nu rzeczy w internecie. Internet o niczym takim nie sły-
szał. Ten nowy Pan Premier po prostu nie istniał. A więc 
mamy do czynienia z kreacją rzeczywistości.

I wtedy przypomniał mi się tekst nieodżałowanej pa-
mięci Andrzeja Waligórskiego, którego łaskawej pamię-
ci polecam panu Prezesowi:

„Kiedyś pijany zając włóczył się po rżysku,
A spotkawszy niedźwiedzia, naprał go po pysku,
Niedźwiedź wpadłszy do domu wrzasnął: – Leokadio!
Coś się chyba zmieniło, włącz no prędko radio!”
Kilka dni później moje zaskoczenie było jeszcze więk-

sze, gdy w tejże samej telewizji zobaczyłem, że z trybuny 
sejmowej upiorną twarzą owego nieprawdziwego Pre-
miera przemawia do mnie iPad Prezesa.

Pomyślałem sobie – dobrze, że nie z mojego.
To  nie  do  uwierzenia,  co  tablet  może  zrobić 

z ludźmi. «

rys. Marta Sławińska
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Jeśli mieliście w domu, podobnie jak ja, pokaźną biblio-
tekę, to zapewne widzieliście w stopkach redakcyjnych 
starszych woluminów informację: wydano nakładem wła-
snym. To właśnie nic innego jak podstawowa forma self-
-publishingu. Oto jakiś autor uznał, że ma coś do powie-
dzenia. Posiadał również odpowiednie środki finansowe, 
żeby pozwolić sobie na wypuszczenie książki w świat. Po 
latach nikt nie zastanawia się już, w jaki sposób utwór 
trafił na rynek. Po prostu jest – książka jak każda inna.

W dzisiejszych czasach, w Polsce, e-booki ciągle są 
pewnym novum. Co prawda,  z każdym rokiem rośnie 
zarówno  liczba  czytników,  jak  i zwolenników elektro-
nicznego  czytania,  jednak  ciągle  rodzimy  rynek nijak 
się ma do oferty zachodnich księgarni elektronicznych. 
I o ile uznane pozycje pojawiają się również w formacie 
e-booków, dzieje się to zwykle ze sporym opóźnieniem 
w stosunku do wersji  papierowej  książki,  zaś  cenowo 
nie  stanowią one  żadnej  konkurencji  dla  klasycznych 
odpowiedników.

 » Tylko elektronicznie?

Wbrew pozorom self-publishing nie dotyczy wyłącznie 
sfery elektronicznej. Nakładem własnym można wydać 
nie  tylko e-booki,  ale  również  tradycyjne,  drukowane 
książki, płyty czy nawet filmy. Rozprowadzane są one 
potem kanałami własnymi autora – czy to na Allegro, 
czy przez internetowe sklepy i witryny. Nie zmienia to 
jednak  faktu,  że dystrybucja materiałów elektronicz-
nych  jest najprostsza, nie generuje  kosztów   przesyłki 

i przy odrobinie szczęścia pozwala na skuteczne dotar-
cie do szerokiego grona odbiorców. Bo w przypadku self- 
publishingu to od autora zależy, jak wielu czytelników 
czy słuchaczy zapozna się z jego utworem.

 » Self-publishing pod przykrywką

Jak w każdej dziedzinie, również i tutaj istnieje szara stre-
fa, czyli samopublikowanie pod przykrywką. Na rynku 
funkcjonuje wiele „wydawnictw”, oferujących autorom 
wydanie książki w systemie współfinansowania. Ozna-
cza  to,  że wydawca przedstawia autorowi zestawienie 
i proponuje pokrycie części kosztów publikacji. To, jaką 
część zdecyduje się wyłożyć, zależy od wewnętrznej oce-
ny „chodliwości” produktu. Książkę w tym systemie może 
wydać praktycznie każdy, pod warunkiem posiadania sto-
sownych środków finansowych. Kosztorysy są zazwyczaj 
zawyżone kilkukrotnie,  a nakłady niewielkie. Wydanie 
300 egzemplarzy może kosztować nawet 10 tysięcy zło-
tych. Wydawca zatroszczy się o okładkę, redakcję, korektę 
i dystrybucję książki. A autor, po uiszczeniu stosownych 
opłat, może cieszyć się z bycia Autorem przez wielkie „A”.

 » Co możemy wydać?

W systemie  self-publishingu wydać możemy wszyst-
ko – poczynając od tradycyjnych książek, przez niszo-
we ostatnio zbiory poezji, na poradnikach i tutorialach 
kończąc. Dzięki  dostępności  księgarni  internetowych 

Kinga OchendOwsKa

CzYm właśCIwIE jEsT 
sELF-pubLIshINg?

UCieCzka z SzUflandii

self-publishing nie jest wcale zjawiskiem nowym. Od zawsze pragnienie zaist-
nienia dla szerszej publiczności zmuszało autorów do wzięcia sprawy w swoje 
ręce. w dzisiejszych czasach, w dobie ogólnodostępnych rozwiązań technolo-
gicznych, z tej formy wydawniczej korzysta wielu autorów – zarówno tych roz-
poznawalnych, jak i mniej znanych.
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i platform dystrybucyjnych nie musimy się martwić, że 
proponowana przez nas pozycja nie znajdzie wydawcy. 
Z czytelnikami możemy podzielić się wszystkim, szyb-
ko i na masową skalę. Jak wykorzystamy te możliwości 
zależy tylko od naszej fantazji i potrzeb. Musimy jednak 
pamiętać, że przy takiej formie dystrybucji na nas spa-
da cała odpowiedzialność związana z przygotowaniem 
i udostępnieniem produktu.

 » Na głęboką wodę

Decyzja o samodzielnym wydaniu utworu musi być pod-
jęta świadomie. Większości początkujących autorów wy-
daje się, że wystarczy napisać tekst, dorzucić okładkę, 
wypuścić książkę w świat  i spokojnie odcinać kupony. 
Niestety, rzeczywistość nie wygląda tak różowo. Przygo-
towanie książki wymaga wiele pracy – zarówno na eta-
pie pisania tekstu, jak i późniejszego marketingu. Bo nie 
ma co ukrywać – wydanie książki to dopiero początek. 
Właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa, pełnowymiaro-
wa harówka.

 » Do czytelnika – z szacunkiem

Książka to taki sam produkt jak każdy inny. Potencjal-
ny nabywca najpierw zobaczy okładkę – będzie więc 
ona jednym z ważniejszych elementów publikacji. Jed-
nak środek jest niemniej ważny – należy zapewnić mu 
więc redakcję i korektę. Brak tych elementów świadczy 
o braku szacunku do czytelnika. W przypadku książki 
publikowanej w systemie wydawniczym kwestie te zo-
staną załatwione przez wydawnictwo, które zdecydu-
je się zakupić prawa do naszej książki. Jednak self-pu-
blisher musi poradzić sobie sam. Jak?

Przede wszystkim przed podjęciem decyzji o samo-
dzielnym opublikowaniu książki należy dokonać oceny 
własnych  zasobów  i możliwości. Warto  też odpowie-
dzieć  sobie  na  pytanie,  czy mamy  znajomych,  któ-
rzy mogą nam pomóc w przygotowaniu odpowiedniej 
oprawy graficznej  (okładki), dokonać korekty  lub  za-
opiniować tekst. Znajomym możemy odwdzięczyć się 
w podobny sposób, oddając przysługę w naszym za-
kresie zainteresowań i umiejętności. Jeśli takich znajo-
mych nie mamy, nie pozostaje nic innego jak skorzystać 

zrób kalendarz w iPhoto
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z usług profesjonalnych serwisów, za które trzeba jed-
nak będzie zapłacić. Bo jedyną rzeczą, na której w tym 
systemie oszczędzać nie można, jest czytelnik. A czy-
telnik zniechęcony słabą oprawą i niewprawnym języ-
kiem (nie wspominając już o błędach), nie wróci do nas 
po kolejne utwory. Self-publishing wymaga nie tylko in-
wencji, ale też dyscypliny. Pozwala na olbrzymią swo-
bodę, w zamian żądając sporych nakładów własnych. 
Nagrodą jest oczywiście satysfakcja, sława i pieniądze. 
No dobra – nie przesadzajmy z pieniędzmi. Ale safys-
fakcja? Gwarantowana!

 » Zachodnie Eldorado

Na polskim  rynku  elektronicznym  ciągle  brakuje  za-
chodniego rozmachu w sferze samopublikowania. Ro-
dzimi autorzy próbują walczyć o rynek, wydając swoje 
utwory w języku angielskim, podczas gdy to na naszym 
polu powinny zacząć wykształcać się mechanizmy po-
pularyzujące  znane  już  techniki  sprzedaży.  Brakuje 
zdrowej konkurencji i określenia grupy docelowej od-
biorców książek wydanych w systemie self-publishin-
gu. Podczas gdy zachodni autorzy, tacy jak chociażby 
Amanda Hocking czy Cory Doctorow, podbijają rynek 
i serca czytelników, nasi twórcy ciągle uważają samo-
dzielne wydawanie  książek  za  nierentowne  i mniej 
nobilitujące  niż  tradycyjne metody wydawnicze. Nie 
bez znaczenia pozostaje tu zabójcza polityka cenowa, 

w ramach której publikacje elektroniczne pojawiają się 
w tej samej cenie co publikacje papierowe, skutecznie 
zniechęcając tym samym czytelników do eksperymen-
towania z kanałami dystrybucji.

 » Jak zostać self-publisherem?

Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w cyklu ar-
tykułów o self-publishingu: „Ucieczka z Szuflandii”, ba-
zującym na doświadczeniach  zarówno własnych,  jak 
i przypadkach zaprzyjaźnionych autorów. Postaram się 
wyjaśnić, w jaki sposób przygotować tekst do konwer-
sji oraz jakie formaty e-booków funkcjonują na rynku. 
Zastanowimy się  też,  jak powinna wyglądać okładka, 
jakich narzędzi możemy używać w procesie produkcji 
i gdzie e-booka opublikować, by dotarł do największej 
liczby czytelników. Na koniec zajmiemy się promocją 
i marketingiem – czyli tym, co autorom przysparza naj-
więcej problemów. Mam nadzieję, że przekonam Was 
do dania szansy autorom samowydającym swoje książ-
ki, a może ktoś z Was odkryje swoją własną Szuflan-
dię, w której kryją się zapomniane skarby? Zapraszam 
do śledzenia kolejnych artykułów. W przyszłym mie-
siącu zajmiemy się przygotowaniem tekstu do konwer-
sji, czyli praktycznymi wskazówkami technicznymi do-
tyczącymi formatowania.

Do przeczytania! «

polub nas

facebook.com/imagazinepl

https://www.facebook.com/iMagazinePL
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Od czasu do czasu, w chwili irracjonalnego przebudze-
nia, każdy z nas czuje, że świat funkcjonuje niejako obok 
i niekoniecznie w zwartym związku z otaczającą nas rze-
czywistością. Matrix, Panie. Prawdziwy Matrix.

Trudno powiedzieć, czy Internet to Matrix, a media 
to Agent Smith, czy też Internet to Agent Smith, a cały 
świat to Matrix – sztucznie podtrzymywana, iluzorycz-
na rzeczywistość.

Nie wiem, czy wiecie, ale świat stoi na skraju wojny 
atomowej. Wiem, bo przeczytałam na jednym z porta-
li. Stany Zjednoczone i Korea Północna grożą sobie wza-
jemnie wysłaniem pocisków atomowych.  Sprawa nie 
wzbudza większych kontrowersji, dziś – kilkadziesiąt lat 
po zakończeniu ostatniej wojny światowej – społeczeń-
stwo nie dopuszcza do siebie myśli, że mogłaby wyda-
rzyć się  jakaś globalna tragedia. A przecież, na naszej 
oświeconej i pokojowo nastawionej planecie, ciągle to-
czą się jakieś zbrojne zmagania. Tak długo jednak,  jak 
długo walka rozgrywa się na ekranie telewizyjnym, nie 
dociera do świadomości społecznej. Jest jak każdy inny 
film wyświetlany w godzinach wieczornych. Trochę krwi, 
kilka trupów i parę rozwalonych samochodów. W czasie 
wojen światowych, nękani nalotami bombowców i hor-
dami najeźdźców,  ludzie  z rozpaczą  zastanawiali  się, 
dlaczego świat nie reaguje. Czemu nikt im nie pomoże. 
Dziś ze znudzeniem oglądamy w wiadomościach relacje 
korespondentów wojennych, okraszone dramatycznymi 
opisami. Zaraz potem telewizja wyświetla najnowszą re-
klamę dyskontów, leków na przeziębienie i pasty do zę-
bów. Następnego dnia rano wszyscy udają się spokoj-
nie do pracy i nawet nie dyskutują o tym, że gdzieś na 
świecie dla setek tysięcy ludzi rozgrywa się najstrasz-
niejsza możliwa tragedia. Za to przy okazji każdego na-
rodowego święta podkreślane są krzywdy, jakich nasz 
kraj doznał od brutalnych najeźdźców. I dlaczego cały 
świat powinien nam współczuć oraz gloryfikować wo-
jenne dokonania. Ot, zaburzenie rzeczywistości.

W kolejnym linku możemy się za to pośmiać, oglą-
dając galerię zdjęć Jarosława Kaczyńskiego. Z iPadem, 

a jakże. Kaczyński jako Jobs, Kaczyński na Keynote. Ka-
czyński jako największa rewolucja, która przydarzyła się 
iPadowi, od czasów iPada. Łacha drze z owego wydarze-
nia każdy szanujący się zagraniczny portal. Co gorsze, 
nawet rodzimi internauci nie żałują ironii. Trudno nawet 
powiedzieć, co tak naprawdę wywołuje salwy śmiechu. 
Nadworny hacker Rzeczypospolitej.

Jakby  tego było mało,  nieco niżej  spotkamy  „księ-
dza z bruzdą”. Prawdziwa ręka opatrzności. Dzięki waż-
kiej, zawartej w artykule informacji dowiem się, jak na 
pierwszy rzut oka rozpoznać dzieci z probówki. Nie mogę 
zrozumieć, dlaczego nie uczyli mnie o tym na studiach, 
w sumie biomedyczne i genetyczne postawy funkcjono-
wania  człowieka były przedmiotem egzaminacyjnym. 
Uczyli nas o insercjach i delecjach w łańcuchach nukle-
otydowych, a o tak oczywistej rzeczy jak „bruzda” nie? 
Dyletanci! Musimy zaktualizować podręczniki.

W Matrixie nawet duchowość można  kultywować. 
Szczególnie w zakresie zakusów sił zła. Zagłębiając się 
nieco dalej, dowiadujemy się, że Szatan (ani chybi mamy 
do czynienia z jakimś złym  i bezwzględnym wirusem) 
czatuje na niewinne dzieci pod postacią kucyków Pony, 
Hello Kitty  i książek o Harrym Potterze.  Z niecierpli-
wością oczekuję  kolejnych artykułów w tym  temacie, 
zwłaszcza w odniesieniu do baśni braci Grimm i nieja-
kiego Andersena, który w swoich utworach wykorzystu-
je piekielną analogię płomieni. Tu oskarżycielskim pal-
cem wskazuję „Dziewczynkę z zapałkami”. W następnym 
odcinku można również porozmawiać o „Żwirku i Mu-
chomorku” (dwóch facetów w jednym domu?!), „Królew-
nie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach” (ladacznica jedna, 
nierządnica potępiona!) oraz o królowej-dzieciobójczy-
ni, co to trującym jabłkiem (pewnie używa Androida!) 
zasadziła się na grzeszną i próżną dziewczynę.

W kategorii „Zdrowie i uroda” każdy znajdzie coś dla 
siebie. Na przykład dietę, której należy unikać. Powo-
duje bowiem nieuchronną śmierć w męczarniach. Kli-
kam i nie do końca rozumiem, o czym piszą, ale widać 
po prostu moja  świadomość nie ogarnia pierwszego 

Kinga OchendOwsKa

GdzIE jEsT NEO?
w dzisiejszym Matrixie brakuje bohaterów i rewolucjonistów.
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i ostatniego zdania. W pierwszym bowiem piszą, że je-
dzenie mięsa zabija. W drugim, że czerwone mięso jest 
szkodliwe. W trzecim, że jednak nie jest i zawiera waż-
ne  składniki. W czwartym,  że  taki  kurczak  to w zasa-
dzie zupełnie jest nieszkodliwy. A tytuł krzyczy – „Dieta, 
która  zabija”. Przemyślę  to w wolnej  chwili,  z pewno-
ścią kryje się za tym jakaś głębsza myśl. Na tej samej 
liście mam  już artykuły o kawie  i herbacie. Raz napi-
sali,  że herbata,  zwłaszcza  zielona, niechybnie powo-
duje raka. Że w badaniach naukowych tak wyszło. Na-
tychmiast udałam się więc do kuchni i wyrzuciłam całe 
draństwo, żeby życia i zdrowia rodziny nie narażać. Na-
stępnego dnia czytam jednak, że herbata (znowu zielo-
na) ma te antyoksydanty, które chronią komórki przed 
starzeniem i rakiem. I że to niby najnowsze – najnow-
sze badania. No to znów kupiłam, bo przecież zdrowia 
im żałować nie będę. Swoją drogą, aż dziw bierze, jaka 
ta nauka w dzisiejszych czasach szybka. Kiedyś to moż-
na by było  i z dziesięć  lat poczekać na  sprostowanie. 
Z kawą to samo – raz pomaga, raz szkodzi. Gdybym tyl-
ko wiedziała, jak to rozróżnić i stworzyć harmonogram. 
Poniedziałek – środa – sobota.

Praca – praca jest ważna. Najważniejsza w zasadzie, 
zwłaszcza jak się jej nie ma. W wiadomościach z kraju 
piszą, że będą poważne problemy na rynku pracy. Mie-
siąc temu też były, a dwa miesiące temu mieli zwalniać 
setki  ludzi.  Zewsząd. Może po prostu  zastosowali  ko-
lejność odwrotną? Pewnie za chwilę napiszą, że rynek 
pracy wygląda już jak w obietnicach wyborczych Tuska 
– tych z filmów, gdzie obiecuje, że już niedługo rodacy 
wrócą z zagranicy, bo Polska stanie się drugą Irlandią, 
z małymi domkami na przedmieściach i podgrzewany-
mi basenami.  Szczwany  ten Agent  Smith.  Teraz może 
już być tylko lepiej!

Niezrażona zagłębiam się w odmęty cyfrowego oce-
anu. Jakiś muzyk podpalił się na scenie, w programie 
na żywo, żeby zwrócić uwagę oficjeli na ofiary pomó-
wień. Że go  tam kiedyś o jakieś narkotyki pomówili. 
Uduchowiony koleś, nie ma co. Prawie  jak buddyjski 
mnich. Oni  też  dokonują  takich  aktów.  Tak  przynaj-
mniej  pokazują w telewizji.  Z kolei w „Newsweeku” 
na zachodzie napisali, że  Jan Paweł  II  jest  i był „be”, 
a Ratzinger  swoją  abdykacją  uczynił więcej  dobrego 
dla Kościoła niż Wojtyła w czasie całego swojego pon-
tyfikatu. Do tego lekko zaślinione zdjęcie dręczonego 
Parkinsonem  staruszka.  Znów historia  zmienia  bieg, 
dzięki  bajtom  i bitom wszechobecnego Matrixa.  Ca-
łość przekazu okraszona okruchami mody i rozrywki 
oraz reklamami najnowszych gadżetów. Z okienka po-
wyżej uśmiecha się pani w śnieżnobiałej bluzce. Naj-
nowszy proszek do prania.

Dzień jak co dzień, chyba że akurat trafiamy na mo-
ment irracjonalnego przebudzenia. Wtedy zaczynamy się 
zastanawiać, gdzie jest Neo. Gdzie jest bohater, zbaw-
ca i rewolucjonista, który zniszczy przebrzydłą powło-
kę Matrixa. Przecież to właśnie ten moment fabuły, kie-
dy pojawia się Morfeusz,  trzymający w wyciągniętych 
dłoniach dwie pigułki.

Nie ma Morfeusza, nie ma Neo, nikt się nie budzi. Te-
lewizja dalej transmituje przemówienia Księdza Bruzdy. 
Poważni, zdawać by się mogło, naukowcy przedstawia-
ją kontrargumenty. Jakaś matka wyrywa dziecku kocyk 
z wizerunkiem diabelskiego kotka Hello Kitty.

Jutro rano znowu napiszą, że Korea grozi USA. USA 
odpowie, że ma tarczę. Tarczę, która trochę nie działa, 
ale nie należy o tym mówić głośno. Niech to zostanie 
między nami.

Na drugim końcu świata wybuchną gdzieś zakazane 
bomby kasetowe, odłamkowe albo fosforowe. Dzienni-
karz przeprowadzi rozmowę z mieszkańcem wioski i za-
pyta go, jak mu się żyje w towarzystwie niewybuchów. 
Mieszkaniec odpowie, że nie najgorzej, bo od tygodnia 
żaden z sąsiadów nie wyleciał w powietrze. Następnie 
nakarmi brudnego konia a my, w tym czasie, możemy 
skoczyć do kuchni i przygotować herbatkę pewni, że nie 
ominą nas żadne ważne wiadomości. Oczywiście do na-
stępnego przebudzenia, kiedy opublikują zdjęcia inne-
go polityka, dzierżącego dumnie iPada. I znowu będzie 
się z czego pośmiać.

Z każdym dniem tylko znika nadzieja, że w życiu może 
być jak w filmie. Że pojawi się pozytywny bohater, któ-
ry w mroku  zaburzonej  rzeczywistości  zapali  całkiem 
realny kaganek i wyprowadzi ludzi, jednego za drugim, 
z mroków zabobonnego średniowiecza.

Morfeuszu, Neo! Słyszycie? «

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy
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Morgenstern, powołując się na wyniki badań, dowodzi, 
że nasz mózg może skupić się tylko na jednym zadaniu 
naraz  i w przeciwieństwie do procesora  – nie potra-
fi szybko przełączać się między wykonywanymi działa-
niami oraz efektywnie zarządzać dostępnymi zasoba-
mi.  Informacje zebrane podczas wykonywania  innych 
czynności charakteryzują się krótszym okresem prze-
chowywania i prawdopodobnie będziemy musieli przy-
swoić je na nowo.

Oceniając swoją sytuację z tej perspektywy, stwier-
dzam, że pracuję w szalenie nieprzyjaznym środowisku 
– dwa monitory,  kilka pulpitów, otwarta poczta, włą-
czone notyfikacje  systemowe.  Skrajnym przykładem 
dystrakcji  jest  sytuacja,  gdy podczas pracy otrzymu-
ję powiadomienia na  telefonie,  tablecie  i komputerze 
równocześnie – w pokoju rozbrzmiewa wtedy symfonia 
dźwięków. W podobnej sytuacji  jest pewnie kilkadzie-
siąt milionów użytkowników. Morgenstern proponuje 
kilka prostych rozwiązań, które mają pomóc nam w po-
radzeniu sobie z negatywnym oddziaływaniem strumie-
ni informacyjnych.

Powinniśmy  tak  planować  dzień,  by  pojawiły  się 
w nim chwile wolne od ekranu, Morgenstern  sugeru-
je, by w tym czasie skoncentrować się na innej aktyw-
ności – może być to prowadzenie samochodu, czytanie 
czy słuchanie podcastu. Ekspertka poleca także wpro-
wadzenie czasu bez maili i ekranów w ciągu pierwszej 

i ostatniej godziny dnia. Chodzi o to, by tuż po przebu-
dzeniu oraz przed  zaśnięciem nie wystawiać  swojego 
umysłu na rozpraszające strumienie informacyjne. Ide-
ałem byłoby również planowanie zadań na kilka dni do 
przodu oraz podział dnia na dwie części – do południa 
zajmowalibyśmy się najtrudniejszymi zadaniami, a po 
południu pracą wymagającą mniejszej uwagi i skupienia.

Po  lekturze wywiadu oraz  fragmentów najnowszej 
książki Morgenstern dezaktywowałem powiadomienia 
z serwisów społecznościowych w telefonie oraz na ta-
blecie. Nie znalazłem jednak w sobie dość siły, by wy-
łączyć notyfikacje o przychodzących mailach. W skraj-
nych przypadkach wyłączam teraz WiFi w komputerze.

Możemy  zablokować  część  strumieni  informacyj-
nych dzięki rozwiązaniom obecnym w systemach ope-
racyjnych, takim jak funkcja Nie przeszkadzać. Aplikacje 
wspomagające  organizację 
czasu,  np.  30/30, mogą po-
móc w wyznaczaniu przerw 
w dziennym  rytmie  dnia. 
Warto  przynajmniej  wziąć 
pod uwagę sugestie Morgen-
stern  – nasze urządzenia  są 
bez wątpienia wielozadanio-
we,  nie można  jednak  tego 
samego  powiedzieć  o nas 
samych. «

Łukasz Mirocha

CIEmNa sTrONa 
pOwIadOmIEń
Na rynku pojawia się coraz więcej aplikacji działających w tle. o ich istnieniu 
przypominany sobie wtedy, gdy uaktywnia się ich kluczowa funkcja – powiado-
mienie. Julie Morgenstern twierdzi, że funkcjonowanie w ekosystemie informa-
cyjnym, obudowanym wokół systemów notyfikacji, działa negatywnie na naszą 
koncentrację i choć wydaje nam się, że dzięki nim robimy więcej, tak napraw-
dę pracujemy mniej wydajnie.

„ Zbliżamy 
się obecnie 

do krytycznego 
momentu, w którym 
musimy wydzielić 
część dnia na czas 
wolny od ekranu.
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W dzisiejszych czasach, samochody mają sporo różnych 
gadżetów, jak chociażby bezprzewodowe kluczyki. Mo-
żemy dzięki nim otworzyć  i uruchomić samochód bez 
konieczności wyjmowania ich z kieszeni. Nie zatrzaśnie-
my ich też niechcący w środku, bo czujniki na to nie po-
zwolą. Mamy  systemy nawigacyjne  kosztujące  często 
kilkanaście lub więcej tysięcy złotych. Mamy czujniki po-
wietrza w kołach, światłowody odpowiedzialne za prze-
syłanie informacji do różnych części samochodu i wiele 
innych, przydatnych funkcji. Nie mamy natomiast żad-
nej sensownej integracji z naszymi telefonami czy table-
tami. Owszem, dzisiejsze samochody potrafią zaimpor-
tować książkę telefoniczną czy nasze SMS-y, ale obsługa 
całości jest ograniczona i niewygodna, wymagająca ode-
rwania wzroku od drogi. Niektórzy producenci starają 
się wprowadzić obsługę głosową, ale z wynikiem dosta-
tecznym w najlepszym wypadku.

Apple, wraz  z premierą  iOS 6 w 2012  roku,  zapo-
wiedziało partnerstwo  z dziewięcioma producentami 
samochodów: Audi,  BMW, Chrysler, General Motors 
(Chevrolet, Opel), Honda,  Jaguar,  Land Rover, Merce-
des  i Toyota. Nieoficjalnie  słyszałem,  że wymienieni 
producenci dowiedzieli się o tym podczas samego key-

note. Nie ma to jednak więk-
szego znaczenia, ponieważ na 
tegorocznym  salonie  samo-
chodowym w Genewie mogli-
śmy zobaczyć pierwsze inkar-
nacje  tego partnerstwa. Do 
grona  producentów współ-
pracujących  z Apple  dołą-
czyło  również  Ferrari,  które 
do modelu  FF ma dołączać 
dwa iPady mini oraz integra-
cję z Siri w standardzie.

Na obecną chwilę Siri ma jeden problem, który być 
może zostanie rozwiązany, a być może nie – nasz głos 
jest przesyłany na serwery Apple i dopiero tam jest ana-
lizowany. Samochodami nie dość, że często podróżuje-
my, to często jesteśmy w miejscach, gdzie nie ma lub jest 
słaby zasięg Internetu. Koszty roamingu są również nie 
do pomyślenia. Jeśli Apple nie rozwiąże tego problemu, 
przykładowo poprzez umieszczenia stosownej bazy da-
nych na pokładzie samochodu, to Siri w podróży może 
stać się kompletnie bezużyteczną funkcją. Co więcej – je-
śli podświadomie będę zastanawiał się, czy lepiej prze-
łączyć piosenkę głosem czy przyciskiem, gdzie pierwsza 
metoda może nie zadziałać, a druga trwa sekundę, to 
zawsze wybiorę tę drugą. A co z wprowadzaniem adre-
sów do nawigacji? Jeśli jadę do Francji, a Siri ma usta-
wiony język angielski, to jak mam jej przeczytać nazwę 
francuskiej miejscowości? Kalecząc język?

Wymienione problemy to jedynie czubek góry lodo-
wej. Sensowne rozwiązanie sterowania samochodem 
za pomocą głosu nie jest łatwym zadaniem, a biorąc 
pod uwagę, ile Apple ma obecnie na talerzu, mogą nie 
mieć wystarczająco ludzi na dopracowanie technolo-
gii „Eyes Free”. A sami producenci samochodów? Czy 
będą chcieli zdecydować się na jeden standard i do-
stosować wszystko pod telefony  i tablety Apple, czy 
zostawią sobie furtkę na współpracę z innymi produ-
centami?  Pomijam oczywiście  zupełnie  fakt,  że  bra-
kuje  jeszcze  języka  polskie-
go i dopóki go nie będzie, to 
„Eyes Free” będzie w Polsce 
praktycznie  bezużyteczne. 
Nie  pozostaje  nam  jednak 
nic innego niż czekać i zoba-
czyć, w jakim kierunku się to 
wszystko rozwinie… «

Wojtek PietrusieWicz

MOTOrYzacYjNE 
NIEpOrOzuMIENIE

Świat motoryzacji zawsze rządził się własnymi prawami. Producenci tworzyli 
i polegali na technologii, która nie miała praktycznie nic wspólnego z telefonami, 
ani komputerami. Potem pojawił się iPhone i iPad oraz rzesza innych, popularnych 
platform. Dlatego dzisiaj, producenci samochodów nie bardzo wiedzą, co zrobić…

„ Wymienione 
problemy 

to jedynie czubek 
góry lodowej

„ apple, wraz 
z premierą 

iOS 6 w 2012 roku, 
zapowiedziało 
partnerstwo 
z dziewięcioma 
producentami 
samochodów
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To bardzo dziwne,  bo przecież  produkty  i wyniki  fi-
nansowe wskazują na  to,  że powinno być odwrotnie. 
iPad to synonim tabletu, iPhone to marka sama w so-
bie, a na kontach firmy jest wystarczająco dużo gotów-
ki,  aby  kupić  Facebooka,  Twittera,  LinkedIn, Pandorę, 
Pinterest, Yahoo i jeszcze trochę. Dlaczego więc coraz 
więcej osób ze światka dzien-
nikarsko-blogerskiego powo-
li odwraca się od Apple? To, 
że interesują się innymi pro-
duktami, jest normalne. Wie-
lu z nich to gadżeciarze z krwi 
i kości i czekanie rok na kolej-
ne nowości Apple nie zaspo-
kaja ich wewnętrznego geeka. 
Sam  tak mam  i czasem kor-
ci mnie nawet jakiś HTC. Nie 
rozumiem jednak tego, że za-
czynają coraz częściej szukać 
dziury w całym, pisząc o Ap-
ple tylko w utartej konwencji 
– Apple się kończy, Apple to 
brak  innowacyjności,  Apple 
to same błędy, Apple nie dba 
o dziennikarzy.

Chwileczkę…  Apple  nie 
dba o dziennikarzy  –  szcze-
gólnie tych z Polski. Czy zna-
cie  osobiście  kogoś,  kto był 
na  jakimś keynote Apple?  Ja 
nie  znam. Czy znacie kogoś, 

kto w tej  chwili  pójdzie  do Apple  Polska  i dostanie 
sprzęt do  testów?  Ja nie  znam. Czy  znacie  jakieś pol-
skie media, które mają reklamę bezpośrednio do Ap-
ple? Ja nie znam.

Dlatego ci biedni dziennikarze i blogerzy idą tam, gdzie 
dają. Idą to tej firmy, która zaprosi na konferencję w gór-

skim kurorcie, do tej, która za-
bierze na wyjazd za granicę 
i zapewni darmowe drinki. Idą 
tam,  gdzie  dostaną  do  bez-
zwrotnych  testów najnowszy 
telefon czy komputer. Wresz-
cie  idą  tam, skąd są pienią-
dze z reklam. Daleki  jestem 
od  stwierdzenia  „sprzedaj-
ne dziwki”, ale zdecydowanie 
mogę powiedzieć, że dzienni-
karze i blogerzy lubią roman-
sować  w imię  obopólnych 
korzyści. Dlatego czytając cza-
sem coś bardzo dobrego o fla-
gowym produkcie  takiej  czy 
innej firmy oraz o braku  in-
nowacyjności Apple, nałóżcie 
na to swój własny przelicznik. 
Nie ma  darmowego  lunchu 
– za wyjazd z drinkami, blo-
ger/dziennikarz w taki czy inny 
sposób musi zapłacić.  «

rys. Marta Sławińska

Norbert Cała

DzIENNIkarzE I bLOgErzY 
LubIą rOmaNsOwać
Zastanawiałem się ostatnio, dlaczego apple nie ma dobrej prasy w Polsce. bo 
że nie ma, to chyba sami przyznacie. tak naprawdę, dobrze o apple pisze kilka 
zaangażowanych osób. reszta mainstreamu, jeśli wspomina, to raczej wtedy, 
gdy firmie się przydarzy jakaś wpadka. 



http://itunes.apple.com/app/oldbooth-for-ipad/id529828678?mt=8
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 » Muzyka z chmury

Wygląda na to, że kończy się epoka kolekcjonerów. Naj-
pierw do lamusa odszedł zwyczaj znoszenia do mieszkań 
muzyki zapisanej na płytach CD w plastikowych opako-
waniach. Możliwość kupowania muzyki online spowo-
dowała, że kolekcje muzyczne przeniosły się z zakurzo-
nych meblościanek na twarde dyski komputerów. Dumni 
posiadacze półek, zapełnionych poukładanymi w rząd-
kach płytami CD, przekształcili się w dumnych posiada-
czy wirtualnych bibliotek muzycznych, zapełnionych po-
układanymi w rządkach plikami. To jednak nie koniec. 
Nadszedł czas, w którym do lamusa przechodzi ko-
lekcjonowanie jako takie.

Wyobraźmy sobie, że nasz domowy system stereo, 
odtwarzacz  samochodowy,  komputer,  tablet,  telefon 
oraz odtwarzacz przenośny mają ciągły dostęp do prze-
pastnej biblioteki z muzyką zapisaną w wysokiej jakości 
dźwięku. Biblioteka nie należy do nas, ale zostajemy do 
niej wpuszczeni jako goście, którym pozwolono myszko-
wać wedle własnego uznania. Możemy zatem wyszuki-
wać dowolnie wybranych wykonawców, kompozytorów, 
albumy, czy pojedyncze utwory. Z biblioteki nie wolno 
nam nic „wynosić”, co oznacza, że nie możemy dyspo-
nować poszczególnymi plikami, nie możemy na przykład 
przenosić ich do własnych bibliotek, ani przekazywać in-
nym osobom. Możemy mimo to słuchać muzyki bezpo-

średnio z biblioteki praktycznie w każdym czasie i miej-
scu, za pomocą wybranego przez siebie urządzenia.

Opisana powyżej wizja nie jest wcale pieśnią odległej 
przyszłości. To już niemal teraźniejszość. Czy docieramy 
do momentu, w którym cała muzyka świata w doskona-
łej jakości przeniesie się do chmury nad nami i pozosta-
nie tylko wyciągnąć rękę by uzyskać do niej legalny do-
stęp? Jeszcze nie cała i jeszcze nie w doskonałej jakości, 
ale tak!, mniej więcej w tym kierunku zmierzają serwisy 
oferujące streaming muzyki. Wszystko wskazuje na to, 
że idea muzyki z chmury zaczyna masowo zdobywać wy-
znawców. I jest to zapewne zła wiadomość dla sklepów 
płytowych, czy to tradycyjnych, czy działających online.

 » Umowa z serwisem

Streaming muzyki  to  kopalnia  ciekawych  zagadnień 
prawnych. Niektóre z nich warto przybliżyć użytkowni-
kom. Postanowiliśmy zrobić to na przykładzie serwisu 
Spotify, który wszedł na polski rynek w lutym bieżące-
go roku. Co zatem tak naprawdę „kupujemy” w Spoti-
fy i od kogo?

Instalując oprogramowanie Spotify polski użytkow-
nik zawiera umowę ze spółką Spotify Poland Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Na umowę tę składają się Ogól-
ne Warunki Korzystania z Serwisu Spotify (OWK) oraz 

Gracjan Pietras 
(wsPółPraca Maciej rzePka)

CO NAPRAWDĘ  
„KUPUJEMY” W SPOTIFY
streaming stał się nagle atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod 
kupowania muzyki. Polski odbiorca ma obecnie dostęp do co najmniej trzech 
serwisów dysponujących bibliotekami sporych rozmiarów. i nie waha się z tego 
dostępu korzystać. część użytkowników decyduje się na wykup miesięcznego 
abonamentu. na przykładzie serwisu spotify zbadaliśmy, za co konkretnie 
płacą.
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Polityka ochrony danych osobowych (Polityka Prywat-
ności). Całość  została poddana prawu szwedzkiemu 
oraz jurysdykcji sądów polskich, co w razie pojawienia 
się  sporu doprowadzi do nieczęstej  sytuacji, w której 
polski sąd będzie musiał rozpoznawać sprawę w oparciu 
o szwedzkie przepisy prawa. Zabieg ten należy ocenić 
negatywnie albowiem utrudnia on polskiemu użytkow-
nikowi zorientowanie się co do własnych praw, w tym 
uzyskanie pomocy prawnej w razie pojawienia się spo-
ru.  Jest  on  tym mniej  zrozumiały,  iż  obydwie  strony 
 umowy (użytkownik i usługodawca) są osobami zloka-
lizowanymi w Polsce.

Umowa w swej zasadniczej warstwie sprowadza się 
do określenia zasad na jakich użytkownik ma prawo ko-
rzystać z serwisu Spotify i dostępnych za jego pośred-
nictwem  treści  (licencja)  oraz  zasad, na  jakich  serwis 
Spotify może wykorzystywać dane pochodzące od użyt-
kownika (tzw. Treści użytkownika). Na tych właśnie ele-
mentach się skoncentrujemy.

 » Licencja

Zawierając umowę  z serwisem użytkownik nie naby-
wa oczywiście  egzemplarzy utworów muzycznych  ro-
zumianych jako utwory zapisane na jakimkolwiek trwa-
łym nośniku,  jak  to ma miejsce w przypadku  zakupu 
tradycyjnej płyty CD. Co więcej, co do zasady użytkow-
nik nie nabywa również elektronicznej kopii utworu, jak 
to ma miejsce przy zakupach np. w iTunes. Użytkownik 
uzyskuje natomiast ograniczone prawo odtwarzania 
utworów muzycznych z wykorzystaniem aplikacji 
Spotify na określonych typach urządzeń online bez-
pośrednio z internetowej biblioteki Spotify (streaming) 
lub – w wersji płatnej Premium – także w trybie off-li-
ne. W tym ostatnim przypadku dochodzi do zapisania 
elektronicznej kopii utworu na określonym urządzeniu 
użytkownika, jednak nie ma on do niej dostępu w inny 
sposób niż poprzez  aplikację  Spotify. Użytkownik nie 
może zatem w szczególności kopiować, czy w inny spo-
sób „zgrywać” tak udostępnionych utworów. Są one za-
bezpieczone przed możliwością  ich wyeksportowania 
i wykorzystania poza serwisem, zaś umowa wprost za-
kazuje obchodzenia technologii wykorzystanych przez 
serwis  celem ochrony udostępnianych  treści,  a także 
ingerowania w serwis, manipulowania oraz narusza-
nia  jakichkolwiek zabezpieczeń, czy środków uwierzy-
telniania serwisu.

Licencja umożliwia prywatne i niekomercyjne ko-
rzystanie  z serwisu oraz  otrzymywanie udostępnia-
nych w nim treści przez okres 20 lat. Ograniczenie do 

 korzystania prywatnego i niekomercyjnego należy rozu-
mieć jako zakaz wykorzystania serwisu w związku z dzia-
łalnością gospodarczą  lub w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. W praktyce wyłącza  to w szczególności 
wynajem dostępnych w serwisie utworów, wykorzysta-
nie serwisu jako źródła muzyki przez stacje telewizyjne 
i rozgłośnie radiowe, wykorzystanie serwisu do odtwa-
rzania muzyki w sklepach, lokalach gastronomicznych, 
a także w kinach, teatrach i w jakichkolwiek innych oko-
licznościach mających cechy używania publicznego lub 
komercyjnego.

Serwis  oferuje  obecnie  w Polsce  trzy  typy 
abonamentów:
•  Bezpłatna Usługa, finansowana za pomocą reklam 

wyświetlanych i odtwarzanych użytkownikowi, umoż-
liwiający korzystanie z serwisu jedynie na kompute-
rach stacjonalnych i laptopach (Mac i Windows).

•  Usługa Nieograniczona, odpłatna (9,99 zł miesięcz-
nie), pozbawiona reklam, lecz także umożliwiająca ko-
rzystanie z serwisu wyłącznie na komputerach sta-
cjonarnych i latopach.

•  Usługa Premium, odpłatna (19,99 zł miesięcznie), po-
zbawiona reklam, umożliwiająca korzystanie z serwi-
su na komputerach stacjonarnych, laptopach, a także 
smartfonach i tabletach (iOS, Android, Symbian, Win-
dows Phone). Wersja Premium jako jedyna umożliwia 
odtwarzanie muzyki w trybie off-line, na wszystkich 
wymienionych typach urządzeń. Umowa zawiera jed-
nak zastrzeżenie zgodnie z którym treści do odtwa-
rzania off-line nie mogą być zapamiętywane na wię-
cej niż trzech urządzeniach w danym czasie.
Umowa upoważnia do korzystania wyłącznie z treści 

udostępnianych poprzez serwis w kraju zamieszkania 
danego użytkownika i zakazuje obchodzenia jakichkol-
wiek terytorialnych ograniczeń stosowanych przez ser-
wis. Wynika to z ograniczeń licencyjnych wiążących ser-
wis  i powodujących,  że biblioteki muzyczne dostępne 
w poszczególnych krajach mogą się różnić. W tym kon-
tekście naruszeniem umowy będzie np.  podanie nie-
prawdziwych informacji o kraju zamieszkania po to, aby 
uzyskać dostęp do utworów niedostępnych w kraju za-
mieszkania użytkownika. Użytkownicy Usługi Premium 
i Usługi Nieograniczonej mogą korzystać z serwisu za-
granicą bez ograniczeń, z wersji nieodpłatnej można ko-
rzystać za granicą przez 14 dni (zob. tutaj).
Spotify społecznościowy!

Drugim ważnym elementem umowy zawieranej z ser-
wisem Spotify  są upoważnienia udzielane  serwisowi 
przez użytkownika. Nie należy bowiem zapominać, że 
Spotify jest serwisem społecznościowym, który zachę-
ca użytkowników do odnajdywania znajomych,  dzielenia 

http://support.spotify.com/pl/learn-more/guides/#!/article/Travel-with-Spotify-2
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się  z nimi opiniami  lub  informacjami o słuchanej po-
przez serwis muzyce.

Część z tych upoważnień  jest konieczna dla prawi-
dłowego funkcjonowania serwisu. Mowa tu na przykład 
o zezwoleniu serwisowi na wykorzystanie twardego dys-
ku użytkownika, czy pasma przesyłowego dla ułatwienia 
funkcjonowania serwisu. Podobne znaczenie ma zgoda 
użytkownika na dostarczanie mu reklam w przypadku, 
gdy korzysta on z Bezpłatnej Usługi.

Wielu użytkowników serwisu może jednak zostać nie-
mile zaskoczonych tym, że serwis publicznie udostępnia 
informację na temat ich aktywności w serwisie, w tym 
aktualnie odsłuchiwanych  treści,  tworzonych playlist, 
utworów oznaczonych  jako ulubione. Umowa zawiera 
postanowienie, zgodnie z którym każdy z użytkowników 
przyznaje Spotify „niewyłączoną, zbywalną i mogącą być 
przedmiotem sublicencji, bezpłatną, stałą i ogólnoświa-
tową” licencję do korzystania, publicznego udostępnia-
nia, publikowania, tłumaczenia i dystrybucji wszelkich 
treści użytkownika publikowanych w serwisie lub udo-
stępnianych w inny sposób poprzez serwis. Oznacza to, 
że nasza aktywność w Spotify ma co do zasady charakter 
publiczny, co nie wszystkim użytkownikom będzie od-
powiadać. W przypadku skorzystania z możliwości po-
łączenia konta w Spotify z kontem w serwisie Facebook, 
ten ostatni serwis systematycznie publikuje na naszej 
tablicy raporty o odsłuchiwanych przez nas utworach.

Każda nasza sesja w serwisie otwiera się co do zasa-
dy jako sesja publiczna.  Jeśli nie życzymy sobie opu-
blikowania  raportu na  temat naszej  aktywności  trze-
ba ręcznie włączyć opcję tzw. sesji prywatnej. Spotify 
automatycznie powróci do  trybu publicznego po  sze-
ściu godzinach braku aktywności w serwisie. Również 
wszystkie  tworzone przez nas playlisty pojawiają  się 
w naszym profilu domyślnie jako publiczne, czyli widocz-
ne dla osób przeglądających nasz profil. Edytując wła-
sny profil w serwisie możemy zmienić status poszcze-
gólnych playlist na prywatne (niewidoczne dla innych). 
W opcjach  serwisu można  również wyłączyć domyśl-
ne publikowanie nowych playlist, naszych najlepszych 
utworów, czy wykonawców. Można także zrezygnować 
z publikowania swoich działań w Spotify Social. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie in-
formacje umieszczone w serwisie można zastrzec 
jako prywatne.  Publiczny  charakter w każdym przy-
padku będzie miało imię i nazwisko użytkownika, zdjęcie 
profilowe oraz dalsze powiązania. Nawet jeśli użytkow-
nik zmieni ustawienia dotyczące treści swojego profilu 
na prywatne, to osoby które uzyskały dostęp do takich 
treści przed zmianą ich statusu, mogą go mieć w dal-
szym ciągu. Oznacza to, iż publikując jakiekolwiek  treści 

w serwisie Spotify, należy liczyć się z tym, że pozostaną 
one publiczne nawet jeśli w przyszłości będziemy chcie-
li zmienić ich status na prywatny.

 » Rozwiązanie umowy

Umowa obowiązuje do chwili jej wypowiedzenia przez 
którąkolwiek ze stron. Spotify może wypowiedzieć Umo-
wę w szczególności w przypadku faktycznego lub „po-
dejrzewanego”  nieautoryzowanego  lub  sprzecznego 
z Umową korzystania z serwisu. Skutkiem wypowiedze-
nia Umowy jest jej wygaśnięcie. W takim przypadku Spo-
tify „zawiesza” dostęp użytkownika do serwisu i zacho-
wuje prawo do zatrzymania w całości kwot wpłaconych 
przez użytkownika „w możliwie najpełniejszym zakresie 
dozwolonym przez prawo”. Można postawić pytanie, czy 
w taki przypadku Spotify będzie miało obowiązek zwró-
cić użytkownikowi abonament w części w jakiej nie zo-
stał on przez użytkownika wykorzystany. Na to pytanie 
należałoby odpowiedzieć twierdząco, gdyby dotyczyło 
umowy poddanej prawu polskiemu. W związku z tym, 
że umowa rządzona jest prawem szwedzkim, można by-
łoby sobie życzyć, aby Spotify tę kwestię rozstrzygnął 
wyraźnie w treści Umowy, aby usunąć ewentualne wąt-
pliwości użytkowników.

Rozwiązanie Umowy oznacza w każdym razie utra-
tę dostępu do biblioteki  Spotify. W tym momencie 
możemy dostrzec istotną różnicę w stosunku do stan-
dardowych umów nabycia treści zawieranych w serwi-
sie iTunes. Rozwiązując umowę z iTunes zachowujemy 
wszystko co w tym serwisie kupiliśmy. W tym sensie iTu-
nes daje nam praktycznie to samo co tradycyjny sklep 
płytowy, podczas gdy Spotify zostawia nas z niczym.

Z drugiej  jednak  strony użytkownik  Spotify może 
w każdej chwili anulować subskrypcję bez wypowiada-
nia Umowy, co powoduje „przeniesienie” jego konta do 
Darmowej Usługi. W tym momencie ustaje możliwość 
korzystania z serwisu za pomocą innych urządzeń niż 
komputer stacjonarny lub laptop, znika możliwość od-
słuchu off-line i pojawiają się reklamy, lecz użytkownik 
zachowuje dostęp do biblioteki muzycznej.

 » Czy warto?

Można przypuszczać, że serwisy streamingowe mają naj-
lepsze czasy jeszcze przed sobą. Ich pozycja jest już jed-
nak znacząca a zachodzące zmiany technologiczne, men-
talnościowe i rynkowe są ich siłą napędową. Już w tej 
chwili można powiązać Spotify z domowymi systemami 
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zostaną zapewne również samochodowe systemy audio. 
Wraz z wejściem LTE znika dotychczasowa bariera zbyt 
niskiej szybkości przesyłu danych w urządzeniach mo-
bilnych, a koszt usługi telekomunikacyjnej można z ła-
twością dodać do ceny samochodu (choćby jako opcja 
do wyboru). Niedługo skończy się zatem również epoka 
płyt wysypujących się ze schowków samochodowych; 
nie będzie w ogóle potrzeby ich nagrywania. Zawiedzeni 
mogą ciągle jeszcze pozostawać wysublimowani audio-
file, nie uznający jakichkolwiek kompromisów w kwestii 
jakości dźwięku, ale to mimo wszystko nieliczna elita, 
którą zawsze bardzo trudno zadowolić.  «

Autor jest adwokatem i wspólnikiem 
w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

stereo opartymi o technologię streamingu takimi jak So-
nos, Squeezebox, Onkyo, WD lub Boxee Box. To zapew-
nia możliwość uzyskania wysokiej  jakości dźwięku do 
domowego użytku z wykorzystaniem własnych wzmac-
niaczy  stereofonicznych  i głośników. Słuchamy zatem 
muzyki jak dotychczas, zmienia się tylko jej źródło.

Odpowiedź na pytanie, czy warto zależy bezpośred-
nio od naszych muzycznych potrzeb. Serwisy streamin-
gowe docenią osoby oczekujące błyskawicznego dostępu 
do szerokiej palety utworów, osoby pozostające w ru-
chu i słuchające muzyki na urządzeniach przenośnych 
typu iPod, czy na smartfonach. Streaming jest też ideal-
ny na domowe imprezy i spotkania towarzyskie. W nie-
odległej przyszłości na technologii streamingu oparte 
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W Instytucie Rozwoju Macierzy Organicznej opracowa-
no oryginalną metodę  „interwencyjnego bustowania” 
wskaźnika  inteligencji,  która miałaby być  stosowana 
już na etapie życia płodowego. Podwyższenie IQ mia-
ło  odbywać  się metodą płodozmianu  – płody dwóch 
starannie wyselekcjonowanych matek należało zamie-
nić miejscami.  Taka  zmiana warunków  zewnętrznych 
(a zwłaszcza odmienne  zwyczaje nosicielek w przyj-
mowaniu używek) miała wpływać na młode organizmy 
stymulująco i doprowadzić do wykształcenia się w mo-
mencie ich narodzin podstawy wyjściowej do IQ więk-
szego o 50 procent.

Mimo  zdecydowanego oporu organizacji  ochrony 
nienaruszalności rozwoju dzieci nienarodzonych, grup 
ochrony tradycji  rodziny oraz bojówek obrońców czy-
stości rasowej, nowa metoda (licencję zakupił gigant far-
maceutyczny Robots Healthcare) zaczęła cieszyć się du-
żym powodzeniem, tym bardziej że wprowadzono ją na 
rynek jednocześnie z atrakcyjnym planem kredytowym, 
oferowanym przez PKU. Za zabieg i późniejsze konsul-
tacje można było płacić w ratach półtoramiesięcznych 
rozłożonych na 25 do 45 lat.

Proceder rozszerzał się w niespotykanym nigdy wcze-
śniej tempie a moda na IQ większe niż 180, trwała przez 
kilka  lat. Dzieci  „generacji  płodozmianu”  rodziły  się 

jak na drożdżach.  Zdobywały umiejętności,  nagrody, 
tytuły naukowe, z godnością reprezentowały nasz kraj 
na arenie międzynarodowej (zwłaszcza w dziedzinie in-
żynierii genetyczno-fraktalnej) i były oczkiem w głowie 
całego  społeczeństwa.  Potem zapotrzebowanie  gwał-
townie  spadło,  i to nie na  skutek działań organizacji 
antypłodozmiennych.

Rodzice  zorientowali  się,  że  nie  ma  kto  wynosić 
śmieci.  «

niżej podpisany

iQ 
płodozmienne
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Michał Śliwiński

Od kiedy pracuję głównie na iPadzie, zawsze podkreślam, jak ważne są dla mnie 
różnorakie chmury, z których korzystam codziennie. Dropbox, Evernote, iclo-
ud i Nozbe – te cztery chmurki są dla mnie niesamowicie istotne i powodują, 
że przesiadka na iPada stała się dla mnie w ogóle możliwa.

Mój „zewnęTRznY Mózg” 
na IPaDzIe I nIe TYlkO

 » Nie generuję plików

Kiedyś podstawą pracy na komputerze było  „genero-
wanie plików”, czyli w każdej nowej sprawie lub do każ-
dego nowego zadania trzeba było stworzyć odpowied-
ni dokument Word lub Excel. Jak się robiło rozeznanie 
 jakiegoś tematu, otwierało się Worda i wklejało tam tek-
sty lub grafiki.

Następnie trzeba było te pliki  ładnie uporządko-
wać w foldery, podfoldery i podpodfoldery, tworząc 
odpowiednią strukturę na twardym dysku kompute-

ra, aby w miarę łatwo te wszystkie pliki można było 
znaleźć.

Potem przyszła zmiana. Zaczęło się od tego, że do-
staliśmy Spotlight  i dzięki tej wyszukiwarce tworzenie 
struktury folderów przestało mieć takie znaczenie, bo 
błyskawicznie można było wszystko znaleźć. Ale pamię-
tam, że właściwie chwilę później od razu zrozumiałem, 
że nie tylko tworzenie takiej  liczby folderów przestaje 
mieć sens, ale nie ma też potrzeby generowania takiej 
liczby plików,  zwłaszcza dokumentów Worda. Wystar-
czy po prostu mieć dobre miejsce do notowania spraw.
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 » 1. Zwykłe notatki

Moją zabawę z Evernote zacząłem od  tworzenia zwy-
kłych notatek. Za każdym razem, kiedy chciałem stwo-
rzyć nowy dokument Worda, zamiast niego zapisywałem 
sprawy w Evernote. Już wtedy zrozumiałem, jak fajnie jest 
mieć do tych notatek dostęp nie tylko z komputera, ale 
też z telefonu (nie było wtedy jeszcze iPadów). To pierw-
sze, podstawowe zastosowanie od razu mi się sprawdziło.

 » 2. Dodawanie notatek e-mailem

Kolejne moje odkrycie to fakt, że Evernote daje mi moż-
liwość dodawania notatek przez maila. Dzięki temu dużo 
łatwiej szło mi przeglądanie poczty. To, co chciałem za-
pamiętać,  lub  co miało dla mnie  znaczenie, przesyła-
łem do Evernote. Krótko potem dodaliśmy taką samą 
opcję do Nozbe, aby można było przesyłać sobie zada-
nia w podobny sposób, prosto z e-maila.

Kiedy  zacząłem dostawać potwierdzenia  lotów  lub 
innych zakupów, prosto z e-maila zacząłem wrzucać je 

do Evernote, aby nie zapomnieć, kiedy i dokąd jadę oraz 
z którego terminala czy peronu. W ten sposób zbieram 
też wszystkie  faktury  i rachunki,  które dostaję w for-
mie cyfrowej.

 » 3. Notatki offline

Jak już tych notatek uzbierało mi się sporo, wykupiłem 
sobie wersję premium, aby móc część z moich notatni-
ków na stale mieć na swoich urządzeniach. Tym oto spo-
sobem, dużo danych mam teraz zawsze ze sobą. Nawet 
w samolocie, kiedy nie mam łącza z Internetem.

 » 4. Strony internetowe i artykuły

Kiedyś  strony  internetowe wrzucałem do Ulubionych 
lub potem Zakładek. Teraz raczej tego nie robię, ale po 
prostu wrzucam stronkę do Evernote. Niestety na iOS 
to jest bardziej pracochłonne, niż na zwykłym kompu-
terze, gdyż tam mamy wtyczki do przeglądarki, które to 
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znacznie ułatwiają. Jednak, mimo wszystko, wolę tak za-
pisywać swoje odwiedzone strony internetowe.

Tak samo robię z artykułami przeczytanymi w apli-
kacji Reeder  lub Pocket. Te ciekawsze, które mogą mi 
się przydać na później, wrzucam prosto z tych aplika-
cji do Evernote.

 » 5. Skitch – bazgroły i nie tylko

Aplikacja  Skitch  była wiele  lat  temu  jedną  z pierw-
szych, jakie odkryłem na Maku. Od jakiegoś czasu jest 
własnością Evernote i właśnie Skitch na iPadzie dzia-
ła super, bo zapisuje wszystkie moje szkice prosto do 
Evernote.

 » 6. Wszystko inne, co chcę zapamiętać

Już teraz nie zastanawiam się,  jeśli coś chcę zapamię-
tać. Gdzie wrzucić, jak zapisać? Po prostu wrzucam do 
Evernote. Tak robię z wieloma zdjęciami, dokumentami 
PDF, plikami, które mi ludzie przysyłają – wszystko lą-
duje w Evernote. Nawet moje felietony do  iMagazine, po 
napisaniu w Pages na iPadzie, lądują potem w Evernote.

 » 7. Skanowanie 
dokumentów 
– paperless

W tym roku udało mi się 
wreszcie  „pójść  paper-
less”, czyli wszystkie do-
kumenty  z mojego biu-
ra  są  także  dostępne 
w wersji  cyfrowej.  Co 
więcej,  te,  których  nie 
potrzebuję  jako  orygi-
nałów, pozostały już tyl-
ko w postaci elektronicz-
nej,  bo po  skanowaniu 
wylądowały w śmieciach 
(po uprzednim pożarciu 
przez niszczarkę).

Wszystko  wrzuciłem 
do Evernote. Dzięki temu, 
że  ma  on  świetną  wy-
szukiwarkę,  która  także 
odnajduje  teksty na  ze-
skanowanych   zdjęciach, 

odnalezienie  jakiegokolwiek dokumentu  jest  teraz ba-
nalnie proste i wszystkie są dla mnie dostępne z pozio-
mu iPada.

 » Evernote – mój „zewnętrzny mózg”

Dzięki tej aplikacji moje życie na iPadzie jest znacznie ła-
twiejsze. Mam dostęp do większości moich danych pro-
sto z iPada i mam pewność, że jak coś jest ważne, wiem, 
gdzie zostanie to przeze mnie dodane i gdzie będę mógł 
później to znaleźć.

Od kiedy zacząłem korzystać z Evernote zrozumia-
łem, jak ważne jest takie centralne i zsynchronizowane 
repozytorium danych. Co więcej, Nozbe, nasza aplika-
cja do zarządzania zadaniami i projektami, integruje się 
z Evernote, więc teraz jeszcze łatwiej mi znaleźć w da-
nym projekcie notatkę  lub dodać  (jako komentarz do 
zadania) notatkę prosto z Evernote. Pracujemy obecnie 
nad jeszcze lepszą integracją z tą, jakże fajną, platformą.

Wszystkim, którzy próbują „biura bez papieru”  lub 
po prostu chcą używać swojego iPada lub iPhone’a efek-
tywniej  niż dotychczas  (lub prawie wyłącznie,  tak  jak 
ja), polecam tę platformę – tworzenie plików jest takie 
passé!  «
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Krokomierze są na rynku już od dawna. Wybór mamy ogromny – od urządzeń 
za kilkadziesiąt złotych do bardzo wyszukanych po kilkaset i więcej. Kroko-
mierz wbudowany jest też np. w iPoda nano. Dlaczego zdecydowałem się na 
Fitbit? Bo ma ekosystem.

FiTbiT ZiP 
idZie  
wiosna, 
rusZmy się!

DominiK ŁaDa

Mamy marzec. Wiosna w zasadzie już powinna zagościć 
na stałe, więc jest okazja, aby wziąć się za siebie i za-
cząć przygotowania do sezonu letniego. Podejrzewam, 
że większość z nas, ja w każdym razie do tego się przy-
znaję,  zalicza w czasie  zimy  tzw.  „efekt  jojo”. W skró-
cie – zimno na dworze i depresja wywołana wczesnym 
zmrokiem sprzyja dorobieniu się kilku dodatkowych ki-
logramów. Trzeba coś z tym fantem zrobić. Akurat mamy 
kilka miesięcy do letnich wakacji – więc do dzieła.

Dla mnie niezawodną metodą jest po prostu zastoso-
wanie diety „MŻ” („mniej żreć” – przyp.tłum.) oraz ruch 

w dużych  ilościach.  Proste 
i skuteczne… ale nudne dla 
gadżeciarza.  Dlatego  doda-
nie do  tego  „systemu”  tylko 
jednego dodatkowego ogniwa 
– gadżetu – mocno go uatrak-
cyjnia. Wybór padł na rozwią-
zanie produkowane przez Fit-
bit.  Wybrałem  najmniejszy 
i najtańszy model  Fitbit  Zip, 
który w polskim Apple Onli-
ne Store kosztuje 259 zł. Wy-
brałem najtańszy model, bo 
przyznam się szczerze, że nie 

wiedziałem, czy mi się to spodoba. Teraz trochę żału-
ję, że nie wybrałem wyższego modelu, tak jak Norbert, 
bo „wsiąkłem”.

Na swojego Fitbit Zipa czekałem dosyć długo, bo po-
nad 10 dni od złożenia zamówienia. Paczka, która przy-
szła, była nieduża. W środku znalazłem Zipa, dużą ba-
terię  zegarkową,  klucz do otwierania  osłony baterii, 
specjalny kluczyk USB służący do bezpośredniej komu-
nikacji z komputerem oraz gumowo-metalowy pokro-
wiec na Zipa. Wszystko bardzo dobrze wykonane, z bar-
dzo dobrej jakości materiałów – świetny w szczególności 
jest pokrowiec.

Fitbit Zip nie jest duży. W przybliżeniu niewiele więk-
szy od monety 5 zł. Waży ok. 8 g. Nie ma żadnych przy-
cisków – aby zobaczyć  stan, musimy dotknąć ekranu. 
Przełącza  się wtedy  z trybu 
stand-by,  podczas  którego 
wyświetlana  jest  buźka po-
kazująca nasz progres, w pod-
gląd  liczby wykonanych kro-
ków, pokonanego dystansu, 
spalonych kalorii lub zegarka.

Siłą  Fitbit  Zip,  oraz  po-
zostałych produktów  Fitbit, 
jest  integracja  z serwisem 

„ Krokomierze są 
na rynku już od 

dawna. Wybór mamy 
ogromny. Od urządzeń 
za kilkadziesiąt 
złotych do bardzo 
wyszukanych 
po kilkaset 
i więcej. Krokomierz 
wbudowany jest też 
np. w iPoda nano

„ Podejrzewam, 
że większość 

z nas, ja w każdym 
razie do tego się 
przyznaję, zalicza 
w czasie zimy 
tzw. „efekt jojo”
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 internetowym www.fitbit.com, w którym możemy w do-
kładny sposób śledzić naszą aktywność i osiągane po-
stępy. Oczywiście mamy też dostęp do aplikacji mobil-
nych zarówno na iOS, jak i Androida (z pewnym istotnym 
ograniczeniem, o czym za chwilę).

Fitbit  Zip  komunikuje  się przy pomoocy bluetooth 
z komputerem lub np. z naszym iPhonem i wrzuca dane 
na nasze konto w serwisie. Zarówno z poziomu www, 
jak i aplikacji możemy podglądać historię naszych do-
konań, ale też, co jest istotne, aktualizujemy inne dane 
- wpisując ilość wypitych płynów, spożyte posiłki, inne 
aktywności. Wszystkie te dane mają istotny wpływ na 
statystyki. Z drugiej strony ciekawe jest też to, jakie ilo-
ści płynów lub jedzenia powinniśmy spożywać – to au-
tomatycznie podlicza nam i pokazuje program. Dzięki 
temu wiem, że dziennie powinienem wypić 6 szklanek 
dowolnego napoju, a jak się okazało, średnio piłem tyl-
ko 3…

Jak wspominałem, Fitbit Zip synchronizuje się z na-
szym  iPhonem, którego  zawsze mamy ze  sobą  (może 
to być 4S, 5, iPad 3G lub iPod touch 5G). Jest to według 
mnie najwygodniejsze rozwiązanie, bo kluczyka USB do 
komputera zwyczajnie zapominam brać ze sobą, tak że 
dzięki iPhone’owi wszystkie dane są na bieżąco synchro-
nizowane. Oczywiście nie musimy synchronizować da-
nych co chwila, bo urządzenie ma pamięć zachowującą 

dane z ostatnich 7 dni.
Aplikacja mobilna pokazu-

je  też  stan naładowania na-
szego Zipa oraz  z jej  pozio-
mu możemy przeprowadzić 
aktualizację  oprogramowa-
nia – miałem już jedną, więc 
jak widać  jest  to potrzebna 
funkcja.

Fitbit  Zip  korzysta  z tzw. 
bluetooth smart, dzięki  cze-
mu nie drenuje naszej bate-
rii w iPhonie  –  łączy  się  tyl-
ko wtedy, kiedy tego chcemy. 

Producent podaje, że bateria w krokomierzu powinna 
wystarczyć na ok.  6 miesięcy  codziennego używania. 
Ponieważ bateria jest standardowa, nie ma problemu, 
aby ją wymienić samodzielnie, kupując zamiennik u do-
wolnego zegarmistrza.

Wspomniałem o Androidzie… Jest pewien zgrzyt, któ-
rego kompletnie nie rozumiem. Teoretycznie aplikacja 
jest dostępna, oczywiście  za darmo,  tak  samo  jak na 
iOS, ale… nie ma jej w polskim Google Play. Mamy lin-
ki ze strony Fitbit, ale komunikat po stronie Google jest 
jednoznaczny. Wysłałem zapytanie w tym temacie do 
producenta, nawet otrzymałem odpowiedź, ale nadal 
„sprawdzają” dlaczego tak a nie inaczej jest z polskim 
rynkiem. Fitbit Zip można kupić w Polsce. Nie oszukuj-
my się, ale urządzenia z Androidem są dużo popular-
niejsze w Polsce niż iPhone’y, ale… ich użytkownicy nie 
mogę w pełni korzystać z funkcjonalności Fitbit. Wiel-
ka szkoda. Miejmy nadzieję, że niedługo się to zmieni. 
Mnie to osobiście nie przeszkadza, bo i tak korzystam 
z iPhone’a, ale problem jest dla innych.

Kończąc warto jeszcze dodać, że Fitbit buduje wokół 
swoich produktów i usług cały ekosystem. Z jednej stro-
ny mamy różne produkty firmowane logiem Fitbit – inne 
krokomierze, wkrótce opaskę na rękę, wagę, a z drugiej 
strony w ramach serwisu www i aplikacji mamy społecz-
ność, która – podobnie jak w innych serwisach – może 
komunikować  się  ze  sobą, współzawodniczyć,  zdoby-
wać kolejne odznaki i poziomy, a z trzeciej strony mamy „ Wspomniałem 

o Androidzie… 
Jest pewien zgrzyt, 
którego kompletnie 
nie rozumiem. 
Teoretycznie aplikacja 
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tak samo jak na 
iOS, ale… nie ma jej 
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współpracę Fitbit z innymi usługami i programami, np. 
z bardzo popularnym Endomondo.

Na razie wsiąkłem w Fitbita. Podoba mi się to, że wi-
dzę swoje postępy i mogę je na bieżąco oceniać, prze-
glądać  i analizować. Odkąd  zacząłem  z nim  chodzić, 
to praktycznie zrezygnowałem z komunikacji miejskiej 

– wszędzie staram się dojść 
na piechotę. To  jest cieka-
we, ale dzięki temu staram 
się polepszać swoje wyniki. 
Norbert  potwierdził moją 
obserwację w sposób  zu-
pełnie podświadomy,  gdy 
ostatnio  się  spotkaliśmy 
i stwierdził,  że  nie  jedzie 
windą, bo nie  chce stracić 
kolejnych kroków… Jak wi-
dzicie, jest motywacja.

Mogę  powiedzieć,  że  Fitbit  stał  się  stylem  życia. 
Z drugiej  strony wpływa  też na oszczędność, a to  też 
jest bardzo dobry doping. Przejazd autobusem w War-
szawie to jest koszt na pozio-
mie ok. 4 zł. Z domu do biura 
mam ok. 2,3 km, czyli ok. 15–
20 min  spacerkiem. Według 
mnie nie ma  sensu  jeździć. 
W obie strony to jest prawie 
9  zł  oszczędności,  a za  tyle 
można już coś zjeść na lunch. 
Dodatkowo jeśli chodzimy, to 
ten lunch nam się zbilansuje. 
Same pozytywy. Polecam. «

„ Mogę 
powiedzieć, że 

Fitbit stał się stylem 
życia. Z drugiej 
strony wpływa też 
na oszczędność, a to 
też jest bardzo dobry 
doping
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Od kilku miesięcy w telewizji pojawiają się reklamy społeczne, informujące 
oglądających, że następuje cyfryzacja sygnału TV. W skrócie oznacza to, że stare 
telewizory przestaną działać. Co w takiej sytuacji ma zrobić biedny Kowalski? 
Musi kupować nowy telewizor lub specjalny zewnętrzny tuner obsługujący 
sygnał cyfrowy. Może też, jeśli posiada iPhone’a lub iPada, kupić wygodny 
gadżet – iDTV Mobile.

DOMiniK ŁaDa

iDTV Mobile  to mała  kostka, wpinana w złącze dock-
-connector, będąca tunerem cyfrowym. Pomysł świet-
ny tym bardziej, że ze względu na rozmiar, iDTV może-
my mieć zawsze ze sobą. „Telewizja osobista” nabiera 
w tym kontekście zupełnie nowego znaczenia – zasięg 
praktycznie jest wszędzie (lepszy lub gorszy) i nie mu-
simy wykorzystywać pakietów danych.

W paczce dostajemy tuner, kabel micro USB (do ła-
dowania  tunera),  dwie  anteny  (teleskopową  i samo-
chodową  z magnetyczną  podstawą)  oraz  instrukcję 
obsługi.

Tuner jest dobrze wykonany, z niezłej jakości czarne-
go plastiku. Posiada 30-pinowe złącze dock-connector 
oraz wejście micro USB.

iDTV –  
TelewiZja ZawsZe Z nami
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Muszę wspomnieć, że pro-
ducent  zapomniał  poinfor-
mować o tym, że tuner nale-
ży przed pierwszym użyciem 
naładować. Pierwsze wraże-
nie, po rozpakowaniu pudeł-
ka to rozczarowanie, że tuner 
nie działa. Gdyby w instruk-
cji  była  odpowiednia  infor-
macja,  oszczędziłoby mi  to 
niepotrzebnego  stresu.  Po 
prostu myślałem,  że  tuner 
pobiera  prąd  do  działania 
bezpośrednio z iPada.

OK, mamy  już naładowa-
ny  tuner,  podłączamy  jed-
ną z anten i wpinamy go do 
iPada.  Automatycznie  zo-
staje  wykryty  i zostajemy 
przekierowani do App   Store 
w celu pobrania aplikacji do 
obsługi.  Bardzo  wygodne 
rozwiązanie.

Aplikacja, która nazywa się 
tak samo jak tuner – iDTV Mo-
bile – jest bardzo przejrzysta 
i funkcjonalna.  Przy  podłą-
czeniu tunera, automatycznie 
przeszukuje dostępne pasma, 

„ „Telewizja 
osobista” 

nabiera w tym 
kontekście zupełnie 
nowego znaczenia 
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pakietów danych
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się reklamy społeczne, 
informujące 
oglądających, 
że następuje 
cyfryzacja sygnału TV. 
w skrócie oznacza to, 
że stare telewizory 
przestaną działać



 » 2013 nr 3 » SPrZĘT » iDTV 47

tzw. multipleksy. W samym centrum   Warszawy, gdzie 
mieści się  redakcja iMagazine, udało nam się  złapać peł-
ną listę dostępnych kanałów:
•   w multipleksie   MUX-2:  Polsat,  Polsat  Sport News, 

TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls 2, TV4, TV6;
•   w multipleksie MUX-3: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP 

Kultura, TVP Historia, TVP Polonia;
•  w multipleksie MUX-1: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo 

TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV.
Niestety,  już  2,5  km  od  centrum  łapałem  tylko 

5–6 kanałów. Podejrzewam, że wszystko zależy od miej-
sca, gdzie użytkujemy tuner i tego, czy znajdujemy się 
w pomieszczeniu oraz jak grube są ściany budynku.

Jakość obrazu i dźwięku jest bardzo dobra.
Bardzo fajną funkcją oprogramowania jest możliwość 

nagrywania tego, co oglądamy. 
Oprogramowanie pokazuje też informacje tekstowe 

dołączane do kanałów oraz poziom naładowania bate-
rii w tunerze.

Dobre wieści dla użytkowników iPhone’ów 5, iPadów 
mini oraz 4. Według dystrybutora,  już w czasie waka-

cji, możemy spodziewać się nowszej wersji iDTV  Mobile, 
wyposażonej w złącze Lightning.

Wyjeżdżacie  i chcecie mieć  ze  sobą  telewizor?  Je-
steście uzależnieni od programów informacyjnych lub 
ulubionego serialu? Możecie spokojnie rozważyć zakup 
takiego tunera. Jest mały, poręczny i w niezłej cenie. Te-
lewizję będziecie mieli zawsze ze sobą.

Tuner iDTV Mobile możemy kupić za 299 PLN.
Dziękujemy firmie FEN za udostępnienie tunera do 

testów. «

iDTV mobile      
Plusy:   +  rozmiar 

+  załączone w zestawie dwie anteny 
+  intuicyjne oprogramowanie

Minusy:   –  bateria mogłaby być mocniejsza 
–   brak informacji w instrukcji lub na pudełku, że przed 
pierwszym uruchomieniem trzeba tuner naładować

Cena: 299PLN



http://www.irobal.pl
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Tak już się przyjęło w ostatnim 
czasie, że numer bez opisu 
klawiatury dedykowanej 
dla iPada, to numer stracony. 
Dlatego w marcu pokazujemy 
Wam kolejny tego typu produkt 
– klawiaturę Blueky.

Dominik ŁaDa

KlawiaTura

BlueKy
sprężynowiec 
dla ipada

KlawiaTura

BlueKy
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Klawiatura Blueky  jest  produktem bardzo  zbliżonym 
wyglądem i funkcjonalnością do dwóch znanych i popu-
larnych klawiatur opisywanych już w iMagazine – Logi-
tech Ultraslim Keyboard Cover i ZAGGKeys Pro. Zbliżo-
na, a jednocześnie zdecydowanie tańsza.

Klawiatura Blueky wyposażona jest w moduł Blueto-
oth 3.0 oraz zintegrowaną baterię, umożliwiającą mie-
siąc pracy bez ładowania.

Blueky zbudowana jest z dwóch rodzajów materia-
łów – czarnego plastiku oraz aluminium. Góra, z klawi-
szami, jest czarna, matowa. Spód aluminiowy.

Sprawia bardzo solidne wrażenie, choć aluminiowy 
spód ma tendencję do rysowania się – ale co zrobić, taki 
jest urok aluminium.

Klawiatura  dostosowana  jest  swoją  budową  do 
współpracy  i zabezpieczania  iPada 2,  3  i 4 generacji, 
ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć ją do do-
wolnych innych urządzeń – sprawdzałem ją ze swoim 
MacBookiem Pro oraz Nexusem 7. W obu przypadkach 
działa bardzo dobrze.

Dwa ciekawe  rozwiązania. Po pierwsze,  klawiatura 
Blueky wyposażona jest w zawias identyczny z tym, jaki 

znamy ze Smart Cover. Nawet numer seryjny jest wydru-
kowany w tym samym miejscu. Magnesy dobrze trzy-
mają iPada i nie ma niebezpieczeństwa, że nasz tablet 
przesunie się i porysuje. Po drugie Blueky jest… sprę-
żynowcem. Wciskając specjalny przycisk na obudowie, 
podnosi się podpórka dla  iPada. Dzięki niej nasz  iPad 
stoi stabilnie i pewnie, zarówno w pozycji poziomej, jak 
i pionowej. Bardzo wygodne rozwiązanie!

Niestety Blueky, podobnie zresztą do ZAGGKeys Pro, 
nie ma magnesów w rynience, w którą wstawiamy iPa-
da, przez co musimy pamiętać, że łapiąc za ekran, kla-
wiatura zostanie tam, gdzie stała. Pod tym względem 
Logitech jest bezkonkurencyjny.

Klawiatura Blueky jest ciekawą alternatywą dla zna-
nych marek. Solidna, wygodna i w zdecydowanie atrak-
cyjnej cenie. Myślę, że pomimo swoich wad będzie bar-
dzo dobrym wyborem dla wszystkich,  poszukujących 
tańszej klawiatury dla iPada.

Klawiaturę  kupicie  za  199,90  PLN.  Dostępna  jest 
w sieci sklepów iSpot.

Dziękujemy firmie FEN za udostępnienie klawiatury 
do testów. «

Klawiatura Blueky      
Plusy:    +  cena 

 +  ochrona iPada 
 +  Smart Cover

Minusy:   –  rysująca się obudowa 
–  przeciętna deklarowana praca na baterii (ok. miesiąca) 
–   brak magnesów w stopce

Cena: 199,90 PLN. Dostępna w sieci sklepów iSpot.
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Często to podkreś
lam – lubię ładne 
rzeczy.  Lubię 
ładne gadżety. 
 Lubię, jak te rzeczy 
są funkcjonalne, 
dobrze zrobione 
i proste.  
Takie właśnie są 
pokrowce polskiej 
firmy Otulfilcem.pl

pOlskie pOkrOwce filcOwe

DOminik ŁaDa

Otulfilcem
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Niedawno pokazywaliśmy pokrowce Mujjo, produkowa-
ne w Danii, ale Polacy swoje pokrowce z filcu też mają. 
Liczba wzorów i pomysłów jest imponująca.

Otulfilcem to firma rodzinna, mieszcząca się w Świe-
radowie-Zdroju. Podobno pomysł na pokrowce wziął się 
z tego, że nie mogli kupić pokrowca dla swojego… Kindla. 
Zrobili swój wzór i ponieważ spodobał się również znajo-
mym, zdecydowali się na rozpoczęcie masowej produk-
cji. Mam nadzieję, że w następnym numerze iMagazine 
uda mi się namówić twórców na wywiad, dzięki czemu 
dowiecie się wszystkiego z pierwszej ręki.

Pokrowce Otulfilcem są wykonane z 3-mm filcu w tra-
dycyjnym, szarym kolorze, ale są też dostępne limito-
wane modele, wykonane z filcu białego.

Znakiem rozpoznawczym pokrowców są gumki służą-
ce do zamykania. Dostępne są one w 4 kolorach – czer-
wonym,  żółtym,  zielonym  i granatowym. Mnie osobi-
ście najbardziej  podoba  się  zestawienie  szarego filcu 
z czerwoną gumką.

Pokrowce są bardzo dobrze dopasowane do dedyko-
wanych urządzeń. Filc, będąc z jednej strony miękkim 
i przyjemnym materiałem, jest też świetnym materia-
łem ochronnym  i izolacyjnym –  kształt  i grubość po-
krowców nie tylko zabezpiecza nasze mobilne gadżety 
przed upadkiem, ale też np. wyziębieniem (jeszcze jest 
zima, więc jak znalazł).

W chwili obecnej,w ofercie znajdują się dedykowane 
pokrowce dla praktycznie wszystkich produktów Apple 
– iPodów, iPhone’ów, iPadów oraz MacBooków Air i Pro. 
Nawet dla białych słuchawek.

W Otulfilcem znajdziemy  też pokrowce na Nexusy, 
Samsungi, wspomniane wcześniej Kindle i inne popular-
ne urządzenia oraz… na tradycyjne, papierowe książki.

Ceny przystępne. W przypadku produktów Apple za-
czynają się od 34 PLN. Polecamy «
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Tym razem Norbi przywiózł mi, nie za dużą, 
wieżę hi-fi. Kurczę, nie sądziłem, że kiedy-
kolwiek napiszę to słowo, ale w tym przy-
padku jest chyba całkiem na miejscu.

Yamaha mCr-B142

Jarosław Cała

Kolejny raz trafia do mnie urządzenie japońskiego pro-
ducenta i po raz kolejny na dzień dobry widzę, że firma 
ewidentnie kontynuuje politykę uderzania w młodych 
klientów. Już pisałem o tym, jak to niespecjalnie przepa-
dam, a może inaczej – niespecjalnie przepadałem – za 
produktami firmy Yamaha. Jednak ostatni mój test słu-
chawek Pro 300 pokazał, że chyba moje stare osądy po-
woli idą w niepamięć i powinienem odszczekać niektóre 
opinie. Tym razem Norbi przywiózł mi, nie za dużą, wie-

żę hi-fi. Kurczę, nie sądziłem, 
że kiedykolwiek napiszę takie 
zdanie, ale w tym przypadku 
chyba  jest  całkiem na miej-
scu.  Dobra,  bardziej  profe-
sjonalnie – jest to micro  Hi-Fi 
System, czyli coś, co zastępu-
je wieże, które w latach dzie-
więćdziesiątych oblegały me-
blościanki w pokoju każdego 
młodego człowieka. Nie  jest 
wielka, nie świeci jak koloro-

fon, a miejsce na płytę ma tylko jedno. Jednak jeśli cho-
dzi o funkcje, to posiada wszystko, czego potrzebujemy. 
Najbardziej wspomniany wcześniej napęd CD, co zawsze 
doceniam, ponieważ coraz częściej producenci zapomi-
nają o tych, którzy posiadają 
swoją  kolekcję popularnych 
CD-ków. MCR-B142 otrzymał 
również  bardzo  ważny  ele-
ment – moduł bluetooth, co 
pozwala na bezprzewodową 
łączność  z  każdym urządze-
niem BT. Kolejnymi drogami 
odtwarzania muzyki są: port 
USB,  port  AUX  i oczywiście 
radio.

Ciekawą  opcję  Yamaha 
zastosowała  w darmowej 
aplikacji DTA Controller,  do-
stępnej  tylko dla   iUrządzeń. 

„ Wszystko kryje 
się w niewielkiej 

obudowie, którą 
można wybrać 
w jednym z dziesięciu 
kolorów, więc sądzę, 
że naprawdę każdy 
znajdzie ten jeden 
odpowiedni dla siebie

„ Bardzo 
odważnym 

krokiem ze strony 
Yamahy było 
pozostanie przy 
klasycznej formie, 
czyli elektronika 
z oddzielnymi dwiema 
kolumnami. Takie 
rozwiązaniem spotyka 
się już coraz rzadziej
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Za  pomocą bluetootha łączy się ona z iPhone’em i umoż-
liwia  nam  indywidualne  ustawienia  budzika. Może-
my  zaprogramować  budzenie  o różnych  godzinach, 
w  określonych dniach, o określonym poziomie głośno-
ści alarmu, oraz jego częstotliwości.

Na koniec pozwoliłem sobie zostawić najważniejszą 
funkcję, czyli dock na nadgryzione jabłuszka. Mam na-
dzieję, że nikogo tym nie uraziłem.

Wszystko kryje się w nie-
wielkiej obudowie, którą moż-
na wybrać jednym z dziesię-
ciu  kolorów, więc  sądzę,  że 
naprawdę każdy znajdzie ten 
odpowiedni  dla  siebie.  Bar-
dzo  odważnym  krokiem  ze 
strony Yamahy było pozosta-
nie  przy  klasycznej  formie, 
czyli elektronika z oddzielny-
mi dwiema  kolumnami.  Ta-
kie  rozwiązanie  spotyka  się 
już coraz rzadziej, a praktycz-
nie  każdy producent  stawia 
na systemy zintegrowane. To 

właśnie  te oddzielne  kolumny głośnikowe powodują, 
że słowo „wieża” nasuwa się samo. W kolumnach osa-
dzono niskotonowe stożkowe głośniki o średnicy 11 cm, 
a to, że możemy je rozstawić tak,  jak chcemy,  jest  ich 
wielkim plusem.

Nie ma nic  lepszego od prawdziwego stereo  i żad-
ne,  ale  to  żadne  innowacyjne,  zintegrowane systemy, 
nie są w stanie tego oszukać. Możecie mnie torturować 
jak Bonda w „Casino Royale”, ale ja zdania nie zmienię. 
Do dźwięku MCR-B142 podchodziłem sceptycznie i nie 
spodziewałem się fajerwerków, a nawet myślałem, że 
kompletnie mnie nie  zaciekawi.  Jednak gdy wygodnie 
usiadłem w fotelu  i rozstawiłem kolumny na wysoko-
ści moich uszu, to szybko na mojej twarzy pojawił się 
szczery uśmiech. Dźwięk,  który usłyszałem, po pro-

stu cieszy, jest bardzo ciepły 
i łagodny – takie przymiotni-
ki  jako pierwsze przyszły mi 
do  głowy.  Zdziwiło mnie  to, 
ponieważ to kompletnie inny 
rodzaj  grania  od  tego,  z ja-
kim kojarzy mi  się  Yamaha. 
Miły,  soczysty bas może nie 
jest mocny, ale sprawia wie-
le niespodzianek i gra poprawnie w prawie każdym mo-
mencie. Dużej imprezy nie zrobimy, ale na młodzieżowy 
pokój spokojnie wystarczy, a sąsiedzi nie będą narzeka-
li. Brakuje trochę dynamiki, a przy granicach możliwości 
jakość spada, dlatego zdecydowanie  fajniej słucha się 
tego zestawu ciszej. Wtedy dźwięk jest naprawdę bar-
dzo przyjemny i zdecydowanie zadawalający. Uwierzcie 
mi, słyszałem dużo sprzętów sporo droższych, których 
dźwięk nie dawał mi takiej przyjemności słuchania. Pod-
sumowując dźwięk, napiszę tylko: „To, co teraz słyszysz, 
to dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero”.

Yamaha,  tworząc MCR-B142,  dała wielu  rodzicom 
bardzo mocną pozycję na  liście możliwych prezentów 
dla swoich pociech, bo właśnie w pokoju młodej oso-
by najbardziej widzę ten zestaw. Nieograniczone moż-
liwości odtwarzania muzyki, bardzo szeroka gama ko-
lorów oraz dobra renoma firmy to cechy, które w wielu 
przypadkach mogą przesądzić o wyborze właśnie tego 
sprzętu. «

„ Nie ma nic 
lepszego 

od prawdziwego 
stereo i żadne, ale to 
żadne, innowacyjne, 
zintegrowane systemy 
nie są w stanie tego 
oszukać. możecie mnie 
torturować jak Bonda 
w „Casino royale”, ale 
ja zdania nie zmienię

„ Podsumowując 
dźwięk, napiszę 

tylko: „To, co teraz 
słyszysz, to dźwięki 
stereo, dźwięki mono 
warte mniej niż zero”

Yamaha mCr-B142      
Wejście: Radio FM, Dock 30 pin, bluetooth, CD, mini jack

Moc wyjściowa/kanał (6 Ω, 1 kHz, 10% THD): 15 W + 15 W

Głośniki:  niskotonowy: stożek o średnicy 11 cm;  
wysokotonowy: pełnozakresowy bass-reflex

Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Wymiary (S × W × G): 129 × 125,5 × 250,5 mm

Waga: 1,7 kg
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Wariacja na temat 
klasycznego budzika

GEAr4  
AlArmDock HAlo 3

     Norbert Cała

GEAR4 AlarmDock Halo 3 to klasyczny, ale bardzo stylo-
wy, budzik ze stacją dokującą z nowym applowym złą-
czem Lightning. Jest bardzo elegancki, a jego klasyczna 
forma zamknięta w niewielkiej obudowie powoduje, że 
będzie pasował doskonale na każdą szafkę nocą. Oprócz 
klasycznego budzika ma też sporo funkcji umilających 
zarówno pobudkę, jak i zasypianie.

Jak już wspomniałem, AlarmDock Halo 3 jest bardzo 
elegancki. Wykonany jest z czarnego plastiku dobrej ja-
kości i ma kształt ramki na zdjęcie, której przednia część 
to siatka maskująca głośnik,  z umieszczonym central-
nie u góry wyświetlaczem LCD. Wyświetlacz jest duży, 

czytelny i połączony z czujni-
kiem oświetlenia, dzięki cze-
mu nawet w nocy nie prze-
szkadza w spaniu. To bardzo 
ważne, bo świeci się cały czas 
i domyślnie wyświetlana jest 
na nim godzina. Na dole sta-
cji  znajdziemy  pięć  przyci-
sków sterujących, a tuż obok 
nich złącze Lightning. Złącze 

 według producenta przeznaczone  jest dla  iPhone’a 5, 
iPoda touch 5G oraz iPoda nano 7G, jednak nie ma żad-
nego problemu  z zadokowaniem  również  iPada mini, 
tyle że wtedy zasłaniamy wyświetlacz.

Nad wyświetlaczem mamy dodatkowe cztery mniej-
sze przyciski oraz, jak przystało na budzik, jeden duży 
przycisk drzemki.  Każdy  śpioch potwierdzi,  że  to naj-
ważniejszy przycisk w każdym budziku. Bardzo  fajne 
jest to, że ten przycisk ma de-
finiowalny  czas drzemki.  Je-
śli chodzi o alarmy, to może-
my ustawić  dwa niezależne 
i zdefiniować dla nich  różne 
sposoby budzenia, np. pierw-
szy może nas budzić spokoj-
ną muzyką  z iPoda,  a dru-
gi to może być już klasyczny 
brzęczyk.

Najciekawsze dla gadżecia-
rza  jest  to,  że  stacja  zysku-
je  na  funkcjonalności,  gdy 
w docku  znajdzie  się  iPod 

„ oprócz 
spełniana 

roli klasycznego 
budzika ma też sporo 
funkcji umilających 
zarówno pobudkę, 
jak i zasypianie

„ Najciekawsze dla 
gadżeciarza jest 

to, że stacja zyskuje 
na funkcjonalności, 
gdy w docku 
znajdzie się iPod 
touch lub iPhone 
z zainstalowanym 
darmowym 
programem Smartlink
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 touch  lub  iPhone  z zainsta-
lowanym darmowym progra-
mem SmartLink. Dzięki temu 
programowi  możemy  kon-
trolować  wszystkie  funkcje 
głośnika. Za pomocą progra-
mu można ustawić  godzinę 
w stacji, zdefiniować dowol-
ną  liczbę  alarmów, dla  któ-
rych możemy wybrać dowol-
ną muzykę. Program pozwala 
także na kontrolowanie radia 

FM. Możemy programować stacje radiowe, dostroić czę-
stotliwość i ponazywać poszczególne stacje. Co ciekawe, 
jeśli w stacji mamy umieszczonego iPoda touch z pro-
gramem SmartLink, to nasz iPhone z tym samym pro-
gramem może działać jako pilot zdalnego sterowania.

Jakość dźwięku z tej konstrukcji była całkiem przy-
zwoita. Oczywiście  biorąc pod uwagę przeznaczenie 
i wielkość stacji. Brakowało może basu, ale za to bar-
dzo dobry był środek. Na zdecydowany plus należy za-
pisać to, że stacja nie zniekształcała dźwięku przy więk-
szym wzmocnieniu. Oczywiście,  dużej  imprezy przy 
tym głośniku nie urządzimy,  ale małą,  dwuosobową 
bez problemu.

GEAR4 AlarmDock Halo 3 to bardzo ciekawa waria-
cja na temat klasycznego budzika. To kwintesencja sta-
cji dokującej na szafkę nocną, ze wsparciem dla złącza 
Lightning, a podobnych stacji ciągle mało na rynku. Nie 
zachwyci nas wymyślnym designem, ale przez to pasuje 
każdemu, nie powali na kolana liczbą wymyślnych funk-
cji, ale te, które ma, są wystarczające i ergonomiczne. 
Nie zabije ceną (379 zł), ale nie trąci taniością, trochę 
jak VW Golf – nie jest to samochód marzeń, ale pasuje 
połowie społeczeństwa. «

„ Nie zachwyci 
nas wymyślnym 

designem, ale przez 
to pasuje każdemu, 
nie powali na kolana 
liczbą wymyślnych 
funkcji, ale te, które 
ma, są wystarczające 
i ergonomiczne, trochę 
jak VW Golf – nie jest 
to samochód marzeń, 
ale pasuje połowie 
społeczeństwa
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PhiliPs Fidelio P9
Norbert Cała

Metal, skóra, drewno – mówimy o głoś
niku do walizki. 

Philips marką Fidelio wskoczył na wyższą półkę sprzę-
tów grających. Udało mu się to dość dobrze, bo więk-
szość produktów sygnowanych Fidelo świetnie wygląda 
i brzmi adekwatnie do wyglądu i do ceny. Co więc w ta-
kim gronie  robi  przenośny  głośnik  Fidelio P9?  Sprzęt 
przenośny - to z małymi wyjątkami dość przeciętny de-

sign, dość przeciętne brzmie-
nie – nic, co pasuje do marki 
chcącej być luksusową.

Fidelio  P9  stara  się  udo-
wodnić,  że  da  się  pogodzić 
przenośność z dobrym wyglą-
dem  i dobrym brzmieniem. 
To  karkołomne,  ale  skoro 

 Ferrari robi samochód rodzinny, to i Philips może zro-
bić luksusowy głośnik przenośny. Stosuje przy tym zasa-
dę Hitchcocka – najpierw trzęsienie ziemi, a potem na-
pięcie rośnie. Najpierw więc rzut oka na cenę: 1200 zł 
– przyznacie, że robi wrażenie jak na głośnik, który bę-
dziemy wozili w walizce. Potem rzut oka na obudowę 
i napięcie  rośnie. Metal,  skóra,  drewno,  a ciągle mó-
wimy o głośniku do walizki. To naprawdę imponujące.

Głośnik  swoją wielkością  i kształtem przypomina 
trochę… cegłówkę,  ale  –  jak wspomniałem –  cegłów-
kę luksusową i wydaniu retro. 
Wykonany  jest w większości 
z dziurkowanego aluminium, 
w możliwych do wyboru czte-
rech kolorach, jedynie boczki 
zrobione  są  z drewna utrzy-
manego w podobnej  kolory-
styce. Całości  dopełnia  zin-
tegrowane  etui  w  postaci 

„ skoro Ferrari 
robi samochód 

rodzinny, to i Philips 
może zrobić luksusowy 
głośnik przenośny

„ liczba głośników 
zastosowanych 

w tej małej obudowie 
robi wrażenie. Widać, 
że Philips przyłożył się 
do konstrukcji
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przykręconego  do  głośnika 
kawałka  skórzanego  koca, 
w który możemy owinąć gło-
śnik. Skóra też oczywiście jest 
w kolorze głośnika i przykleja 
się do niego za pomocą ma-
gnesów, a po otuleniu głośni-

ka automatycznie go wyłącza. Aby aluminium, z którego 
jest zrobiony P9, się nie porysowało, skóra od środka wy-
kończona jest zamszem. Elementy podłączeniowe i ste-
rujące ograniczono do minimum. Na bocznych  ścian-
kach mamy  jedynie  złącze  zasilania, wejście dźwięku 
mini jack oraz - z drugiej strony - złącze USB do ładowa-
nia np. iPhone’a. Jedyne cztery przyciski sterujące znaj-
dziecie na górnej ściance, ale są one tak subtelne, że pra-
wie niezauważalne. W rzędzie z przyciskami sterującymi 
znajdziecie też wskaźnik naładowania baterii w głośni-
ku. Aby diody informujące o poziomie naładowania aku-
mulatora się zaświeciły, wystarczy w dowolnym miejscu 
musnąć głośnik. Trzeba przyznać subtelne rozwiązanie.

Wspomniana wbudowana i w pełni naładowana bate-
ria powinna nam zapewnić około 8-godzinny czas pracy. 
W praktyce nie ma żadnego problemu z osiągnięciem 
tego rezultatu. Oprócz baterii we wnętrzu głośnika zna-
lazło się miejsce dla aż 8 (!) głośników. Mamy więc tam 
2 głośniki wysokotonowe z miękką kopułką 3/4”, 4 peł-
nozakresowe głośniki 2” oraz dwa głośniki nisko tonowe 
mające jedną, wspólną membranę. System ten nazwa-
ny wOOx ma zapewniać głęboki bas z małej powierzch-
ni akustycznej. Moc wyjściowa wszystkich głośników to 
20 W (RMS), wartość nie poraża, ale nie zapominajmy 
– to głośnik przenośny. Aby dostarczyć dźwięk do gło-
śnika możemy oczywiście użyć  kabelka mini  jack,  ale 
to tylko półśrodek. Większość osób wybierze prawdo-
podobnie  jednak bezprzewodową  łączność bluetooth, 
dzięki której nie będzie żadnego problemu z  podpięciem 

większości smartfonów, czy też kom-
putera lub iPoda nano 7G.

Liczba  głośników  zastosowanych 
w tej małej obudowie robi wrażenie. 
Widać, że Philips przyłożył się do kon-
strukcji. Co z tego wyszło? W produkcji 
dźwięku pomaga konstrukcja głośni-
ka,  która  dzięki  zastosowaniu  skó-
rzanego etui w formie podstawki po-
zwala pochylić głośnik pod kątem 45°, 
a to pozwala na lepszą emisję muzy-
ki. Tony wysokie są bardzo poprawne, 
trochę może za ciepłe miejscami, ale 
to cecha charakterystyczna większo-
ści głośników Fidelio. Środek wyraźny, 
dynamiczny i dokładny, ale ze sporymi brakami w prze-
strzenności. Baza stereo jest dość płytka i choć trudno 
się dziwić temu w tym typie konstrukcji to jednak po-
zostaje niedosyt. Soobwoofery, choć to nazwa trochę 
na wyrost, pracujące w systemie wOOx niestety nie za-
pewniają potężnego basu. Produkowane niskie tony są 
dość ciepłe i o ile w przypadku muzyki rock czy jazz nie 
zauważymy żadnych niedogodności, o tyle fani ostrzej-
szego grania będą zawiedzeni. Bądźmy  jednak precy-
zyjni – w przenośnym głośniku więcej zrobić się nie da.

Ale czy fan ostrzejszego grania kupi drogi, przenośny 
głośnik o retro wyglądzie? Nie sądzę. Grupa docelowa 
to osoby podróżujące klasą biznes i chcące mieć dobry 
dźwięk w pokoju hotelowym. Fidelio P9 będzie doskonale 
pasował do walizki Prady, obok szali Burberry. Dzięki szla-
chetnym materiałom, z których jest zbudowany, nie będzie 
drażnił gustów osób przywykłych do odrobiny luksusu. «

Philips Fidelio P9      
Moc wyjściowa (RMS): 20 W 

Przetworniki głośn.:  2 głośniki wysokotonowe, 4 pełnozakresowe 
głośniki 2”, 2 niskotonowe wOOx 

Wejście dźwięku: minijack, bluetooth 

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 8 godz. 

Wymiary produktu (szer. × gł. × wys.): 287 × 63 × 127 mm

Waga: 1,8 kg

„ Fidelio P9 będzie 
doskonale 

pasował do walizki 
Prady, obok szali 
Burberry
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Przedwczoraj Naczelny dał mi tajemniczo wyglądającą paczuszkę. Wrzuciłem ją 
do torby i nie wyjmowałem do dzisiejszego wieczoru. Z pewną dozą niepewności 
obracałem małe srebrne urządzenie w rękach, zastanawiając się, do czego 
też może służyć. Nagle nad moją głową zapaliła się żarówka! Zaskoczony 
przebłyskiem inteligencji, obejrzałem się za siebie. Niestety, myliłem się. To tylko 
Żona wchodziła do pokoju i zapaliła światło. Nie pozostało mi nic innego, jak 
wyjąć instrukcję i zobaczyć, z czym to się je.

Wi-reader Pro dW17

akumulatoR, 
RouteR WiFi 
i czytnik kaRt

WojTek PieTrusieWicZ

 » Wash & Go

Wi-Reader Pro, oznaczony dodatkowo symbolem DW17, 
to  kilka urządzeń w jednym małym opakowaniu. Ciut 
większym, niż pudełko papierosów. Srebrny plastik nie 
daje poczucia wysokiej jakości, ale za tę cenę nie nale-
ży oczekiwać nie wiadomo czego. Na  jego górnej czę-
ści znajdziemy cztery diody: pierwsza sygnalizuje łado-
wanie się urządzenia, druga stan karty SD, trzecia stan 
sieci WiFi,  a czwarta  informuje o tym,  czy Wi-Reader 
jest w ogóle włączony. Urządzenie ma również cztery 
złącza oraz włącznik-przełącznik, którym można wpro-

wadzić go w tryb akumulato-
ra lub routera. Prawa strona 
produktu tajwańskiego Apo-
top mieści  złącze RJ-45,  po-
zwalające na podłączenie do 
Internetu  za pomocą  skręt-
ki, port micro USB służący do 
ładowania oraz wspomniany 
przełącznik. Przód z kolei ma 
pełne złącze USB, które przyj-
muje pendrive’y oraz slot na 
karty SD.

„ Zaskoczony 
przebłyskiem 

inteligencji, 
obejrzałem się 
za siebie. Niestety, 
myliłem się. To tylko 
Żona wchodziła 
do pokoju i zapaliła 
światło
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 » Do czego to wszystko służy?

•  Tryb Router – W tym stanie Wi-Reader może służyć 
jako bezprzewodowy hotspot, wspierający  jedno-
cześnie trzy urządzenia. Połączenie może być rozpro-
wadzane również za pomocą kabla ethernetowego 
oraz umożliwia urządzeniom dostęp do danych za-

pisanych wewnętrznej  pamięci,  na  kartach  SD  lub 
na pendrivie.  Za pomocą  stosownych  aplikacji  dla 
iOS i Androida można kopiować zdjęcia, filmy i do-
kumenty oraz wymieniać się nimi pomiędzy różny-
mi urządzeniami.

•  Tryb Akumulator – Wbudowany w Wi-Readera aku-
mulator ma pojemność 2600 mAh, czyli o 1200 mAh 
więcej od iPhone’a 5 i 500 mAh więcej od Nexusa 4. 
W każdym wypadku powinno to wystarczyć na peł-
ne naładowanie któregokolwiek z powyższych tele-
fonów. To porównywalna wartość do zewnętrznych 
akumulatorów,  z tą  różnicą,  że  za podobną  cenę 
otrzymujemy również funkcjonalność routera.

•  Wi-Reader po podłączeniu do komputera może rów-
nież służyć jako czytnik kart SD.

 » Aplikacja Wi-Reader

Program  jest  dostępny  za-
równo  w Google  Play  na 
 Androida,  jak  i w App Store 
jako  uniwersalna  aplikacja 
wspierająca iPhone’a i iPada. 
Testowałem obie wersje na 
telefony – są do siebie bardzo 

„ Wbudowany 
w Wi-readera 

akumulator ma 
pojemność 2600 mah, 
co powinno wystarczyć 
na pełne naładowanie 
telefonu
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podobne oraz mają bardzo zbliżone możliwości, poza 
drobnymi różnicami w interfejsie użytkownika. Można 
oczywiście pobierać pliki bezpośrednio z Wi-Readera, 
a dokładniej  z podłączonego pendrive’a lub karty SD, 
oraz  ładować  je  z telefonu  czy  tabletu.  Sam  interfejs 
aplikacji rozpoznaje typy plików, więc gdy jest ich dużo, 
łatwo je znaleźć w „inteligentnych” folderach, grupują-
cych odpowiednio filmy, zdjęcia i muzykę. Jest również 
tradycyjne drzewko ze strukturą katalogów.

Aplikacja ma  jednak  jeszcze  kilka nierozwiązanych 
problemów – między innymi niestabilność funkcjono-
wania na Nexusie 4. iOSowy odpowiednik spisywał się 
znacznie lepiej pod tym względem. Prędkość downloa-
du i uploadu plików z karty SD również nie zachwycała.

 » Warto?

Wi-Reader Pro DW17 kosztuje około 300  zł  – nie  jest 
to  wygórowana  kwota  za możliwości,  jakie  oferuje 

Wi-reader Pro dW17      
Producent: Apotop

Model: Wi-Reader Pro DW17

Cena: około 300 PLN

Akumulator: 2600 mAh

Złącza: USB, micro USB (do ładowania), SD/SDHC, RJ-45

Funkcje: router, czytnik kart SD/SDHC, przenośny akumulator

Ocena:  Design: 3/6 
Jakość wykonania: 3/6 
Oprogramowanie: 3/6 
Wydajność: 3/6

Oceny starałem się wypośrodkować pomiędzy Androidem a iOSem. 
Niestety aplikacje są nierówne. Przykładowo, wersja na iOS 
otrzymałaby 4/6, a Androidowa 2/6 w kategorii Oprogramowanie. 
Niska cena jednak rekompensuje zarówno jakość wykonania, jak 
i niektóre wady. Dodatkowa połówka w końcowej ocenie wynika 
z faktu, że Wi-Reader znakomicie działa jako dodatkowy akumulator.

 routero-czytniko-akumulator. 
W komplecie nie  otrzymujemy 
niestety ładowarki, ale może-
my go naładować  tą dostar-
czoną z telefonem – testowa-
łem  z trzema  różnymi  i nie 
było problemów. Najbardziej 
jednak podoba mi się fakt, że 
wbudowany akumulator, któ-
ry służy tradycyjnie do zasila-
nia produktu firmy Apotop, 
może  również  naładować 
nam do pełna  telefon.   Dodatkowo,  otrzymujemy po-
dróżny router, który znakomicie sprawdzi się w szczegól-
ności w starszych hotelach, które nie oferują WiFi, a je-
dynie kabel ethernetowy. A schodząc na romantyczną 
kolację, możemy bezprzewodowo przesłać sobie zdję-
cia na telefon lub tablet, celem dalszej obróbki lub na-
tychmiastowej publikacji w Internecie.  «

„ dodatkowo 
otrzymujemy 

podróżny router, który 
znakomicie sprawdzi 
się w szczególności 
w starszych hotelach, 
które nie oferują 
WiFi, a jedynie kabel 
ethernetowy
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KONKURS:

Wi-Reader Pro
Bezprzewodowa Rewolucja
Dzięki fundatorowi nagrody, sklepowi iRobal, możecie dostać znakomity prezent, który trafi 
do Was jeszcze przed Wielkanocą.

Główną nagrodą jest Wi-Reader Pro (test w tym numerze iMagazine) wraz z pendrivem 
i kartą pamięci firmy Apotop. Zapoznanie się z tekstem pomoże w wygraniu nagrody.

Aby stać się posiadaczem Wi-Reader Pro należy odpowiedzieć poprawnie na trzy pytania.

Pierwsze z nich znajduje się poniżej. Drugie pojawi się 22 marca na stronie iMagazine. 
Trzecie pytanie zostanie umieszczone 25 marca w zakładce Apotop na stronie www.iRobal.pl.

Osoba, która jako pierwsza wyśle na adres konkurs@imagazine.pl poprawną odpowiedź na 
wszystkie trzy pytania wygra Wi-Reader Pro z pendrivem i kartą pamięci firmy Apotop. 
Przewidziane są również nagrody za 2 i 3 miejsce: czytniki kart Multi Reader firmy Apotop. 

Pytanie numer 1:
Podaj do jakich urządzeń jest możliwe

bezprzewodowe przesyłanie
danych przy użyciu Wi-Reader Pro.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.iMagazine.pl .

http://www.imagazine.pl
http://www.iRobal.pl.
http://imagazine.pl/regulamin-konkursu-wi-reader-pro-bezprzewodowa-rewolucja/
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Tajemniczy zegarek Apple staje się pomału faktem. iWatch ma trafić do 
sprzedaży jeszcze w tym roku i pomóc firmie z Cupertino wyjść z kryzysu 
tożsamości, z którym obecnie Apple się boryka. Na pewno?

APPle iWATch

Żyjemy w świecie elektroniki, gdzie urządzenia, nawet te 
z pozoru najprostsze, są bardzo zaawansowane techno-
logicznie. Nie inaczej jest w świecie zegarków, gdzie co-
raz większą popularność zdobywają tak zwane zegarki 
Smart Watch. Od kilku miesięcy spekuluje się, że Apple 
również przygotowuje podobne urządzenie  –  iWatch, 
które zamierza wprowadzić na rynek jeszcze w tym roku. 
Czego możemy spodziewać się po iZegarku? Odpowie-
dzi na to pytanie staramy się poszukać w tym artykule.

 » Naszpikowany nową technologią

Pierwsze konkretne informacje na temat iWatch poja-
wiły  się pod koniec grudnia  zeszłego  roku. Wtedy  też 
dowiedzieliśmy się, że firma z Cupertino rzeczywiście 
testuje we własnych laboratoriach iZegarek, który opra-
cowuje we współpracy z Intelem. Plotki nabrały rozpę-
du w styczniu i lutym tego roku. Najpierw dowiedzie-
liśmy  się,  że urządzenie będzie dysponować  giętkim 
ekranem. Później z kolei, że zostanie wyposażone w Blu-
etooth 4.0, który zapewni iWatch komunikację z innymi 
 iUrządzeniami  (ma między  innymi pozwolić na odbie-
ranie rozmów przychodzących do iPhone’a). Niedawno 

z kolei dowiedzieliśmy się również, że iWatch zapewni 
integrację z asystentem Siri.

Serwis The Verge w lutym informował ponadto, że 
Apple zamierza wykorzystać w iWatch pełną wersję iOS, 
a nie okrojoną, jak sugerowano wcześniej. Obecnie urzą-
dzenie jest testowane, ale rzekomo sprawia problemy. 
Apple chce zapewnić czas pracy na poziomie 4–5 dni, 
ale wersje prototypowe urządzenia poddają się już po 
około 2 dobach. Tyle słowem plotek i domysłów.

 » Będzie rewolucja?

iZegarek marki Apple oferować ma więc funkcjonalność 
zbliżoną do  innych gadżetów  typu Smart Watch,  któ-
re możemy zakupić już dziś. Z pewnością nie zabraknie 
unikalnych funkcji, które umi-
lą nam współpracę z innymi 
 iUrządzeniami. Z drugiej jed-
nak strony, na  rewolucję się 
nie zapowiada.

Apple,  ostatnimi  czasy, 
oskarżane jest między innymi 
o kryzys tożsamości.  Wartość 

„ Apple zamierza 
wykorzystać 

w iWatch pełną, 
nieokrojoną, wersję 
iOS

DAWiD Długosz
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akcji firmy cały  czas  spada  i obecnie firma z Cuperti-
no stara szukać się  również nowych rozwiązań, które 
sprawią, że ponownie zostanie uznana za rewolucyjną. 
W przypadku  iWatch może  to się  jednak okazać  trud-
nym zadaniem. Osobiście łatwiej mi uwierzyć w to, że 
stanie się to za sprawą mitycznego iTV.

 » Po co więc ten iZegarek?

Prawda jest taka, że jakikolwiek iWatch by był, to i tak 
(niemal) wszyscy  go  kupimy.  Z prostej  przyczyny.  Po 
pierwsze, jako fani urządzeń marki będziemy po prostu 
chcieli mieć kolejny iGadżet. Nawet jeśli będziemy go wy-
korzystywać sporadycznie. Apple doskonale zdaje sobie 
sprawę z przywiązania użytkowników do własnej marki 
i na pewno fakt ten wykorzysta. Skoro nasi koledzy będą 

mieć  iZegarek,  to na pewno 
nie będziemy  chcieli  być od 
nich gorsi. To oczywiście po-
ciągnie  za  sobą  lawinę  tego 
toku rozumowania i w ten oto 
cudowny sposób firma z Cu-
pertino może na  iWatch  za-
robić  rocznie nawet… 6 mi-
liardów dolarów!  Tak przynajmniej wynika  z prognoz 
analityka Citygroup, Olivera Chena.  I wszystko  jasne.

Apple  zdaje  sobie  sprawę  z potencjału,  jaki  posia-
da iWatch. Świadczy o tym chociażby przydzielenie do 
projektu około 100 osób! Od inżynierów (sprzętu oraz 
oprogramowania), poprzez marketingowców, na mene-
dżerach skończywszy. Jeśli wierzyć plotkom, to  iZegarka 
możemy spodziewać się w sprzedaży jeszcze w tym roku, 
oczywiście przed Gwiazdką.  «

„ Wbudowany 
w Wi-readera 

akumulator ma 
pojemność 2600 mAh, 
co powinno wystarczyć 
na pełne naładowanie 
telefonu

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

„ Prawda jest taka, 
że jakikolwiek 

iWatch by był, 
to i tak (niemal) 
wszyscy go kupimy

http://www.imagazine.pl
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Myo to bransoleta, która odczytuje impulsy elektrycz-
ne mięśni. Służy ona do bezprzewodowego sterowania 
komputerem za pomocą gestów. Wcześniejszy system 
firmy Motion Leap wykorzystywał kamery na podczer-
wień,  które  czytały  gesty  i pokazywały  je na  ekranie 
komputera. Natomiast nowy produkt Myo Thalmic Labs 
używa  innego rozwiązania. Bluetooth bransoletka 4,0 
owinięta wokół ramienia używa kombinacji ruchu wy-
krywanych i odczytywanych za pomocą elektrycznych 
impulsów wysyłanych do mięśni, dzięki czemu proce-
dura jest bardzo dokładna.

Thalmic zespół Labs powiedział: When sensing the 
muscle movements of the user, the device can detect 

changes in hand gesture right down to each individu-
al finger. When tracking the positioning in space of the 
arm and hand, the device can detect subtle movements 
in all directions.

Oznacza  to,  że przy  czytaniu  ruchów mięśni  użyt-
kownika, urządzenie może wykryć zmiany nawet w geś-
cie  dłoni  z dokładnością  do  każdego palca.  Podczas 
śledzenia  położenia w przestrzeni  (ramienia  i dłoni) 
urządzenie może wykryć  subtelne  ruchy we wszyst-
kich kierunkach.

Według strony internetowej producenta,  urządzenie 
będzie kompatybilne zarówno z Windows, jak i Mac OS. 
Można je zamówić już w przedsprzedaży za $149.  «

Kamil DyrtKowsKi

Myo ThalMic 
labs
BransoLeTka 
do oBsługi koMpuTera 
za poMocą gesTów
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gry i Programy
App Store

norbert cała

 » KUKBUK Cena: 0,89 euro 

Bardzo smakowity dwumiesięcznik – pod każdym względem! Pozycja ta była od 
pewnego czasu w AppStore, ale teraz przeniosła się do Newsstanda. Fonetycz-
ne brzmienie nazwy przywodzi na myśl coś związanego z gotowaniem. I tak jest 
– KUKBUK to moim zdaniem jeden z lepszych magazynów kulinarnych na ryn-
ku. W środku znajdziecie pisane z pasją artykuły, w niczym nie przypominające 
standardowych przepisów kulinarnych, bardzo ciekawe wywiady, w których je-
dzenie niepostrzeżenie zajmuje ważną rolę. Zdjęcia, które sprawiają, że zrobi-
łem się nagle bardzo głodny oraz naprawdę smaczne przepisy. Tyle jeśli chodzi 
o zawartość. Równie dobrze jest, jeśli chodzi o wygląd, bo całość jest napraw-
dę fajnie złożona i zachęca do czytania. Layout jest tylko pionowy i bardzo czy-
telny, choć w kilku miejscach niepotrzebnie dodane są jakieś dziwne i uciążliwe 
w obsłudze przewijane okienka. Magazyn czytamy standardowo, czyli przewija-
jąc artykuły prawo-lewo oraz nawigując w obrębie jednego artykułu góra-dół. 
Uwaga: czytać po jedzeniu!

Sprawdź w App Store

 » Gitarzysta Cena: darmowa

Czasem  jestem w szoku,  jak widzę,  jakie miesięczniki wychodzą w Polsce. 
Mamy branżowe pisma dla instalatorów dachów oraz dla sekretarek. Serio. 
Jednym z takich niszowych jest na pewno Gitarzysta. Zawiera on część o cha-
rakterze  edukacyjnym, w skład  której wchodzą  transkrypcje utworów  róż-
nych wykonawców, analizy stylów gry na gitarze, warsztaty, wywiady, testy 
sprzętu. Słowem wszystko, co chciałby przeczytać  fan gitary, a nie wątpię, 
że takich jest w Polsce bardzo dużo. Zawartość merytoryczna stoi na bardzo 
wysokim poziomie. Trochę gorzej z wydaniem w iPadowym kiosku. Gitarzy-
sta cyfrowy to wierna kopia Gitarzysty papierowego - wraz z ceną: 16 zł, na 
pierwszej stronie. Jednak właśnie to 16 zł jest najciekawsze. Przyznacie – to 
całkiem sporo. Jeśli chcecie tyle zaoszczędzić, to czytajcie na iPadzie, bo wy-
dania cyfrowe są i jak nam powiedział wydawca, na razie będą - darmowe. 
To jest właśnie zaleta prasy cyfrowej. 

Sprawdź w App Store

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/kukbuk-magazyn-kulinarny/id604739589?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/gitarzysta/id611905602?mt=8
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 » Files App Cena: 0,89 euro 

iOS nie posiada klasycznego, widocznego dla użytkow-
nika  systemu plików. Osobom przyzwyczajonym do 
pracy z komputerem może to początkowo bardzo prze-
szkadzać. Dlatego w AppStore pojawia się sporo progra-
mów, dających użytkownikom „własny system plików”. 
Jednym z nowszych i naprawdę ładnych jest Files App. 
Dostajemy do naszej dyspozycji coś na kształt ekranu 
domowego  systemu  iOS, na  którym  zamiast  aplikacji 
układamy nasze pliki. Możemy je wrzucić bezpośrednio 
na ekran główny, ale możemy też poukładać je w folde-
ry i dowolnie przemieszczać pomiędzy nimi pliki. Jako, 
że program nie omija żadnych ograniczeń iOS, to nadal 
pokazuje pliki tylko z tej aplikacji. Na szczęście produ-
cent zadbał o możliwość otwierania sporej liczby popu-
larnych formatów plików. Jeśli jakiś plik nie jest obsługi-
wany wewnętrznie przez aplikację, to zawsze możecie go 
otworzyć z wnętrza programu, w aplikacji dla niego prze-
znaczonej. Aby dodać pliki do Files App, możemy użyć serwisów Dropbox, Box, Google Drive lub wbudowanej funk-
cji pozwalającej na przesyłanie plików z komputera poprzez przeglądarkę internetową.

Sprawdź w App Store

 » raceDaysPL Cena: 0,89 euro 

Właśnie wystartował nowy sezon Formuły 1  i pewnie 
znowu wzrośnie liczba osób chętnych do pościgania się 
kartem  lub  samochodem. Wiecie,  ile w Polsce mamy 
torów wyścigowych? Pewnie większość osób zna tylko 
Poznań  i Kielce. Otóż  jest  ich dużo więcej, a znajdzie-
cie  je dzięki aplikacji  raceDaysPL. To,  jak nazywają go 
twórcy, multimedialny przewodnik po torach wyścigo-
wych w Polsce. W tej chwili w aplikacji jest ponad 20 to-
rów. Każdy tor ma opisaną nawierzchnię, przeznaczenie 
oraz informacje o położeniu. Większość ma też dołączo-
ne zdjęcia oraz niektóre filmy „onboard” z przejazdów. 
Aplikacja jest dość schludnie zrobiona, ma bardzo pro-
sty i czytelny interfejs, ale niestety ma też swoje wady. 
Pierwsza uwaga do autorów, to brak wersji dla iPhone-
’a – taki przewodnik pewnie by się przydał bardziej, niż 
na  iPadzie – to na szczęście  jest  już w planach. Druga 

uwaga, to brak tekstowych informacji o torze. Przydałaby się informacja w stylu: „ten zakręt dziwnie się zacieśnia, 
a ten można spokojnie ciąć po tarce”. Aplikacja z potencjałem, dlatego warto wydać pieniądze.

Sprawdź w App Store

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/files-app/id595075818?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/racedayspl/id591677653?mt=8
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 » Die Hard Cena: darmowa

„Szklana Pułapka” to jedna z bardziej popularnych serii 
kinowych. Na ekrany wszedł właśnie piąty film z tego 
cyklu. Standardowo już, policjant John McClane (Bruce 
Willis) stawia czoła wszystkim złoczyńcom świata i oczy-
wiście zostawia za sobą tylko trupy. Razem z filmem do 
AppStore trafiła też oficjalna gra Die Hard w wersji na 
duże i na małe ekrany. Gra jest dość prosta, ale jedno-
cześnie wciągająca. Wcielamy się w rolę Johna McCla-
ne’a – choć niepodobnego do siebie – i musimy znisz-
czyć wszystkich wrogów, którzy staną na naszej drodze. 
W grze nasz bohater, którego widzimy z pozycji trzeciej 
osoby, cały czas biegnie do przodu, a naszym zadaniem 
jest zbieranie broni, monet, kamizelek kuloodpornych 
oraz oczywiście - strzelanie do wrogów. Sterowanie jest 
bardzo proste – jedyne, co robimy, to ruszamy się pra-
wo-lewo, przeskakujemy przeszkody i poprzez „tapnię-

cie” wroga - strzelamy do niego. Grafika jest całkiem przyjemna, a nasze misje, w celu ratowania świata, realizujemy 
w różnych lokacjach takich jak: elektrownia w Czarnobylu czy ulice Moskwy. Gra może nie jest wybitna, ale to obo-
wiązkowa pozycja dla fanów filmu. 

Sprawdź w App Store

 » Flight Unlimited – Las Vegas Cena: darmowa w promocji – potem 4,99 euro

Kilka razy blisko byłem decyzji o zrobieniu licencji pilo-
ta. Jakoś się na razie nie udało, za to gry, w których mo-
żemy polatać samolotami, uwielbiam. Jedną z nowszych 
pozycji jest Flight Unlimited – Las Vegas. W grze mamy 
do wyboru  jeden z pięciu samolotów – począwszy od 
Cessny, przez mały odrzutowiec, skończywszy na malut-
kim Robin DR400. Gra w obecnej formie to jedynie swo-
bodne latanie nad Las Vegas, w kolejnych wersjach mają 
dojść misje. Miasto jest całkiem dobrze odwzorowane, 
mamy wszystkie ważniejsze budynki łącznie z ważniej-
szymi kasynami. Grafika jest na całkiem dobrym pozio-
mie, choć czasem brakuje jej dokładności. Najważniej-
sze  jest  to, że dobrze oddano sterowanie samolotem. 
Lotkami oraz sterem wysokości kierujemy poprzez ak-
celerometr, będący jakby naszym wolantem. Mamy też 
sterowanie klapami,  sterem kierunku oraz oczywiście 
przepustnicą. Musimy pamiętać o chowaniu podwozia 
i możemy się przekonać, że pilotowanie samolotu to naprawdę trudna sprawa, szczególnie gdy musimy samodziel-
nie wylądować na autostradzie. Gra przyjemna, warta uwagi szczególnie dla fanów lotnictwa. 

Sprawdź w App Store
 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/die-hard/id597413791?mt=8
http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/app/flight-unlimited-las-vegas/id582844203?mt=8
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aPlikacje
NA mAc OSX Michał Zieliński

 » PopClip

Jak  najłatwiej  skopiować  tekst?  Zaznaczasz,  klikasz 
CMD+C, ewentualnie rozwijasz menu kontekstowe i wy-
bierasz Kopiuj. Czy jest więc sens płacić za aplikację, któ-
ra pozwala na kopiowanie tekstu? Odpowiedź jest zaska-
kująca: tak. PopClip pozwala bowiem na wiele więcej. 
Po zaznaczeniu adresu URL możemy jednym kliknięciem 
otworzyć go w przeglądarce, każde słowo możemy ła-
two wyszukać w Google. Ale to nie wszystko: na stronie 
producenta jest dostępna pokaźna lista rozszerzeń do 
aplikacji. Tak więc zaznaczony tekst, dla przykładu, może 
stać się notatką w Evernote, tweetem, a także przypo-
mnieniem w Reminders czy zadaniem w Things. W apli-
kacji  zakochałem się od pierwszego kliknięcia  i moim 
zdaniem jest to tak zwany „must-have”.

Cena: 4,49 euro
http://bit.ly/ZmuGvn

Lista rozszerzeń

 » Kiwi

O App.net mogliście  usły-
szeć w podcaście Nagryzie-
ni – jest to płatna, wolna od 
reklam i poblokowanego API 
konkurencja  dla  Twittera. 
Ostatnio władze serwisu po-
stanowiły wprowadzić dar-
mowe,  ograniczone  konta. 
Od tego czasu dostaję wiele 
pytań, z jakiego klienta ADN 
najlepiej korzystać na Maku. 

Odpowiedź jest krótka (i trochę zabawna): Kiwi. Apli-
kacja nie grzeszy urodą, jej wygląd jest raczej w po-
rządku. Pozwala na korzystanie z jednego konta na 
ADN, cross-posting do Twittera, a także podgląd kon-
wersacji (wywoływany przy użyciu gestu) czy obsłu-
gę prywatnych wiadomości. Nie można również nie 
wspomnieć o wsparciu dla Stream Markera. Program 
wymaga Mountain Liona oraz, oczywiście, konta na 
App.net. 

Cena: 9,99 USD
http://kiwi-app.net/buy

 » Degrees

„W marcu jak w garncu” - głosi polskie przysłowie. 
Odwołuje się ono do zmiennej pogody w tym wła-
śnie miesiącu. Jako że mamy marzec, to warto wie-
dzieć, jak się ubrać przed wyjściem z domu. W tym 
celu warto skorzystać z aplikacji, najlepiej jakiejś ma-
łej, zagnieżdżającej się w MenuBar. Moim wyborem 
jest Degrees. Prosty program, który spełnia wszyst-
kie podane kryteria. Na pasku wyświetla tylko tem-
peraturę, a opcjonalnie możemy dodać też symbol 
obrazujący pogodę  (deszcz,  śnieg,  słonecznie  itp.). 
Co ciekawe, aplikacja sama potrafi lokalizować mia-
sto, w którym jesteśmy, więc praktycznie nie wyma-
ga żadnej konfiguracji.

Cena: 0 zł
http://bit.ly/Y0xih0

http://bit.ly/ZmuGvn
http://pilotmoon.com/popclip/extensions/
http://kiwi-app.net/buy
http://bit.ly/Y0xih0
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MOje
Podstawowe 

aPlikacje
na OS X

Maciej Skrzypczak

Długo myślałem, jak posegregować swoje zestawienie. 
W końcu doszedłem do wniosku, że podzielę je według 
trzech głównych kategorii. Uprzedzam od razu, że bę-
dzie co czytać, dlatego rozsiądźcie się wygodnie.

aplikacje, które instaluję zaraz po 
zainstalowaniu os X

 » 1. Dropbox  
(darmowy z możliwością wykupienia dodatkowej 

przestrzeni)

Myślę, że tej usługi/aplikacji nie trzeba 
chyba nikomu przybliżać. Wielokrotnie 
o niej  pisałem przy  innych okazjach. 
Dropbox jest w zasadzie pierwszą apli-
kacją, którą instaluję zaraz po reinsta-
lacji systemu. Powód jest dość prosty 

– przechowuję tam ustawienia oraz zawartość pozosta-
łych aplikacji,  z których najczęściej  korzystam. Oczy-
wiście, oprócz ustawień trzymam tam inne dane, np. 
wszystkie  swoje dotychczasowe wpisy  na  iMagazine, 

jakiś czas temu, Wojtek podzielił się z Wami swoimi najczęściej używanymi 
aplikacjami. Muszę przyznać, że ogarnęła mnie zazdrość i postanowiłem również 
przedstawić aplikacje, bez których wyobrażam sobie działania w OS X.

rzeczy prywatne, zdjęcia itp. A dlaczego akurat Drop-
box? Chociaż  na  start  nie  oferuje może  tak wielkiej 
przestrzeni jak inni konkurenci (choć można dość szyb-
ko „dobić” do maksymalnej pojemności ok. 20 GB), to 
jednak nadal ma przewagę nad nimi w jednej kwestii – 
wsparcia w innych aplikacjach. Chodzi tu zarówno o do-
myślne zapisywanie dokumentów, jak również ustawień 
programów. Jeśli jeszcze się wahacie, to zachęcam cho-
ciaż do spróbowania. Rejestrując się na przykład z tego 
linka,  otrzymacie  na  start  dodatkowe 500 MB prze-
strzeni do wykorzystania.

 » 2. 1Password (44,99 euro)
Zaraz  po  aplikacji  Dropbox,  instaluję 
1Password  (bo  jego pliki  są  trzymane 
w tejże chmurze). Ta aplikacja również 
jest  znana  zdecydowanej  większości 
użytkowników Apple. Dla przypomnie-

nia, jej zadaniem jest przechowywanie naszych haseł, 
licencji  na oprogramowania  czy  innych poufnych da-
nych. Dzięki wtyczkom do popularnych przeglądarek, 
1Password pozwala na błyskawiczne logowanie się na 

file:///P:/_iMagazine/2013-03/12_programy/applewebdata://3DB17D51-CEAD-4D7A-A9A5-5F786FFD92D0/dropbox.com
http://www.makoweabc.pl/2013/03/poradnik-kupiles-maka-i-nie-wiesz-od-czego-zaczac/
http://www.makoweabc.pl/2013/03/poradnik-kupiles-maka-i-nie-wiesz-od-czego-zaczac/
http://db.tt/DPfsqOB4
http://db.tt/DPfsqOB4
http://bit.ly/XNM1vI
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 » 5. TextExpander  
(30,99 euro wersja 3 z MAS; 34,95 dolarów wersja 4 
ze strony)

I kolejna z serii znanych i uznanych apli-
kacji.  TextExpander,  jak  sama  jego na-
zwa wskazuje, służy do ułatwiania życia 
w sytuacjach, gdy często używamy tych 
samych  zwrotów  lub  całych  sentencji. 
Za pomocą tekstowych skrótów możemy 

(w bardzo szybki sposób) wypełnić formularze, wstawić 
aktualną datę itp. Do niedawna aplikacja bezkonkuren-
cyjna, aczkolwiek reszta programistów nie śpi  i próbu-
je gonić TextExpandera. „In plus” posiadania akurat tej 
aplikacji jest również jej odpowiednik na iOS, który ko-
rzysta z tych samych skrótów, a poza tym jest on wspie-
rany w sporej liczbie innych aplikacji dla iUrządzeń.

 » 6. BetterTouchTool (darmowy)
Nie wyobrażam 
już sobie korzy-
stania  czy  to 
z Magic Mouse, 
czy z trackpada 
wbudowanego 

w mojego MBP, bez  tego na-
rzędzia. Chociaż śmiało mogę 
o sobie powiedzieć, że jestem 
klawiszowym geekiem, to BTT 
pozwala  również  na  błyska-
wiczne  działanie  za  pomo-
cą  wspomnianych  urządzeń 
wskazujących. Może nie mam w nim skonfigurowanych 
wielu akcji, ale dwie są dla mnie nieocenione: Cmd+W - 
poprzez kliknięcie na myszy/trackpadzie trzema palcami 
oraz Cmd+Q – przez kliknięcie czterema palcami. Szczerze 
polecam wypróbowanie tej kombinacji. Oczywiście aplika-
cja pozwala na wiele więcej, a poza tym - wyposażona jest 
w miły dodatek w postaci rozciągania okien aplikacji po 
przyciągnięciu ich do którejś krawędzi ekranu (funkcja zna-
na z systemu Windows), co pozwala na maksymalizowa-
nie okna na cały ekran, bądź na jego połowę lub ćwiartkę.

 » 7. Keyboard Maestro (36 dolarów)
O KM pisałem już w iMagazine 11/2012, 
dlatego wspomnę o niej  tylko pokrótce. 
Aplikacja  ta służy do automatyzacji wy-
konywanych czynności. W szerokim tego 
pojęcia znaczeniu. Na pierwszy rzut oka 
przytłacza  swoimi  możliwościami,  ale 

stronach przy pomocy jednego hasła. Ogromnym plu-
sem w tym przypadku jest również możliwość genero-
wania przez tę aplikację własnych haseł, dzięki czemu 
możemy nawet nie wiedzieć,  jakie hasło ustawiliśmy 
w danej witrynie, a i tak bez problemu się do niej za-
logujemy. Nie wyobrażam sobie już sytuacji, w której 
miałbym pamiętać wszystkie hasła. I chociaż 1Password 
kosztuje niemało, to często można go kupić w paczkach 
aplikacji, a wydawca (Agile Bits) organizuje co jakiś czas 
promocje. Jedną z takich okazji, będzie na pewno poja-
wienie się wersji 4, bądźcie więc czujni i bierzcie, gdy 
nadarzy się okazja.

 » 3. Alfred  
(darmowy z MAS, 15 funtów 
za PowerPack)

Na  sam widok  tej  aplikacji, 
część z Was zwraca spożyty 
posiłek,  ponieważ  co  i rusz 
o niej  piszę.  Ale  nie  robię 
tego  tylko  dla  sztuki.  Otóż 

Alfred to według mnie najlepsza apli-
kacja wspomagająca pracę użytkowni-
ka. Z pewnością nadchodząca wersja 2 
będzie jeszcze lepsza. Wiem to, ponie-
waż mam przyjemność być jej beta-te-
sterem. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć 

czegoś więcej na  temat Alfreda,  to zapraszam do za-
poznania się z moją recenzją, która ukazała się w iMa-
gazine 03/2012.

 » 4. Dropzone (8,99 euro)
Jako osoba pisząca ostatnio coraz czę-
ściej recenzje, mam do czynienia z wiel-
ką liczbą aplikacji. Jak wiadomo, instalo-
wanie jest banalnie proste (w większości 
wypadków), polega bowiem na zamon-
towaniu obrazu pliku lub rozpakowaniu 

archiwum i przeniesieniu aplikacji do folderu /Applica-
tions. Jak się jednak okazuje, proces ten można znacznie 
przyspieszyć. I tu wkracza Dropzone, który tworzy spe-
cjalną strefę. Po przeciągnięciu na nią paczki z aplikacją, 
zostanie ona automatycznie rozpakowana/zamontowa-
na, aplikacja zostanie przeniesiona do folderu z aplika-
cjami, paczka/obraz pliku zostanie usunięty i na koń-
cu nowa aplikacja zostanie uruchomiona. Oczywiście, 
Dropzone oferuje także szereg innych akcji, o których 
napisałem w recenzji w iMagazine 06/2012.

„ alfred to 
według mnie 

najlepsza aplikacja 
wspomagająca pracę 
użytkownika.

„ Nie wyobrażam 
już sobie 

korzystania czy 
to z magic mouse, 
czy z trackpada 
wbudowanego 
w mojego mBP bez 
Bettertouchtool.

http://bit.ly/WupQ0w
http://smilesoftware.com/TextExpander/index.html
http://blog.boastr.net/
http://www.keyboardmaestro.com/main/
http://imagazine.pl/2012/11/28/imagazine-112012-ipad-mini/
http://bit.ly/YcivwO
http://imagazine.pl/2012/03/09/imagazine-32012-osx-10-8-mountain-lion/
http://imagazine.pl/2012/03/09/imagazine-32012-osx-10-8-mountain-lion/
http://bit.ly/YciMzS
http://imagazine.pl/2012/06/20/imagazine-62012-ktory-ipod-najlepiej-gra/


 » 2013 nr 3 » Programy » Moje podstawowe aplikacje na OS X 77

 » 11. Hazel (25 dolarów)
Hazel  to  taka  systemowa  sprzątaczka. 
Pozwala zautomatyzować czynności wy-
konywane na plikach w konkretnych ka-
talogach. Jeśli ktoś ma problemy z porząd-
kowaniem plików, z czyszczeniem dysku 
bądź jest kreatywny, ta aplikacja na pew-

no mu się przyda. Ktoś mógłby powiedzieć, że OS X po-
siada darmowe Czynności katalogów, jednak za powyż-
szą cenę otrzymujemy dodatkowo przyjazny interfejs oraz 
prostotę obsługi. Nie wspominając już o niemal nieogra-
niczonych możliwościach.

 » 12. Palua (0,89 euro)
Część  z aplikacji  korzysta  z przycisków 
funkcyjnych (tych na samej górze naszych 
klawiatur – od F1 do F12), natomiast OS 
X ma przypisane do  tych  klawiszy nie-
mniej  pożyteczne akcje. Oczywiście  ist-
nieje możliwość przełączania się między 

funkcjami tych przycisków albo za pomocą klawisza fn, 
albo poprzez permanentne przestawienie akcji w Prefe-
rencjach systemowych, niemniej jednak nie jest to ani 
wygodne,  ani  szybkie.  Z pomocą przyszła Palua,  któ-
ra pozwala przełączyć funkcje wspomnianych klawiszy 
przez skrót klawiszowy. Jeszcze lepszą jest możliwość au-
tomatycznego przełączenia w zależności od tego, z jakiej 
aplikacji aktualnie korzystamy. I parę sekund w kieszeni.

 » 13. Fantastical (17,99 euro)
Jakoś nie mogę długo patrzeć na  syste-
mowy Kalendarz. Jego wygląd jest odrzu-
cający.  Poza  tym,  zabawa we wpisywa-
nie i konfigurację każdej opcji po kolei… 
Nie, nie, nie. W chwili, gdy tylko usłysza-
łem o Fantastical, czyli minimalistycznej 

aplikacji rezydującej w pasku menu, która pozwala wpi-
sywać kolejne zadania do terminarza w języku natural-
nym,  zapragnąłem  ją mieć. Na  szczęście udało  się  ją 
złapać w jednej z licznych paczek z oprogramowaniem. 
I była to kolejna udana inwestycja.

 » 14. PopClip (4,49 euro)
Nieraz już wspominałem, że jestem zwo-
lennikiem korzystania z klawiatury. Dla-
tego,  gdy  zainstalowałem PopClip,  by-
łem nastawiony do niego sceptycznie. Dla 
niewtajemniczonych: aplikacja ta dodaje 

szybko można się w niej odnaleźć i dostosować do swo-
ich potrzeb.  Ja wykorzystuję  ją głównie do konfiguracji 
skrótów klawiszowych wszędzie tam, gdzie nie można ich 
ustawić  tradycyjnie  lub gdzie muszą być zawiłe.  Jednak 
największym wykorzystaniem cieszą się u mnie akcje, któ-
re otwierają konkretne foldery (np. Dropbox) w Finderze 
oraz każdym innym miejscu, które na to pozwala (jak np. 
w oknach aplikacji do otwierania lub zapisania danych pli-
ków). To taki odpowiednik skrótów do systemowych fol-
derów (jak Cmd+Shift+D dla Biurka albo Cmd+Shift+H dla 
folderu domowego). Wart każdego wydanego dolara.

 » 8. Bartender (15 dolarów)
W gruncie rzeczy, niemal każda powyższa 
aplikacja  (oraz multum kolejnych)  chce 
pozostawić swoją ikonkę w pasku menu. 
O ile na 27-calowym ekranie nie robi to 
dużego problemu, o tyle na moim 13-ca-
lowym MacBooku Pro nie jest już tak ko-

lorowo.  I tu do akcji wkracza Bartender,  czyli  swoista 
przechowalnia wybranych ikon. Zamiast wielu znaczni-
ków, w pasku menu mamy więc tylko jeden. Więcej in-
formacji znajdziecie w iMagazine 05/2012.

 » 9. iStat Menus (16 dolarów)
O iStat Menus również niedawno pisałem 
(w iMagazine 01/2013), dlatego króciut-
ko tylko wspomnę, że jest to wymarzona 
aplikacja dla osób lubiących mieć wszyst-
ko pod kontrolą. Dzięki niej, szybko mogę 
się dowiedzieć, co zżera RAM, męczy pro-

cesor lub zamula transfer. Dodatkowym smaczkiem jest 
możliwość kontrolowania wentylatorków oraz wiele in-
nych statystyk związanych z niemal wszystkim, co sie-
dzi pod maską Maka.

 » 10. DragonDrop (4,49 euro)
DragonDrop z kolei pomaga w przenosze-
niu plików pomiędzy aplikacjami,  szcze-
gólnie jeśli są w trybie pełnoekranowym. 
Wystarczy, że złapiemy pliki, potrząśnie-
my kursorem myszy,  a pod nim pojawi 
się specjalny schowek. Ostatnio testowa-

łem podobną aplikację – Unclutter, która oferuje więk-
sze możliwości (jak osobne schowki na tekst, pliki oraz 
dodatkowo notatnik),  jednak powróciłem do Dragon-
Drop ze względu na jego minimalizm i przebywanie za-
wsze tam, gdzie chcę.

http://www.noodlesoft.com/hazel.php
http://bit.ly/YckvFt
http://bit.ly/Ycl02f
http://bit.ly/YclcP2
http://www.macbartender.com/
http://imagazine.pl/2012/05/17/imagazine-52012-adobe-cs6/
http://bjango.com/mac/istatmenus/
http://imagazine.pl/2013/01/25/imagazine-12013-canona-eos-6d-z-ios/
http://bit.ly/YcjCg1
http://bit.ly/ZxIkcM


 » 2013 nr 3 » Programy » Moje podstawowe aplikacje na OS X 78

w tym edytorze  tekstowym. 
(Ależ skąd! Ja tylko stawiam 
minusy w specjalnym zeszy-
cie. Trzy minusy i… - przyp. 
Kingi) Największym atutem 
jest  wsparcie  dla  objawie-
nia ostatnich miesięcy, czyli 
składni Markdown. Poza tym, 
takie opcje jak podświetlenie 
aktualnie  edytowanej  linijki 
czy akapitu, piękny design, minimalizm oraz wyszcze-
gólnianie składni wygrały u mnie w porównaniu z głów-
nym konkurentem tej aplikacji,  czyli  iA Writer.  Są  to 
doskonałe aplikacje pozwalające skupić się na najważ-
niejszym – na pisaniu.

 » 18. Adobe Creative Suite  
(od ~2600 euro lub ~60 euro w subskrypcji)

To  jest właśnie mój  niezbędnik w pra-
cy  poligraficznej.  Chociaż  do  najtań-
szych nie  należy,  pakiet  Adobe  to we-
dług  mnie  najlepsze,  ogólnodostępne 
na  świecie,  kompleksowe  rozwiązanie 
dla osób kreatywnych. Nie wspominając 
już  o typowych branżach,  opartych na 
tym oprogramowaniu. Chociaż poszcze-
gólne aplikacje nie  są bez wad,  a przy-
dałoby się  trochę  rzeczy ujednolicić,  to 
nie wyobrażam sobie, że mógłbym je za-
stąpić  jakimiś oddzielnymi programami 
(a już szczególnie nie Corelem). Niedaw-
no wprowadzona usługa Creative Cloud, 
pozwala również osobom o mniejszej za-
sobności portfela zasmakować profesjo-
nalnych narzędzi. Oczywiście, wszystkie 
grafiki do wpisów na  iMagu również są 
przygotowywane przy użyciu tego pakie-
tu, głównie w Photoshopie.

 » 19. Image2icon (11,99 euro)
Najlepsza aplikacja do „wyciągania” ikon. 
Po prostu przeciągamy aplikację, której 
ikonę  chcemy  zdobyć, wybieramy  sto-
sowny  rozmiar,  rozszerzenie  i już. Do-
datkowo, za jej pomocą możemy również 
szybko podmienić ikony.

menu w stylu iOS-owym do kopiowania/wklejania/wy-
cinania oraz  innych operacji na  zaznaczonym  tekście. 
Długo nie mogłem się do niej przekonać, bo przecież te 
podstawowe akcje wykonuję dużo szybciej z klawiatu-
ry, niż miałbym to zrobić przy użyciu kursora. Niemniej 
jednak o tym, że się przekonałem do PopClip, zadecydo-
wały jego rozszerzenia. Bo nie wszędzie linki w tekście 
pozwalają na przeniesienie do danej strony. Wystarczy 
jednak je zaznaczyć, a PopClip podpowie nam, że mo-
żemy wyświetlić je w przeglądarce. Albo skracanie lin-
ków. Dzięki tej aplikacji to również nie stanowi proble-
mu i zaoszczędza sporo czasu.

Narzędzia pomocne w tworzeniu wpisów

To  są  z kolei  narzędzia,  których  używam  zarów-
no  w pracy  w iMagazine,  jak  również  w zakładzie 
poligraficznym.

 » 15. Reeder (4,49 euro)
Obecnie bezkonkurencyjna aplikacja do 
przeglądania RSS-ów. A do tego pięknie 
zaprojektowana. Chociaż chodzą głosy, 
że era RSS-ów już się kończy, to ja nadal 
nie wyobrażam sobie, skąd w tak łatwy 
sposób mógłbym czerpać  idee będące 

zaczątkiem nowych postów.  Jeśli  cierpicie na przesyt 
dochodzących Was  informacji,  to warto  je sobie upo-
rządkować w takim agregatorze i na bieżąco się z nimi 
zapoznawać.

 » 16. Wunderlist (darmowy)
Pomysły, jakie zaczerpnę z przestudio-
wania RSS-ów, a którymi chciałbym się 
podzielić  z Wami,  trafiają właśnie do 
Wunderlist. Pieczę nad specjalną  listą 
trzyma RedNacz, dzięki czemu wie, że 
się nie obijam. Program nie jest dosko-

nały, ale jego możliwości w stosunku do ceny wypada-
ją całkiem nieźle.

 » 17. Byword (8,99 euro)
Na pewno moja  redakcyjna  koleżanka 
Kinga mnie teraz znienawidzi, ponieważ 
wszystkie teksty, jakie przygotowuję dla 
Was zarówno na łamach magazynu iMa-
gazine,  jak  i strony,  rodzą  się właśnie 

„ Na pewno moja 
redakcyjna 

koleżanka kinga mnie 
teraz znienawidzi, 
ponieważ wszystkie 
teksty rodzą się 
właśnie w Byword.

http://bit.ly/13Kcf7b
http://www.adobe.com/pl/
http://www.adobe.com/pl/
http://bit.ly/Ycp9mC
http://bit.ly/Wus00b
http://bit.ly/YclncY
file:///P:/_iMagazine/2013-03/12_programy/applewebdata://3DB17D51-CEAD-4D7A-A9A5-5F786FFD92D0/twitter.com/dominiklada
http://bit.ly/YcnGNf
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 » 20. Skitch (darmowy)
Mimo krzywdy wyrządzonej przez Ever-
note,  do  tej  pory nie  znalazłem  innej, 
równie szybkiej w obsłudze i oferującej 
takich możliwości  aplikacji  do  obrób-
ki zrzutów ekranowych (aczkolwiek na-
stępna w kolejce nie jest daleko w tyle).

 » 21. Napkin (35,99 euro)
Tej  aplikacji  niewiele by brakowało do 
miana  najlepszej  w swojej  kategorii, 
gdyby nie  cena  i parę drobnych błę-
dów. Poza tym, jej miły dla oka wygląd 
oraz możliwości sprawiają, że używam 
jej razem ze Skitch i tworzą zgrany duet. 
Recenzja w iMagazine 02/2013.

 » 22. Tweetbot (17,99 euro)
Dla mnie  to najlepszy klient Twittera. Za-
równo na OS X, jak i iOS. Wbrew powszech-
nej opinii, uwielbiam jego design w szczegól-
ności za niesamowitą dbałość o szczegóły. 
Tweetbot to niezbędnik każdego, kto używa 
obsługiwanej przez niego sieci  społeczno-

ściowej w pełnej mierze. Do tego dochodzi synchroniza-
cja pomiędzy klientami, dzięki czemu nie trzeba przewi-
jać ekranu i szukać miejsca, gdzie skończyło się ostatnio 
czytać.

Pozostałe aplikacje

 » 23. ForkLift (17,99 euro)
Możliwości  ForkLift  doceniłem dopiero 
niedawno,  choć  samą aplikację miałem 
już od dłuższego czasu. Pierwszym atu-
tem są dwa panele,  co  znacznie ułatwia 
wykonywanie operacji na plikach. Dodaj-
my do tego kolejkowanie kopiowania, ob-

sługę FTP oraz inne możliwości, których się pewnie do-
piero nauczę. Również często spotykana w przeróżnych 
wyprzedażach, dlatego warto mieć ją na oku.

 » 24. Name Mangler (8,99 euro)
To z kolei kombajn do operacji przeprowa-
dzanych na nazwach wielu plików, pozwa-
lający na szybkie uporządkowanie bałaga-

nu. Wiem, że istnieją rozwiązania ładniejsze i tańsze, ale 
Name Mangler był po prostu pierwszym programem, na 
który się natknąłem.

 » 25. Przypomnienia (darmowe)
Tę aplikację posiada każdy użytkownik OS 
X 10.8. Pomimo, że Przypomnienia nie są 
jakąś ogromnie  rozbudowaną aplikacją, 
to świetnie spełnia swoje zadanie w przy-
padku bieżących zadań. A do tego, podob-
nie  jak wspomniany Fantastical, oferuje 

używanie języka naturalnego. Zdecydowanie warto dać 
jej chociaż szansę.

 » 26. CleanMyMac  
(39,95 euro; obecnie w promocji za 19,97 euro)

Kolejna  aplikacja,  do  której  długo nie 
mogłem  się  przekonać. Niemniej,  za-
kup  120 GB  dysku  SSD,  niejako  zmu-
sił mnie  do  utrzymywania  porządku. 
A ręczne sprzątanie mogłoby zająć spo-
ro  czasu.  Jednak  CleanMyMac,  szcze-

gólnie w swojej drugiej odsłonie, w błyskawiczny spo-
sób znajdzie wszystkie zbędne rzeczy, zalegające cenną 
przestrzeń. A do tego sama aplikacja  jest przepięknie 
zaprojektowana.

 » 27. Gemini: The Duplicate Finder (8,99 euro)
Kolejna perełka, przy zakupie której kie-
rowałem  się w pierwszej  kolejności  jej 
wyglądem. Być może jest coś ze mną nie 
tak, ale co z tego? Na szczęście, w parze 
z urodą idzie również niesamowita funk-
cjonalność. Narzędzie to bowiem pozwa-

la, jak łatwo się domyślić, na odszukanie wszystkich du-
plikatów znajdujące się w zadanym obszarze. Do tego 
obsługuje wewnętrzne biblioteki  iTunes  i iPhoto. Na-
prawdę warto.

 » 28. Coda 2 (64,99 euro)
Jako, że zdarza mi się zaprojektować stro-
nę nie od strony graficznej, poszukiwa-
łem narzędzia,  które w sposób prosty 
pozwoli na jej budowę. Po wielu poszu-
kiwaniach postawiłem na Codę i się nie 
zawiodłem. Nie muszę  chyba pisać,  że 
jest śliczna, ale wspomnieć należy, że bar-

http://bit.ly/168fQeX
http://bit.ly/Ycpkyk
http://bit.ly/YcprtV
http://bit.ly/Ycpu8X
http://bit.ly/YcpFBb
http://macpaw.com/cleanmymac
http://bit.ly/YcpYfs
http://bit.ly/Ycqie5
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dzo łatwo się ją obsługuje. Choć cena nie jest mała, to 
jednak program szybko rekompensuje nam ją z nawiąz-
ką - gdy tylko do niego przysiądziemy i wykonamy swój 
pierwszy projekt.

 » 29. Carbon Copy Cloner (33,95 euro)
CCC (nie mylić z innym CCC) pozwala na 
stworzenie  kopii  zapasowych naszego 
dysku. Ktoś mógłby teraz powiedzieć, że 
przecież OS X wyposażony jest w tako-
we narzędzie – Time Capsule, które do-
datkowo pozwala na przeglądanie wcze-

śniejszych wersji zmodyfikowanych plików. I oczywiście 
miałby  rację.  Jednak CCC wyróżnia  funkcja,  której  na 
próżno szukać w TM – mianowicie, przygotowana w Car-
bon Copy Cloner kopia zapasowa jest dokładną kopią 
naszego dysku, a więc umożliwia również jego booto-
wanie, co w sytuacjach awaryjnych jest ogromnym uła-
twieniem. Cena co prawda nie zachęca, ale po pierwsze 
- udało mi się kupić tę aplikację, gdy kosztowała dużo, 
dużo mniej, a po drugie - mimo ostrzeżeń, starsza wer-

sja darmowa  również powinna bez problemu działać 
z najnowszym OS X.

 » 30. Calibre (darmowy)
Ostatnia na mojej przydługiej liście (cieka-
we, ilu z Was wytrwało do tego momentu), 
ale nie najmniej ważna, jest aplikacja Cali-
bre. Kto miał z nią styczność wie, że jest za-
przeczeniem wszystkiego, co piękne. W tym 
przypadku jednak górę bierze jej funkcjo-

nalność i w miarę łatwa obsługa. Nie spotkałem bowiem 
innej aplikacji, która dawałaby tyle możliwości konwersji, 
a nawet tworzenia elektronicznych książek. A jako szczęśli-
wy posiadacz czytnika Kindle, nie mogę nie docenić prosto-
ty, z jaką konwertuje się książki w formacie ePub do mobi.

W ten oto sposób dobrnęliśmy do końca. Mam nadzie-
ję, że ktoś to jeszcze czyta. Tak się przedstawiają wszyst-
kie aplikacje, które dla mojego trybu pracy znaczą bardzo 
dużo. Sporo z pewnością sami znacie, ale być może część 
z nich Was zaciekawi na tyle, by samemu je wypróbować.

CAŁA • DURASIEWICZ • PIOTROWSKI • ŁADA • SKRZYPCZAK • MŁYNARSKI • OCHENDOWSKA  • PIETRUSIEWICZ

http://www.bombich.com/
http://calibre-ebook.com/
http://www.imagazine.pl
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Michał Zieliński

Clean mymaC 2
cleanMyMac to, od ponad roku, mój makowy kompan. idea programu od razu 
przypadła mi do gustu, dlatego też, gdy tylko druga wersja – cleanMyMac 2 – 
była dostępna, zabrałem się za testy. Warto było czekać.

 » O co się rozchodzi?

Na wstępie – czym jest ten cudowny CleanMyMac? To 
program wydany przez ukraińską firmę MacPaw, któ-
rego  głównym  zadaniem  jest  przeczesywanie  dysku 
komputera  i wyrzucanie  z niego niepotrzebnych  rze-
czy. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić miejsce na dys-
ku, ale i znaczną część włosów u bardziej nerwowych 
osób  –  dzięki  ogólnemu oczyszczeniu  system działa 
dużo sprawniej, szczególnie gdy intensywnie korzysta-
my z komputera.

 » Co nowego?

Niedawna aktualizacja przyniosła ze sobą bardzo dużo 
zmian i nowości. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to 
przeprojektowany interfejs. Widać inspirację kaskado-
wością  iOS – menu,  czyli  lewa kiedyś  kolumna,  teraz 
jest jakby panelem wysuniętym spod głównego okna. 
Wybraniu kolejnego elementu towarzyszy miła dla oka 
animacja w większej części programu. Jeżeli akurat trwa 
proces  skanowania w danej  sekcji, wtedy  na  całość 

zsuwana  jest plansza  informująca nas o całej  opera-
cji ( jakby rysowana kredą) a także postępach w działa-
niu. CleanMyMac 2 wygląda po prostu efektownie, zaś 
odświeżone menu jest proste w obsłudze i intuicyjne. 
Co ciekawe, wszystko jest dostępne w języku polskim. 
Zdarzają się drobne niedociągnięcia w tłumaczeniu, ale 
wszystko jest zrozumiałe.

Najważniejszą opcją w menu jest Tryb automatyczny. 
Uruchamia on pełne skanowanie systemu, czyli włącza 
wszystkie opcje, które opiszę w następnych zdaniach. 
Pierwszą z nich jest Oczyszczanie systemu. Tutaj pro-
gram wyszukuje niepotrzebne  (dla nas) pliki z tłuma-
czeniami,  przegląda pamięć podręczną  i tym podob-
ne,  a główny  cel  to  zapewnienie  szybkości  działania 
komputera i odzyskanie miejsca na dysku. Niżej mamy 
Duże i stare pliki – jak sama nazwa wskazuje, wynajdu-
je wyjątkowo ciężkich lub rzadko używanych rezyden-
tów naszego dysku i pozwala na ich łatwe wyrzucenie. 
Kolejna opcja  jest moją ulubioną: Oczyszczenie  iPho-
to. Aplikacja skanuje bibliotekę zdjęć i proponuje usu-
nięcie powtarzających się obrazów, a także tych, które 
mają swoje obrócone wersje czy poprawiane przy uży-
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ciu iPhoto. Opróżnianie kosza to nic innego jak opróż-
nianie kosza systemowego. Jak już pisałem, kliknięcie 
na przycisk „Skanuj” w Trybie automatycznym urucho-
mi wszystkie te procesy i myślę, że dla większości użyt-
kowników to będzie wystarczająca funkcja.

 » Deinstalator, Menedżer rozszerzeń oraz 
Niszczarka

Pierwsza funkcja jest, moim zdaniem, bardzo istotna. 
Najprostszą metodą na usunięcie programu w OS X jest 
proste przeniesie go do Kosza, bądź kliknięcie na krzy-
żyk w LaunchPad. Usuwa to jednak jedynie samą apli-
kację, a wszystkie dane i ustawienia zostają na kompu-
terze. Zaleta jest taka, że po ponownej instalacji danej 
pozycji czujemy się jak u siebie w domu. Czasem jed-
nak te pliki potrafią zajmować naprawdę dużo miejsca 
i, w skrajnych przypadkach, robić dużo zamieszania na 
komputerze. Przeciągnięcie ikony niechcianej aplikacji 
na okno Deinstalatora pozwoli na pozbycie się wszyst-
kiego, co z programem przyszło. Deinstalator otworzy 
się  również  za każdym razem, kiedy będziemy chcie-

li odinstalować aplikację normalnym sposobem, czyli 
przenieść ją do Kosza. Poza tym ta część CleanMyMac 
2 pozwala  również  na  zerowanie  programu do usta-
wień początkowych.

Pozostałe  dwie  – Menedżer  rozszerzeń  i Niszczar-
ka  –  zdają  się być  raczej  ciekawostkami.  Ta pierwsza 
pozwala  na  zarządzenie widżetami,  panelami  prefe-
rencji, wygaszaczami ekranu, elementami startowymi 
oraz, oczywiście, rozszerzeniami, na przykład do Mail.
app czy Safari. Niszczarka to z kolei taki płatny zabój-
ca – za jej sprawą wybrane pliki bezpowrotnie znikną 
z komputera.

 » Podsumowanie

CleanMyMac 2, w porównaniu do poprzednika, na 
pewno przyspieszył.  Zwiększyła  się  również  skutecz-
ność samego skanowania – na krótko przed aktualizacją 
wykonałem pełne skanowanie pierwszą wersję aplika-
cji, a mimo to dwójka miała trochę do roboty. Program 
nie jest tani, jednak uważam, że jest wart każdej wy-
danej na niego złotówki. W końcu stabilność, bezpie-
czeństwo i bezawaryjność naszych komputerów są bar-
dzo ważne.

Producent - macPaw      
Clean MyMac 2 - Ocena iMagazine: 6/6

Plusy:  – zapewnia stabilną i bezawaryjną pracę systemu 
– zwalnia miejsce na dysku 
  – pozwala na pełne odinstalowanie aplikacj 
– intuicyjny interfejs

Minusy:  – nie jest tanio 

Cena: 39,95 euro

Witryna: http://macpaw.com/cleanmymac
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Pasy zapięte? Silnik odpalony? No to gaz do dechy! Dzięki najnowszej odsło-
nie serii Real Racing, wszystkich miłośników szybkich samochodów i mocnych 
wrażeń czekają hiperrealizm i świetna zabawa.

real racing 3

KRzySztof MoRawSKi

Real  Racing  3  już  jest!  Jak  zapowiadano,  najnowsza 
produkcja  studia EA Games  i Firemonkeys nie  tylko 
ustanawia nowy standard dla wyścigów samochodo-
wych  na  urządzenia mobilne,  ale  dostępna  jest  dla 
wszystkich graczy na  iOS  i Androida  -  całkowicie  za 
darmo!

 » Powalająca grafika

Już wcześniej na  łamach  iMaga pisałem o tym,  że  co-
raz częściej zaciera się granica między grami na platfor-
my mobilne i konsolami do gier. Real Racing 3 tylko po-
twierdza moją wcześniejszą teorię i pokazuje wyraźnie, 
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że w dobie coraz silniejszych urządzeń mobilnych, może-
my z powodzeniem cieszyć się jakością gier, znaną nam 
wcześniej tylko z produkcji konsolowych. 

Wszystkim  niedowiarkom  polecam  obejrzeć  ten 
krótki zwiastun gry:

oraz zapoznać się z garścią faktów opisanych w ofi-
cjalnej notatce o grze:

Korzystające z nowego, godnego uwagi silnika Mint™ 
3, wyścigi Real Racing 3 oferują znacznie więcej, niż tyl-
ko ściganie. Znajdziesz w nich trwałe zniszczenia samo-
chodu, w pełni funkcjonalne lusterka wsteczne oraz dy-
namiczną grę świateł. Te cechy w fantastyczny sposób 
wzbogacają doświadczenia z gry. Real Racing 3 to bez 
wątpienia najbardziej zaawansowane, najbardziej roz-
budowane  i najbardziej  realistyczne wyścigi na urzą-
dzenia mobilne, jakie kiedykolwiek stworzono.

Przechwałki? Nic z tych rzeczy. Jako aktywny gracz i recen-
zent jestem z natury dość sceptyczny i wymagający zwłaszcza 
wobec tak zwanych „znanych tytułów”. Muszę  jednak przy-
znać, że RR3 dość szybko sprawiło, że moja szczęka opadła 
do samej podłogi. Gra pod względem graficznym jest po pro-
stu rewelacyjna, a całość ożywa zwłaszcza na ekranie iPada 
czy podczas gry na telewizorze. 

Wśród nowości, w serii znajdziecie między innymi 45 
egzotycznych i ultraszybkich samochodów z 3 różnych 
klas. W jednym wyścigu może  teraz brać udział aż 22 
graczy jednocześnie, w jednym z ponad 900 wydarzeń. 
Nadmienić trzeba również, że wszystkie trasy, po jakich 
przyjdzie nam się ścigać, są wiernie odwzorowanymi to-
rami wyścigowymi z rzeczywistego świata. 

 » Real, czyli realizm

Gra nie bez powodu ma w swoim tytule słowo „Real”. 
W każdym aspekcie widoczna jest niesłychana dbałość 
o szczegóły i zachowanie realizmu rozgrywki. Tak więc 
oprócz wspomnianych wcześniej w pełni  funkcjonal-
nych lusterek wstecznych, realistycznych tras, samo-
chodów  i ich  uszkodzeń, w grze  znajdziemy  również 
bieżące informacje o poziomie zużytych płynów oraz 
konieczności ewentualnego serwisu podzespołów. 

Świetnie  skalibrowany  został  również  system  ste-
rowania pojazdem oraz jego zachowanie na torze. Na-
wet  tryb multiplayer  został  tak  opracowany,  aby  za-
oferować każdemu graczowi, w dowolnym momencie, 
rozgrywkę z możliwie dużą liczbą prawdziwych graczy. 
Choć nie wiadomo, jak dokładnie działa system Time 
Shifted Multiplayer, pozwala on nam ścigać się z do-
wolnym przeciwnikiem o dowolnej porze, nawet gdy 
nasz przeciwnik pozostaje offline. Każde wydarzenie 
w grze  jest bowiem rejestrowane  i zarządzane przez 
moduł sztucznej inteligencji oraz Game Center czy na-
szą listę znajomych z Facebooka.

 »  Niby za darmo, ale czy aby na pewno?

Jak już wspomniałem, RR3 dostępny jest całkowicie 
za darmo. Jak mówią autorzy, gra od samego początku 
była tworzona tak, aby dostarczyć jak najwięcej sporto-

http://www.youtube.com/watch?v=s8imWcReRnI
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wych emocji w modelu free-to-play. Nic więc 
dziwnego,  że  tytuł  ten  jest  obecnie nume-
rem 1 na liście Top Free App w blisko 80 róż-
nych krajach. 

Wirtualna  waluta,  która  dostępna  jest 
w grze, pozwala nam kupować nowe auta, 
szybciej zdobyć doświadczenie czy przyspie-
szać serwisowanie i modyfikowanie samocho-
du. Waluta ta może być zdobyta jako nagroda 
w wyścigach, podczas nabywania nowych umiejętności 
czy podczas rywalizacji ze znajomymi... Może być też ku-
piona w systemie „in app purchases”. 

I tu dochodzimy do sedna sprawy i jedynego (jak dla 
mnie) mankamentu całej produkcji. Otóż ścigając się z 22 
przeciwnikami i chcąc uzyskać jak najlepsze pozycje, je-
steśmy wręcz  skazani na przeciskanie  się w tłumie  in-
nych aut, a co za tym idzie, nasze cacko zostanie zawsze 
dość solidnie obrysowane. Za naprawy oczywiście mu-
simy zapłacić z wirtualnej gotówki, którą dopiero co wy-
graliśmy. O ile często wygrywamy, to pieniędzy spokojnie 
starczy na to i na udoskonalenia auta, ale już zbieranie 
pieniędzy na szybsze maszyny wymaga sporej ilości cza-
su… albo drobnej opłaty - pokrytej z naszej realnej kar-
ty kredytowej. 

To samo tyczy się serwisowania auta. Zwyczajnie, tak 
jak to ma miejsce w prawdziwym świecie, naprawa trwa. 
Zazwyczaj około 45 minut… prawdziwych minut. No, chy-
ba że ponownie zapłacimy. Wówczas auto magicznie się 
naprawia w ciągu sekundy. Nie winię autorów za stoso-
wanie  tego  typu rozwiązania. Z ekonomicznego punktu 
widzenia nawet je rozumiem. W końcu w grę włożone zo-
stały olbrzymie środki i nikt tego nie robił charytatywnie. 
Tytuł ma zarabiać w ten, czy inny sposób. Ale pozostawia 
to pewien niesmak i mocno utrudnia rozgrywkę, o ile fak-
tycznie nie chcemy nic płacić. 

 » Podsumowanie:

Real Racing 3 to z pewnością jeden z najlep-
szych symulatorów wyścigów, jaki jest dostęp-
ny na platformę  iOS. Być może nawet naj-
lepszy. W dodatku,  jest  to  tytuł  całkowicie 
darmowy. Dlaczego więc przyznałem mu tyl-
ko 5 na 6 możliwych gwiazdek? Otóż powodem 
odebrania tytułowi jednej gwiazdki są owe mi-

kropłatności. Wiem, że jest to bardzo subiektywne, wiem, 
że możliwość grania w grę za darmo to świetne rozwiąza-
nie dla wielu graczy… ale wiem też, że gdy raz zainwestu-
ję w grę kilka euro, a potem ją usunę z mojego iUrządze-
nia, to pieniądze te przepadną. 

Znów będę musiał kupić wszystkie udoskonalenia auta. 
Co więcej, właściwie ciągle podczas grania będę musiał 
płacić za przyspieszanie napraw, bowiem jeśli mam aku-
rat 15 minut wolnego czasu, a naprawy zajmują 45 minut, 
to trudno będzie mi pograć w tę grę. No, chyba że zapła-
cę… ponownie zapłacę. Osobiście już chyba wolę wydać 
kilka czy kilkanaście euro raz i móc cieszyć się grą tak dłu-
go i często jak tylko będę miał na to ochotę, a w Real Ra-
cing 3 naprawdę jest się czym cieszyć.

real racing 3      
Plusy:   + Absolutnie fenomenalna oprawa graficzna 

+ 45 modeli aut i blisko 900 różnych wyścigów 
+  Realne tory wyścigowe 
+  Innowacyjny tryb multiplayer

Minusy:    – Dobitnie widać, że gra została opracowana z myślą 
o mikropłatnościach

Cena: darmowa

Link do sklepu: http://bit.ly/XCWtaq

http://bit.ly/XCWtaq
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Ostatnio coraz częściej pojawiają się gry nietypowe. I choć wszelkiego typu sy-
mulatorów jest na rynku coraz więcej, począwszy od samolotu, przez traktor 
czy ciężarówkę, a na pralce kończąc, to Bridge Project jest naprawdę solidną 
produkcją, potrafiącą dostarczyć ciekawych doświadczeń.

WOJCIECH RAJPERT

To nie jest produkcja typu multiplayer FPS, by zasiadać do 
niej i  spędzać kilka godzin (choć i tacy się zdarzają), a ra-
czej taka, przy której można się zrelaksować półgodzinny-
mi partyjkami. Jeżeli tak podejdziemy do Bridge Project, 
mając w pamięci, że sięgamy po grę, w której nie będzie-
my robić nic poza budowaniem mostów, to jest szansa, że 
przypadnie Wam do gustu.

Co by o Bridge Project nie powiedzieć, trudno wyrazić 
szeroką opinię. Tak naprawdę, dostajemy w ręce symula-

tor budowania mostów, w którym tylko tym się zajmujemy. 
Tak to przy sięganiu po symulatory bywa, nie skupiają się 
one bowiem na różnorodności. Choć przy Bridge Project 
nad różnorodnością można by przysiąść – chodzi o ilość 
dostępnych map. Do dyspozycji mamy krajobraz miejski, 
wieś, kanion i swoistą mieszaninę wspomnianych. No i to 
w sumie tyle. Przy większej ilości skonstruowanych mo-
stów, monotonia zaczyna drażnić. Muzyczka w tle jest dość 
przyjemna, bo nie rozprasza, choć nie wpada też za bardzo 
w ucho, więc po wyłączeniu gry nie grozi Wam jej nucenie.

Bridge
Project
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Bridge Project jest jednak o budowaniu mostów i je-
żeli macie w sobie pierwiastek inżyniera, to zabieramy 

się za prawdziwe mięso. Każdy z po-
ziomów oddaje w nasze  ręce okre-
śloną  liczbę materiałów,  z których 
most ma być wykonany. Naszym za-
daniem jest zbudować odpowiednio 
mocną  konstrukcję,  przy użyciu  jak 
najmniejszej liczby surowców. Mimo, 
iż  na początku projekty  są niezbyt 
skomplikowane, to z czasem poziom 
podnosi się znacznie. Niestety, trud-
no może wydać się też na początku, 
bo wszystkiego musimy się uczyć na 
zasadzie prób i błędów. Jeżeli jednak 
zaczniemy  kumać,  czym  to wszyst-
ko się je, zabawa zaczyna grać i tań-
czyć. Każda próba budowy kończy się 
testem, gdzie mamy z góry określo-
ne pojazdy (auta, autobusy, pociągi, 

a nawet czołgi), które mają przez most przejechać. Na-
wet jeden mały szczegół potrafi spalić wszystko na pa-
newce, więc budowa wymaga skupienia.

Można to uznać za czepianie się, bo symulator ma sku-
pić się na symulacji i pierwsze skrzypce odgrywa tutaj sil-
nik fizyczny, który naprawdę daje radę. Jednak pomimo 
małej  liczby lokacji, nie można tutaj na niczym zawiesić 
oka. Jest przeciętnie, sporo brzydkich tekstur, oświetlenie 
też nie prezentuje się zbyt okazale, choć fajnie wygląda-
ją refleksy na tafli wody. Uważam jednak, że mogłoby to 
wszystko wyglądać zdecydowanie lepiej, nawet przy tak 
ubogim wachlarzu krajobrazów.

Bridge Project  to ciekawa pozycja, godna polecenia 
osobom, które lubią się przy tego typu grach relaksować. 
Starsi pewnie pamiętają Pontifex od Chronic Logic, czyli 
twórców Bridge Project, więc wiedzą, czego się spodzie-
wać. To ciekawa pozycja z dość niszowym targetem, ale 
jestem pewien, że znajdzie grono odbiorców.  «

Bridge Project      
Plusy:   + silnik fizyczny 

+ wciąga 

Minusy:   – mała różnorodność 
– silnik graficzny

Cena:   49,90PLN

Link:   http://www.iqp.pl/index.php?id=1951

http://www.iqp.pl/index.php?id=1951
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TiPs & Tricks
Maciej Skrzypczak

 » Jak wyłączyć Javę

Ostatnimi czasy, sporo luk w zabezpieczeniach w sys-
temie OS  X  związanych  jest  z Javą.  Jeśli  nie  korzy-
stamy z jej możliwości, być może warto rozważyć  jej 
wyłączenie?

Aby więc wyłączyć  Javę, musimy najpierw ustalić, 
jaką wersję posiadamy – 1.6 lub 1.7. Możemy to spraw-
dzić na przykład przy pomocy Terminala (znajdującego 
się w katalogu /Applications/Utilities), gdzie wpisuje-
my poniższą komendę:

java -version
Kiedy  już wiemy, którą wersję posiadamy, możemy 

wyłączyć Javę następująco:
Dla Javy w wersji 1.6

Tutaj musimy  się  trochę naklikać,  by  ją  z dezakty-
wować. Metoda  ta bowiem polega na wyłączeniu  jej 
w każdej  z przeglądarek.  I tak dla  Safari  udajemy  się 
do Preferencji (Cmd+,), wybieramy zakładkę Ochrona 
i odznaczamy Włącz Javę.

Dla Chrome wpisujemy w pasku adresu chrome://
plugins i klikamy link Wyłącz przy sekcji z Javą.
Dla Javy w wersji 1.7

Tu  sprawa  jest  znacznie  łatwiejsza,  ponieważ  Javę 
w tej wersji możemy wyłączyć globalnie. Jej ustawienia 
znajdziemy przechodząc do Preferencji systemowych 
i wybierając  Java.  Zostaniemy przeniesieni  do nowe-

go okna, gdzie w zakładce Security musimy odznaczyć 
Enable Java content in the browser.

Oczywiście, istnieje również możliwość całkowitego 
usunięcia Javy, jednak osobiście bym odradził tę me-
todę. Okazuje się bowiem, że niektóre aplikacje, co do 
których nie mielibyśmy najmniejszych podejrzeń, wy-
magają  Javy  do  działania. Doskonałym przypadkiem 
jest choćby Photoshop od Adobe.
Źródło: Macworld

http://www.macworld.com/article/2028900/how-to-disable-java-on-your-mac.html
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 » Jak wyłączyć podgląd załączników 
w aplikacji Mail

Jak wiadomo,  systemowa aplikacja Mail wyświetla 
załączone obrazki i PDF-y bezpośrednio w przychodzą-
cych wiadomościach, co pozwala na ich niemal natych-
miastowy podgląd. 

Jeśli  jednak chcielibyście wyłączyć  taki podgląd,  to 
pomocy należy szukać w Terminalu.

Uruchamiamy więc Terminal, który znajdziemy w fol-
derze /Applications/Utilities/ i wklejamy do niego po-
niższą komendę:

defaults write com.apple.mail DisableInlineAt-
tachmentViewing -bool yes

Restartujemy aplikację Mail i od tej pory wiadomo-
ści zawierające załączniki, które domyślnie można było 
podejrzeć, będą wyglądać tak:

Gdyby  ktoś  jednak  chciał  przywrócić wyświetlanie 
podglądu, ponieważ wyłącza to wszystkie obrazki, rów-
nież te ewentualnie użyte w stopce, to w Terminalu na-
leży wpisać:
defaults write com.apple.mail DisableInlineAttach-
mentViewing -bool no

Po restarcie Maila wszystko wróci do normy.
Źródło: Stack Exchange

 » Powiększamy kursor

Maki to świetne narzędzia do prezentacji. Czy podłą-
czymy je pod Apple TV, czy pod kompatybilne rzutniki, 
od razu możemy pokazywać, co dzieje się na ekranie. Ta-
kie prezentacje mają  jednak mały minus w przypadku, 
gdy mamy do czynienia ze sporą publicznością siedzą-
cą w kilku rzędach, a do dyspozycji tylko kursor myszy. 
W takim wypadku może się okazać, że osoby z ostatnich 
miejsc będą się tylko domyślać, gdzie akurat wskazuje-
my. W sprytny sposób można to jednak zmienić.

Wszystko za sprawą opcji ułatwień dostępu, które po-
zwalają między innymi powiększyć kursor myszy. Aby 

http://apple.stackexchange.com/questions/24569/turn-off-automatic-preview-in-apple-mail
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skonfigurować wielkość kursora, musimy wykonać po-
niższe czynności:

uruchamiamy Preferencje systemowe i przechodzi-
my do ustawień Dostępności

w następnym widoku upewniamy się, że z listy po le-
wej wybrany jest Ekran (1.). Wtedy z prawej strony od-
szukujemy suwak Wielkość kursora (2.) i dostosowu-
jemy go do własnych potrzeb

Innym sposobem na przejście do ekranu konfiguracji 
jest wciśnięcie w dowolnym miejscu klawiszy Alt+Com-
mand+F5, a następnie wybranie przycisku Preferencje.
Źródło: OS X Daily
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Serialowa rewolucja. Już nie tylko ogromne stacje telewizyjne mogą  stwo-
rzyć serial doskonały. Do gry wchodzi Netflix, któremu chyba znudzi-
ło się dostarczanie odbiorcom produkcji innych twórców. Teraz sami po-
stanowili wyjść widzowi naprzeciw i przekazują nam wykwintne danie,  
którym możemy się z każdym kęsem rozkoszować.

Kino  lub  seriale polityczne mają  to do  siebie,  że nie 
każdemu przypadają do  gustu.  Z reguły przez  to,  że 
w większości są przegadane, nie ma w nich wiele akcji, 
a wszystko dzieje  się głównie we wnętrzach. Oczywi-
ście zdarzają się thrillery polityczne, które nieustannie 
trzymają w napięciu, choć są to sporadyczne przypad-
ki. Nie znaczy to jednak, że reszta nie jest warta uwagi. 
Jak wspomniałem, są to obrazy nie dla każdego. Skup-
my się na serialach. Serial z racji tego, że jest serialem, 
przez  co  charakteryzuje  się dość  znaczącą długością 
(w telewizji amerykańskiej przyjęło się, że jest to mini-
mum 10–12 odcinków), musi być jakoś z głową rozpisany. 
Twórcy nie mogą sobie pozwolić na to, by tylko pierw-
szy odcinek był ciekawy, a reszta stała się łatwą do prze-

widzenia rutyną, jaką widzieliśmy w telewizji wielokrot-
nie. Teraz jest to jeszcze trudniejsze, niż kilka lat temu. 
 Napływ seriali telewizyjnych w ostatnich  piętnastu la-
tach spowodował, że nie jest łatwo stworzyć coś unika-
towego, co nie tylko przyciągnie widza już od samego 
początku, ale również go przed tym telewizorem utrzy-
ma przez  kolejne  kilka  lub  kilkanaście odcinków,  czy 
nawet sezonów. Cały ten boom na współczesne seria-
le, głównie dramatyczne, rozpoczął się w 1999 roku za 
sprawą komercyjnej stacji HBO i serialu Rodzina Sopra-
no. Rewelacyjny pomysł, znakomite wykonanie, genial-
na gra aktorska i wyśmienity scenariusz sprawiły, że dla 
mnie jest to najlepiej napisany, najlepiej zrealizowany 
i po prostu najlepszy serial wszechczasów. Średnio raz 

     

House oF Cards
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na rok lub dwa lubię go sobie odświeżyć, pochłaniając 
kolejno każdy z sześciu sezonów.

Przez wiele lat HBO królowało na rynku seriali. Wy-
produkowali  takie pozycje  jak wspomniana wcześniej 
Rodzina Soprano, Sześć stóp pod ziemią, zrealizowana 
przez  twórców Szeregowca Ryana wojenna Kompania 
braci, miniserial Anioły w Ameryce, historyczny Rzym, 
czy  aktualnie  emitowane: Czysta  krew,  Zakazane  im-
perium dziejące się w czasach amerykańskiej prohibi-
cji  czy w końcu  stworzona w ogromnym  rozmachem 
Gra o tron. To tylko nieliczne przykłady tego, jak wiel-
ką stacją jest HBO i jak ludzie tam pracujący znają się 
na swojej robocie. Jednak jak to zwykle bywa z królami, 
ich panowanie nie trwa wiecznie i pomimo tego, iż na-
dal robią świetne produkcje, to w ostatnich latach po-
jawiło się wielu innych graczy walczących o tron (nieko-
niecznie żelazny). I tak mieliśmy znakomite seriale stacji 
FOX jak Lost czy House M.D., Showtime ze swoimi se-
rialami Dexter oraz Californication, a także AMC z nie-
mal kultowymi już Mad Men i Breaking Bad. To są se-
riale na naprawdę wysokim poziomie i nikt nie może im 
tego odmówić. Nie wspominam tu o wielu znakomitych 
tytułach komediowych, gdyż tekst, który czytasz, mój 
drogi Czytelniku, ma Ciebie zaraz zaprowadzić w świat 
daleki  od  komedii  –  choć  czasami może wywołać na 
twarzy  lekki  uśmiech. Mając w emisji  tak wyjątkowe 
tytuły, stacjom nie jest łatwo wymyślać i produkować 
kolejne, dorównujące poziomem i treścią. I – szczerze 

mówiąc – rzadko im się to udaje. Być może dlatego, od 
czasu do czasu, musi się pojawić w mieście nowy sze-
ryf. Ktoś, kto postanowi wywrócić wszystko niemalże 
do góry nogami i zawalczyć o sprawowanie rządów. Tym 
razem jednak nie jest to stacja telewizyjna. Mało tego, 
do tej pory twórcy ci nie zajmowali się nawet produk-
cją telewizyjną czy filmową, a wypożyczaniem filmów 
online. Mowa oczywiście o Netflix – firmie, która w lu-
tym tego roku wypuściła pierwszy sezon serialu swojej 
produkcji – House of Cards.

 » Twórcy

O wyjątkowości serialu świadczy nie tylko Netflix, ale 
również  sami  twórcy  i aktorzy.  Producentem  i reży-
serem dwóch odcinków jest David Fincher, w produk-
cji wspiera go Kevin Spacey, który gra również główną 
rolę.  Zaangażowany w projekt  jest  Joel  Schumacher, 
a główne role kobiece grają Robin Wright, była żona Se-
ana Penna oraz Kate Mara, której siostra zagrała w fil-
mie Finchera Dziewczyna z tatuażem. Na pewno nie są 
to byle jakie nazwiska. Idzie za nimi jakość i gwaran-
cja poważnej inwestycji w czas, jaki poświęci im widz. 
Muszę przyznać, że najbardziej zachęciła mnie do tego 
serialu postać Kevina Spacey, który jest jednym z mo-
ich  ulubionych  aktorów,  głównie  od  czasów Ameri-
can Beauty. Od tamtej pory oglądam niemal wszystko 
z tym aktorem, a K-Pax to absolutny majstersztyk! Na 
dodatek, gdy dowiedziałem się, że serial nie powsta-
nie z ramienia wielkiej stacji,  to stwierdziłem, że nie 
mogę tego przegapić.

 » Fabuła

Wspaniały  aktor,  czyli wspomniany wcześniej  Kevin 
Spacey, wciela się w postać kongresmena, który  lek-
ko się wkurza, że prezydent 
elekt  nie  jego wyznaczy  na 
Sekretarza Stanu i postana-
wia trochę namieszać zarów-
no na Kapitolu, jak i w Białym 
Domu.  Specjalnie  piszę  tak 
niewiele, by nie zdradzić cze-
goś  zupełnie  przypadkiem. 
Całość  oczywiście  to masa 
intryg,  politycznych  gierek 
i zabawy w kotka  i myszkę. 
Mamy  tu  również wiele  po-
bocznych  postaci,  jak mło-

„ I to moim 
zdaniem 

świadczy 
o znakomitym serialu. 
Fakt, że nawet 
jak pozornie się 
w nim nic nie dzieje, 
to nie można oderwać 
od niego wzroku
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dy kongresmen uzależniony od alkoholu i narkotyków, 
szalenie ambitna dziennikarka czy w końcu - żona kon-
gresmena  – młoda,  piękna  i niebezpieczna. Nikt  nie 
jest tu przypadkowy, każdy ma do odegrania jakąś rolę 
i każdy może okazać się postacią przełomową. Fabu-
ła niby prosta, ale potrafi zaskakiwać w każdej minu-
cie odcinka. Lecz, tak jak wspomniałem na początku, 
nie  jest to serial dla każdego. Dlaczego? Po pierwsze 
tematyka. Polityka, polityka i jeszcze raz polityka. Po-
lityka USA to nie jest przedmiot, którym każdy się za-
interesuje.  Ja ten temat śledzę od dawna, oglądałem 
już kilka seriali politycznych, dlatego przypadł mi on 
do gustu. Drugą rzeczą jest to, że serial opiera się na 
dialogach. Wiele osób zapewne woli coś z większą ilo-
ścią akcji, bądź komedii. Tu jednak tego nie znajdzie. 
W tym serialu liczy się warsztat pisarski scenarzystów 
i umiejętność  pokazania  emocji  przez  aktorów.  I to 
moim zdaniem świadczy o znakomitym serialu. Fakt, 
że nawet jak pozornie się w nim nic nie dzieje, to nie 
można oderwać od niego wzroku. Tak miałem w przy-
padku House of Cards.

 » Przyjęcie i przyszłość

Na razie zostało wyemitowanych 13 odcinków pierw-
szego  sezonu. Co niezwykłe,  zostały  one wypuszczo-
ne  jednocześnie  –  nie  trzeba było  czekać  z tygodnia 
na tydzień na kolejny odcinek. Jakby się uprzeć, moż-
na było jednej nocy pochłonąć wszystkie naraz. Serial 
kosztował 100 milionów dolarów, ale  to  cena za dwa 
sezony. Drugi prawdopodobnie ujrzy  światło dzienne 
za rok, mniej więcej o tej samej porze, co sezon pierw-
szy. Nie mogę się doczekać. House of Cards zrobił na 
mnie ogromne wrażenie, jakiego dawno nie zrobił inny 
serial. Dbałość o szczegóły scenariusza, a także pewne 
zabiegi stylistyczne widoczne na ekranie oraz wyśmie-
nita gra aktorska sprawiły,  że chcę więcej. Dużo wię-
cej! Mam nadzieję, że drugi sezon nie zawiedzie moich 
oczekiwań. Pozostaje  czekać,  rozkoszować się  innymi 
serialami  (między  innymi nadchodzącym  trzecim  se-
zonem Gry o tron) oraz liczyć na to, że w międzyczasie 
powstanie  co najmniej  jeden  inny,  tak  znakomity  jak 
Domek z kart. «



 » 2013 nr 3 » FILM » Premiery DVD i Bluray  96

Jan Urbanowicz

PreMIery DVD I BLuray  
marzec 2013

 » Skyfall

Najnowsza odsłona przy-
gód  agenta  Jej  Królew-
skiej Mości,  Jamesa Bon-
da.  Kolejny,  dwudziesty 
trzeci  już  film wyreżyse-
rował Sam Mendes, znany 
przede wszystkim z Ame-
rican beauty. W rolę  007 
po  raz  kolejny wciela  się 
Daniel  Craig.  Recenzję 
Skyfall możecie  przeczy-
tać w jednym z poprzednich numerów iMagazine. Dla 
fanów Craiga jako Bonda pozycja obowiązkowa, dla in-
nych niekoniecznie,  choć na pewno warto  posiadać 
w kolekcji,  jeśli ma się na półce poprzednie dwadzie-
ścia dwa filmy.

 » Operacja Argo

Najnowszy  film,  nagro-
dzonego Oscarem za Bun-
townika  z wyboru, Bena 
Afflecka. Po jego ostatnim 
świetnym  filmie  Miasto 
złodziei,  tym  razem  zo-
stajemy przeniesieni  do 
Iranu  lat  siedemdziesią-
tych, gdzie zostają uwię-
zieni  pracownicy  amery-
kańskiej  ambasady.  Film 
opowiada historię operacji mającej na celu uwolnienie 
zakładników. Znakomicie napisany, rewelacyjnie zagra-
ny i nagrodzony  tegorocznym Oscarem, między  inny-
mi za najlepszy film. Nie ma się co zastanawiać i nale-
ży obejrzeć.

 » Atlas chmur

Twórcy  trylogii  Matrix 
powracają  ze  swoim naj-
nowszym dziełem. Choć 
dla  jednych może być  to 
faktycznie  dzieło,  a dla 
innych  jego  przeciwień-
stwo.  Film  budzący  tyle 
samo pozytywnych emo-
cji, co nienawiści i znudze-
nia. Na pewno nie obraz 
dla  każdego. Wyjątkowy 
pod względem efektów  specjalnych  i zdjęć,  ale  spor-
ny w sprawie opowieści  i jej  sensu. Godny polecenia 
dla osób, które widziały go w kinie i chciałyby go mieć 
w swojej domowej filmotece.

 » Pokłosie

Jeden  z najlepszych  i naj-
ważniejszych polskich fil-
mów zeszłego roku. Włady-
sław Pasikowski  powraca 
z wciągającą  opowieścią 
o braciach,  którzy odkry-
wają  mroczną  tajemnicę 
swojej rodziny i wsi, w któ-
rej  się  wychowywali.  Hi-
storia o nienawiści i prze-
baczeniu.  Znakomite  role 
Ireneusza Czopy i Macieja Stuhra. Ten drugi zresztą ma 
za sobą znakomity rok jeśli chodzi o dobór ról. Film jak 
najbardziej wart zobaczenia. Jego recenzję znajdziecie 
w jednym z poprzednich numerów iMagazine.  «
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 » Rodriguez 
– Searching 
for Sugar Man

Kolejny numer iMaga i kolej-
na recenzja muzyki z filmu, 
ale w tym przypadku chy-
ba nikt mi się nie dziwi? Po 
obejrzeniu dokumentu „Se-
arching  for Sugar Man”, który zgarnął Oscara, nie było 
takiej możliwości, żebym nie opisał tej cudownej ścieżki 
dźwiękowej. Tym razem to właśnie muzyka stworzyła film, 
a dokładniej historia Sixto Rodrigueza, muzyka z Detroit. 
Ten dokument to typowy przykład, że najlepsze scenariu-
sze pisze samo życie. Rodriguez miał być wielką gwiazdą 
i nie przez przypadek porównywany był do samego Boba 
Dylana, gdyż tak jak Dylan w swoich utworach dużą wagę 
przywiązywał do tekstów. Nagrał dwie płyty: „Cold Fact” 
w 1970 r. oraz „Coming From Reality” w 1971 r., ale żad-
na z nich w Stanach Zjednoczonych nie sprzedawała się, 
chociaż krytycy byli nimi zachwyceni. Całkowicie inaczej 
było w RPA, gdzie Rodriguez gościł na każdym adapte-
rze, a jego numery z tekstami o wolności w tamtych cza-
sach, dla tamtejszej ludności, były tak potrzebne jak tlen. 
To właśnie jego piosenki były hymnem niemałej rewolu-
cji. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że on sam do-
wiedział się o tym dopiero 30 lat później, a przez ten czas 
rzucił muzykę i pracował jako robotnik budowlany. 

Materiał, jaki możemy zakupić w iTunes Store, to zle-
pek najlepszych utworów z dwóch płyt artysty,  które 
słyszymy przez cały czas w niesamowitym dokumencie.

Przoduje akustyczna prosta gitara, bardzo zwyczaj-
ny wokal i mała ilość instrumentów smyczkowych, jed-
nak całość wieńczą niewiarygodnie dobre teksty. Numer 
„Sugar Man”, jeśli powiodłoby się Rodriguezowi, jestem 
pewny, że byłby światowym hitem na miarę „Yesterday” 
The Beatles. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zdarzyło 
mi się tak mocno zagłębiać w teksty, jak w te, które mu-
zyk napisał ponad 40 lat temu. 

Znając życie oraz historię tzw. amerykańskich snów, 
pozostaje  tylko czekać na trzeci album Sixto Rodrigu-
eza, który podobno częściowo był już napisany, ale ni-
gdy nie ujrzał światła dziennego. 
http://wimp.pl/album/16224161

Jarosław i Norbert Cała

CAŁA MUZYKA
 » Macklemore 
and Ryan Lewis 
– The Heist

Jak ja się cieszę, że duet Mac-
klemore oraz Ryan Lewis za-
gościł w moich słuchawkach 
dopiero  kilka  tygodni  temu. Gdybym posłuchał  ich 
w 2009, kiedy to wydali pierwszą wspólna EPkę, to pew-
nie nieźle bym się wkurzał na przekładane daty pre-
miery pierwszej płyty. Ta  jednak,  jak  już się ukazała, 
zrobiła niesamowite zamieszanie na rapowej scenie.

Duet  stworzony przez  rapera  i producenta pocho-
dzi z Seattle i tam byli znani od dawna, wypływając na 
świat  za  sprawą genialnego  singla  „Thrift  Shop”. Cała 
płyta  jest  dokładnie  taka  sama  jak  singiel  –  zabawna 
i melancholijna, wesoła i sentymentalna, z kapitalnymi 
tekstami i niesamowitym flow. Nie zabrakło podstawy 
rapu, czyli silnego i zdecydowanego beatu, który odczu-
jemy momentami na całym ciele. Płyta jest pełna kon-
trastów, czasem mamy rap w stylu bling-bling, a jed-
nocześnie Macklemore, który jest wyjątkowo mądrym 
facetem przekazuje nam bardzo mądre rzeczy. Niespeł-
nione dziecięce marzenia, wszechogarniająca nas kon-
sumpcja, problem z akceptacją homoseksualizmu – to 
nie  są  łatwe  tematy.  Jednak w tekstach  rapowanych 
przez Macklemore wydają się być prostsze. 

„The Heist”  to  15 utworów  i nie potrafię napisać, 
których słuchałem najgłośniej. Każdy jest na swój spo-
sób niesamowity, a po przesłuchaniu całości jedyne, co 
chcemy zrobić,  to wcisnąć „replay”. Dlaczego tak  jest, 
jak to możliwe, że już pierwsza płyta jakiegoś duetu tak 
porywa?

Po pierwsze, widać, że obaj panowie doskonale się 
bawią, tworząc muzykę i wiedzą, co robić, aby porwać 
ludzi. Nic w tym dziwnego,  jeśli weźmiemy pod uwa-
gę to, że razem ze sobą docierali się, grając na różnych 
festiwalach. 

Po  drugie,  album  jest  prawdziwy,  niepowtarzal-
ny i doskonale przemyślany. Po kilku przesłuchaniach 
wiem, dlaczego tak długo trzeba było na niego czekać. 
On jest po prostu doskonały – Volume MAX.
http://wimp.pl/album/17342564
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Proponuję zacząć od ćwiczenia. W dowolnym 
programie narysujcie na środku strony czer-
wony kwadrat o boku 5 cm. Rysunek wydru-
kujcie na drukarce biurkowej. Następnie weź-
cie nożyczki i czterema cięciami (po jednym 
na każdy bok) odetnijcie kwadrat od kartki. 
W efekcie uzyskacie czerwony kwadrat oraz 
białe odpady. Te odpady to właśnie słynne 
drukarskie spady. Konia z rzędem temu, kto 
wytnie kwadrat  tak  równo, aby na białych 
spadach nie było pozostałości czerwonego 
kwadratu, a na czerwonym kwadracie pozo-
stałości białych spadów.

Rzecz na pierwszy rzut oka banalna, ale 
ciągle wielu, nie tylko początkujących, grafików ma z nią 
problem, szczególnie kiedy specjalizując się w projektach 
webowych, otrzymają nagle zlecenie przygotowania pliku 
dla celów drukarskich. Wyjaśnię więc sprawę ostatecz-
nie, może nawet w sposób łopatologiczny.

 » Co tak naprawdę spada...

Finalny format wyrobu poligraficznego, który odbiera się 
z działu ekspedycji każdej drukarni, jest zawsze mniejszy 
od formatu arkusza papieru, na którym został on wy-
drukowany. Dzieje się tak z co najmniej dwu względów.

Po pierwsze:  Typowa maszyna offsetowa nie  jest 
w stanie zadrukować arkusza papieru od bandy do ban-
dy. Główną „martwą” powierzchnią jest tak zwany pa-
sek na łapki. Ma on około 10 mm szerokości i biegnie 
wzdłuż dłuższego boku arkusza.

Po drugie: Oprócz obrazu  samej pracy na arkuszu 
muszą  zostać wydrukowane  także przeróżne  znaczni-
ki technologiczne, takie jak paski barwne, pasery, linie 
cięcia, marki itp. 

 W efekcie obróbki introligatorskiej wszystkie te do-
datkowe elementy  zostają odcięte od arkusza  i lądu-
ją  jako odpady na makulaturze, a technologom siwie-
ją włosy od szukania rozwiązań obniżających ilość tego 
odpadu. Tak więc im więcej papieru odpada, tym bar-

dziej spada premia technologów (ciekawe, 
czy w drugą stronę też to działa). Wiadomo 
bowiem, że papier to najważniejszy skład-
nik kosztowy kalkulacji poligraficznych. 

 » Kto ważniejszy: krajacz czy 
grafik?

Nawet najstaranniej wydrukowana pra-
ca może zostać w parę sekund dokumentnie 
zniszczona. Wystarczy, że krajacz przycinając 
pracę „na gotowo”, będzie miał gorszy dzień. 
Arkuszy drukarskich nie przycina się bowiem 

pojedynczo, lecz w stosach, czasem po kilkaset sztuk na-
raz. Jedno nieprzemyślane ciachnięcie i... — o kurczę!!!

 W ćwiczeniu opisanym na początku pojawił się pro-
blem z dokładnym przycięciem

jednego arkusza. Kiedy mamy do czynienia ze sto-
sem arkuszy, sprawa jest  jeszcze trudniejsza, gdyż ar-
kusze przesuwają się względem siebie i tolerancja musi 
tu być  zawsze większa.  Pół  biedy,  kiedy praca  zawie-
ra białe marginesy, jak to bywa w typowych książkach. 
Przeważnie jednak elementy graficzne, takie jak koloro-
we tła czy zdjęcia, sięgają do samych krawędzi publika-
cji. Tutaj pole do popisu mają przede wszystkim graficy.

 » Dwie, a nawet trzy święte zasady

Pracując na stanowisku kontrolingu, na którym spraw-
dzam pliki do druku, wykorzystuję szablon treści e-ma-
ila wysyłanego do klientów w przypadku stwierdzenia ja-
kichś niezgodności (grunt to właściwa organizacja pracy). 
Brzmi on mniej więcej tak: „Niniejszym informuję, iż pod-
czas sprawdzania plików przesłanych do druku do zlece-
nia nr ... w dniu ... stwierdzono brak spadów. Tym samym 
proces realizacji wyrobu zostaje zawieszony”.

 Tak więc podstawowa wiedza na temat istoty spa-
dów musi być przyswojona i wykorzystana już na eta-
pie projektowania publikacji.

(FRAGMENT KSIĄżKI)

OD prOjeKtu
aŻ pO DruK
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Obowiązują tu dwie święte zasady.

Pierwsza święta zasada:  Jeżeli  na  marginesach 
umieszcza  się elementy graficzne  sięgające do  linii 
cięcia, wszystkie one muszą zostać wypuszczone o 2 
– 3 mm poza tę linię. Przykładowo ulotka o formacie 
docelowym A4,  czyli 210×297 mm, musi być  zapro-
jektowana ze spadami po 2 mm z każdej strony, czy-
li mieć wymiar 214×301 brutto (przed obcięciem). Na 
tych nadmiarowych dwu milimetrach winny znaleźć 
się także te wszystkie elementy graficzne pracy, które 
sięgają do linii cięcia. Grafik musi mieć świadomość, że 
wskutek obróbki introligatorskiej zostaną one odcię-
te od pracy. Tylko wtedy, gdy zawiera ona białe mar-
ginesy, sprawę można pominąć.

Druga święta zasada:  Istotne  składniki  pracy, 
przede wszystkim  teksty,  ale  także  inne ważne ele-
menty graficzne, muszą być umieszczone w odległości 
min. 4 mm od linii cięcia. Stosowanie się do tej regu-
ły chroni przed tym, żeby krajacz, nawet kiedy będzie 
miał zły dzień, nie przyciął logo lub kawałka tytułu. 

Jest jeszcze trzecia, może mniej święta, ale tak-
że warta stosowania zasada. Przy zakładaniu nowej 
pracy należy  zadać  jej  format netto, a nie brutto. 
Elementy  spadowe  trzeba wypuścić  poza  ten  for-
mat. Przy eksportowaniu pracy do PDF-a należy za-
znaczyć w opcjach eksportu istnienie i wielkość uży-
wanych spadów. W przeciwnym wypadku, mimo iż 
spady znajdują się w pracy źródłowej, w PDF-ie ich 
nie będzie  i czeka Was e-mail z drukarni z szablo-
nową informacją cytowaną wyżej.

 Można oczywiście przy projektowaniu zakładać 
od razu format brutto, ale wtedy plik wynikowy nie 
będzie zawierał bardzo cennych danych o tak zwa-
nym TrimBoksie, który ułatwia życie niezwykle mi-
łym paniom  zajmującym  się  impozycją.  A dlacze-
go to właśnie panie przeważnie wykonują tę pracę? 
Tego już nie potrafię racjonalnie wytłumaczyć...

 Niedowiarkom,  sceptykom  i wszelkiej  maści 
zrzędom proponuję  ponowne wykonanie  ćwicze-
nia z czerwonym kwadratem. Proszę o uwzględnie-
nie wiedzy nabytej dzięki lekturze niniejszego tek-
stu. Podpowiem tylko, że wymiar brutto kwadratu 
będzie wynosił 54×54 mm. Dalej radźcie sobie już 
sami.  I pamiętajcie:  dobrym  krajaczom  i dobrym 
grafikom ręce się nie trzęsą…

 » Zachocholikuj

 O  Typowa maszyna offsetowa nie jest w stanie zadruko-
wać arkusza papieru od bandy do bandy.

 O Główną „martwą” powierzchnią jest tak zwany pasek na 
łapki. Ma on około 10 mm szerokości i biegnie wzdłuż 
dłuższego boku arkusza. Na arkuszu muszą zostać wy-
drukowane także przeróżne znaczniki technologiczne, 
takie jak paski barwne, pasery, linie cięcia, marki itp.

 O Efektywne pole zadruku jest mniejsze o około 22 mm 
na krótszym wymiarze arkusza i 10 mm na dłuższym. 
Przykładowo na arkuszu papieru formatu 1000×700 mm  
bezpieczny format zadruku brutto wynosi 978×690 mm.

 O Jeżeli na marginesach pracy umieszcza się elemen-
ty graficzne sięgające do linii cięcia, wszystkie muszą 
zostać wypuszczone o min. 2 – 3 mm poza  tę  linię. 
Na przykład ulotka o formacie docelowym A4,  czyli 
210×297 mm, musi być zaprojektowana ze spadami po 
2 mm z każdej strony, a więc mieć wymiar 214×301 mm 
brutto (przed obcięciem). Na tych nadmiarowych dwu 
milimetrach winny się znaleźć również te wszystkie ele-
menty graficzne pracy, które sięgają do linii cięcia.

 O Istotne składniki pracy, przede wszystkim teksty, muszą 
być umieszczone w odległości min. 4 mm od linii cięcia. 

 O Przy zakładaniu nowej pracy należy zadać  jej  format 
netto, a nie brutto, a elementy spadowe wypuścić poza 
ten format. Przy eksportowaniu pracy do PDF-a trzeba 
wtedy zaznaczyć w opcjach eksportu istnienie i wielkość 
stosowanych spadów.

polub nas

facebook.com/imagazinepl

http://www.facebook.com/iMagazinePL
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 » Agnieszka Hałas 
Po stronie mroku Cena: 7 zł

Piekło ma wiele obliczy, a wszystkie one 
stanowią część planów Stwórcy. Na od-
wieczną machinę przeznaczenia składa-
ją  się miliony pojedynczych  trybików. 
Takich  jak hiszpański  alchemik  El  Claro, wojowniczka 
Sangre Veland,  rudy demon Samir  von Katzenkrallen 
czy jedenastoletnia strzyga Maszka. Dwanaście opowia-
dań połączonych wspólnym motywem Szeolu zabierze 
was w podróż przez różne czasy i miejsca – od współ-
czesnej codzienności po rubieże zaświatów, od średnio-
wiecznych Karpat po zbombardowane Nagasaki  i pło-
nące World Trade Center.

Do pobrania: RW2010

 » Marcin Gawęda 
IX zmiana Cena: 27,99 zł

Służba. Honor.  Koleżeństwo. Walka. 
Strach. Ale również śmierć. Najnow-
sza powieść Marcina Gawędy prowa-
dzi czytelnika w najbardziej nieoczeki-
wane miejsca. Poznajemy Afganistan 
od podziemi po szczyty gór, a ludzkie emocje od najbar-
dziej szlachetnych po krańcowo destrukcyjne.

W Afganistanie  stacjonują  doświadczeni  żołnierze 
i tacy, dla których walka w tym spalonym słońcem kra-
ju jest pierwszym doświadczeniem bojowym. A przecież 
przyjechali  tu zapewniać cywilom spokój  i bezpieczeń-
stwo. IX zmiana w powieści Gawędy sama okazuje się ce-
lem ataku, a nowy komendant talibów za punkt honoru 
stawia sobie zabicie  jak największej  liczby Polaków. Do 
walki z nim w polskich szeregach staną m.in. znani  już 
z „Rebelii” major Paweł Kalicki i kapitan Tomasz Gazda, 
wspierani przez takie siły jak GROM, Nil czy Samodzielną 
Grupę Powietrzno-Szturmową. Przyjdzie im walczyć nie 
tylko z rebeliantami, ale i z nieufnością Afgańczyków. Po-
mocna może okazać się w tym „strategia plam oleju”, choć 
pod gradem kul nieprzyjaciela niełatwo będzie ją wprowa-
dzać. Nowa strategia to nowi ludzie, tacy jak antropolog, 
który w patrolu może okazać się bardzo pomocny. Gorzej, 
gdy jest nim… kobieta. Jak przełamać stereotypy, jeśli inny 
sposób patrzenia na ten kraj to jedyna szansa na ocalenie?

Do pobrania: WarBook

 » Aleksander Sowa 
Umrzeć w deszczu Cena: 9,99 zł

Najsmutniejsza książka, jaką kiedykol-
wiek czytaliście.

Osadzona  w pięknych  plenerach 
 Bośni, w Pradze  i Amsterdamie poru-
szająca historia  życia  fotoreportera.  Znany  i ceniony 
w świecie laureat prestiżowych nagród planuje samo-
bójstwo.  Zanim umrze opowiada  swoją historię mło-
dziutkiej dziennikarce.

Powieść współczesna opowiedziana na tle wydarzeń 
brutalnej wojny domowej na Bałkanach w latach 90. XX 
wieku.  Książka odkrywająca  ludzkie dramaty  i nieco-
dzienne wydarzenia. Smutna, pełna emocji i prawdziwie 
piękna historia o ludzkich losach, przemijaniu, okrop-
nościach wojny i uczuciach. Książka podkreśla, że żaden 
świat nie jest czarno-biały, a za dobrym zdjęciem kry-
je się często autentyczne cierpienie. Wojna redefiniuje 
pojęcia  i,  jak wszystko, podlega względności, w zależ-
ności od perspektywy. Za pozornym szczęściem kryją 
się łzy i ludzki dramat.

Do pobrania: Empik

 » Phillip Huff 
Dni trawy Cena: 29,30 zł

Debiut literacki młodego autora  Phillipa 
Huffa – absolwenta filozofii i historii na 
Uniwersytecie w Amsterdamie.

Osiemnastoletni Ben  van Deventer 
po  latach  zażywania narkotyków,  popada w psycho-
zę  i trafia do kliniki odwykowej. Z perspektywy czasu 
opowiada o dzieciństwie  i dorastaniu na posiadłości 
Weldra, o trudnym małżeństwie rodziców, o szczegól-
nej więzi łączącej go z dziadkiem, który nauczył go grać 
w szachy. Ale przede wszystkim opowiada o przyjaźni 
z Tomem, o ich ucieczce w swój świat, o wspólnym ma-
rzeniu, by zostać gwiazdami rocka i o tym, jak tę przy-
jaźń spala ogień.

Do pobrania: eClicto

KSIĄŻKI Tylko eBooki!

http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SNjMx/szary-len.html?title=Szary%20Len
http://virtualo.pl/wakacje_maja_smak_wisni/antonina_kostrzewa/a6370i125223/?q=kostrzewa
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SNTgw/rok-2012-antologia.html?title=Rok%202012.%20Antologia
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMTQ5/trzy.html
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wołowina  
z jabłkami i cebulą

Małgorzata łada

• 4 plastry wołowiny (miękkiej – zrazowej, 

a najlepiej polędwicy)

• 4 jabłka

• 1/4 kg małych cebulek

• 2 łyżki oleju

• 2 łyżki masła

• 1 łyżka mąki

• 1/2 szklanki bulionu (może być z kostki)

• 1/2 szklanki czerwonego wina

• gałązka świeżego rozmarynu lub łyżeczka suszonego

• sól, pieprz, cukier do smaku

Cebulki obrać, ponacinać od dołu na krzyż. 
Masło razem z łyżką oleju roztopić, włożyć 
cebulki i zrumienić z obu stron. Podlać bu-
lionem, posolić i popieprzyć, dusić około 
10 min. Jabłka obrać, usunąć gniazda na-
sienne, pokroić na kawałki. Dodać do cebu-
lek, wlać 2/3 wina, dusić 10 min, na końcu 
przyprawić cukrem (jeżeli jabłka były bar-
dzo kwaśne). Mięso umyć, lekko rozbić, skro-
pić resztką wina, oprószyć mąką i usmażyć 
na oleju po około 2-3 min z każdej strony. 
Usmażone kotlety posolić, popieprzyć i po-
sypać rozmarynem. Kotlety podawać z udu-
szonymi jabłkami i cebulkami.
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