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Organizatorem konkursu jest sieć salonów top Hi-Fi & Video Desing. 

A nagrodami są:

1. Bezprzewodowy system muzyczny Z2 marki Bowers&Wilkins 

2. Słuchawki mobilne PRO 300 marki Yamaha m

3. Słuchawki douszne S100i marki Ferrari by Logic 3 

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępny na www.tophifi.pl/konkurs oraz 

na fanpage’ach top Hi-Fi & Video Design oraz imagazin.pl.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Rozpoczynamy wakacyjny konkurs. nagrody są niezwykle ciekawe, ale i sam 

konkurs nie jest zwykły. Składa się bowiem z kilku etapów. Żeby wziąć udział 

w konkursie musicie zebrać 3 słowa – klucze, a następnie odpowiedzieć na 

pytanie konkursowe. Jak zdobyć słowa klucze i pytanie dowiecie się wkrótce. 

wystarczy śledzić strony www oraz fanpage nasze oraz organizatora. 

 TOP Hi-Fi & ViDEO DESinG
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uWAGA! 
kONkuRS!



Wear it. Mount it. Love it.™ Zobacz więcej mocowań + akcesoriów na gopro.com

Helmet Front MountLCD Touch BacPac™ The Frame Mount Head Strap Mount Chest Mount, aka 
“Chesty”

Adhesive MountsHandlebar/Seatpost/
Pole Mount

Wi-Fi Remote

KLUCZOWE CECHY KAMERY

2.7K Cinema 30 / 1440p48 fps

1080p60 / 960p100 / 720p120 fps

12MP / 30 fps Burst

Wi-Fi Built-In

Wi-Fi Remote Included

GoPro App Compatible

Pro Low-Light Performance

KLUCZOWE CECHY KAMERY

2.7K Cinema 30 / 1440p48 fps

B L A C K  E D I T I O N

Także dostępna w wersjach White i Silver

Wyłączny dystrybutor: FreeWay OMT sp. z o.o. | ul. Wodna 1 | 62-070 Dopiewiec | www.freeway.com.pl

http://freeway.com.pl
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uWAGA konkurs!

Aktualności
 12 Aktualności

WWDC 2013
 26 Moje wrażenia   Dominik Łada
 32 iOS 7   Paweł Hać
 35 OSX Mavericks   Michał Zieliński
 38 OSX Mavericks - pierwsze wrażenia   Maciej Skrzypczak

Wywiad
 42 “Szkoła żon” wywiad z Magdaleną Witkiewicz   

Kinga Ochendowska

Felietony
 48 jak zablokować urzędniczą drukarkę 3D?   

Sławomir Durasiewicz 
 53 ucieczka z Szuflandii - Dystrybucja       

Kinga Ochendowska
 56 jeszcze mój komputer czy już moje dane?   

Łukasz Mirocha 
 59  Migrujemy w przestworza   Michał Rajpert 
 63 Co można zrobić z ebookiem? Cz. 1      

Gracjan Pietras
 68 ewolucja IT - wszystkiemu winne smartfony   

Paweł Hać
 71 Przepis – jak Apple może tanio i szybko stworzyć 

super zegarek   Norbert Cała

Sprzęt
 74 Wacom Cintiq 13HD   Wojtek Pietrusiewicz
 78 Chromebook Pixel    Wojtek Pietrusiewicz 
 83 Tablety piórkowe do retuszu zdjęć    Tomasz Pluszczyk
 89 Philips Radio Original     Norbert Cała
 93 Sphero     Norbert Cała
 97 Ferrari by Logic3 – Scuderia P200    Jarosław Cała
 102 BB Z10    Wojtek Pietrusiewicz 
 109 Ciśnieniomierz Withings    Dominik Łada
 113 Fritz!   Paweł Hać
 117 Rozbudowa Macbooka Pro 13” / recenzja Seagate 600 SSD 

Dominik Łada
 122 Grafen    Kasmil Dyrtkowski

Productivity
 124 #iPadOnly    Michał Śliwiński

Programy
 129 Gry i programy iOS   Norbert Cała
 133 Gry i programy OSX   Michał Zieliński 
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Gry 
 135 Wild Blod   Krzysztof Morawski
 139 StarCraft 2 Heart of      Paweł Piotrowski
143   kultowe gry na maka     Dominik Łada

Porady
 146 Terminal i polecenie cd    Maciej Skrzypczak
 147 Pakowanie do zip z pominięciem plików .DS_Store 

Maciej Skrzypczak
 148 Alfred 2 - file search    Maciej Skrzypczak

MuZYkA
 149 Cała muzyka Jarosław Cała

Film
 151 Iron Man 3 Jan Urbanowicz
 155 W ciemność. Star Trek   Jan Urbanowicz 

159  Wielki Gatsby Jan Urbanowicz
 163 Premiery DVD/Bluray   Jan Urbanowicz

książki
 165 kSIĄżkI - Tylko eBooki!   Kinga Ochendowska
 167 Odnieść sukces w sieci   Kinga Ochendowska
 169 Helion - Freelancer (fragment książki)

Makowa kuchnia
 177 Tarta z tuńczykiem i jabłkami   Małgorzata Łada



Norbert Cała: 

Przy Philips Radio Original praw-

dopodobnie żaden tłumek na-

stolatek nigdy się kłębił nie bę-

dzie, bo ten system głośnikowy, 

mocno nawiązując wyglądem 

do radia sprzed ponad 60 lat, skierowany jest do tro-

chę innego odbiorcy. Znaczy do rodziców obecnych 

nastolatek.

Paweł Hać: 

to, z jakiego urządzenia 

korzystamy, przestaje mieć 

znaczenie.

Wojtek Pietrusiewicz: 

Chrome OS to jeden z najdziw-

niejszych tworów, z jakim się 

w życiu spotkałem.

kinga Ochendowska: 

Wasza książka jest już gotowa 

do publikacji. W jaki sposób 

możecie ją udostępnić światu?
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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

no i co? Zadowoleni? WWDC 2013 wystartowało. jesteśmy po pre-
zentacji Apple i mamy szereg nowości. Mamy dość kontrowersyjny 
iOS 7. nowy, piekielnie szybki OS X nie będzie już kotkiem tylko Mave-
ricksem. najnowsze Macbooki Air z Haswellem działają 12 godzin na ba-
terii i starym zwyczajem są dostępne w sklepach w dniu premiery. Mac 
Pro, niczym feniks z popiołów, pojawił się i wszystkim szczęka opadła. 
Mamy wreszcie nowe sprzęty sieciowe z rodziny Airport, nowy webo-
wy iWork oraz streamingowe itunes Radio. tego się spodziewaliście? 
ja, osobiście - nie. Ok, byłem pewien odnośnie iOS i OS X, no może też 
MBA, ale o reszcie nawet nie marzyłem. Ogólnie jestem zadowolony. 

W niniejszym wydaniu pokażemy Wam nowości oraz nasze o nich 
opinie. Ale oczywiście to nie wszystko. Mamy dla Was zrecenzowanego 
Chromebooka Pixel, BlackBerry Z10, Wacom Cintiq 13HD, dyski SSD od 
Seagate, Robot SPHeRO i wiele innych. jakby przy tych wszystkich no-
wościach wzrosło Wam ciśnienie, to polecamy ciśnieniomierz Withings 
– świetnie działa. Prócz tego fantastyczne felietony, pokaźna paczka 
z filmami wybranymi przez jaśka Urbanowicza i super muzyka.

Osobiście polecam felieton gracjana Pietrasa nt. e-booków 
– w końcu idą wakacje, będziemy zabierać ze sobą książki, wielu 
z Was zapewne e-booki, dlatego warto wiedzieć, co można z nimi 
zrobić w świetle prawa.

Pozdrawiam i miłej lektury.
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iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości interak-

cji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić w interesujące 

nas miejsca.

iMagazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi  Acrobat Reader. na  iPadach 

lub iPhonie/iPodzie touch, iMagazine jest możliwy do przeglądania poprzez aplikację iBooks lub egazety  Reader. W przy-

padku 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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Transmitery sieciowe TP-LINK wykorzystują istniejącą sieć elektryczną do tworzenia szybkiej sieci komputerowej. Urządzenia nie 
wymagają konfiguracji – aby błyskawicznie utworzyć sieć wystarczy podłączyć je do gniazdek elektrycznych w domu lub biurze. 
Następnie do transmiterów możesz podłączyć komputer, laptop, konsolę, telewizor i inne urządzenia wyposażone w kartę sieciową. 
Dzięki prędkości do 500Mb/s transmitery doskonale sprawdzą się zarówno przy przeglądaniu stron WWW, pobieraniu dużych 
plików, transmisji wideo HD, a nawet filmów 3D. Zwiń kable, rozwiń sieć!

Transmitery sieciowe TP-LINK (PLC / Powerline) znajdziesz w najlepszych sklepach komputerowych w Polsce.

Kontakt z Internetem

w w w.tp -l ink .com.pl 

http://www.tp-link.com.pl


https://itunes.apple.com/app/oldbooth-for-ipad/id529828678?mt=8
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Rozwijając współpracę pomiędzy Bowers & Wilkins 

i Maserati z dumą zapowiadamy wprowadzenie no-

wych zestawów głośnikowych, których znakiem 

szczególnym jest szlachetne wykończenie. Łączą one 

wybitne brzmienie, z którego słynie Bowers & Wil-

kins z dyskretną wytwornością Maserati. teraz znana 

i niezwykle ceniona konstrukcja 805 Diamond w po-

łączeniu z elementami luksusowego wnętrza Mase-

rati tworzy nową doskonałość - 805 Maserati edition.

głośniki serii Bowers & Wilkins 800 Diamond, któ-

re stały się oczywistym wyborem dla najbardziej wy-

magających melomanów i estetów na świecie, wy-

pełnione są dźwiękowymi i wizualnymi innowacjami. 

805 Maserati edition korzysta z licznych audiofilskich 

technologii, wśród których znajduje się m.in. dia-

mentowa kopułka wysokotonowa Bowers

& Wilkins, dzięki czemu zapewnia najwyższej ja-

kości walory brzmieniowe podkreślające kulturę 

i dziedzictwo obu marek.

Zestaw głośnikowy 805 Maserati edition został 

skonstruowany przy wykorzystaniu materiałów od-

zwierciedlających współpracę pomiędzy dwoma 

nobliwymi firmami. Unikatowy klonowy fornir „bir-

d’s eye” oraz dystyngowana skóra Maserati są syno-

nimem luksusowych wnętrz samochodów włoskiej 

marki. Zintegrowana podstawa głośnikowa kolum-

ny 805 Maserati edition, została wykończona takim 

samym lśniącym fornirem i przyozdobiona trójzę-

bem Maserati. trójząb, który jest częścią tożsamości 

Maserati już od 1926 r., zaprojektował Mario Mase-

MASeRATI I BOWeRS & WILkINS ZAPOWIADAjĄ 
805 MASeRATI eDITION
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rati, wzorując się na elemencie pochodzącym z posągu neptuna umieszczonego w fontannie 

Piazza Maggiore w Bolonii.

już pod koniec 2013 r. zostanie wprowadzony kolejny wyjątkowy projekt - słuchawki P5 Ma-

serati edition.

Obie konstrukcje w pierwszej kolejności będą prezentowane jako część cyklu „Seven notes 

World tour”, muzycznego odkrywania silnika Maserati. Cykl wydarzeń zawita do Dubaju, Pekinu, 

Szanghaju, tokio, Los Angeles, nowego jorku i Londynu, a także na specjalną imprezę Vogue 

podczas Men’s Fashion Week w Mediolanie.

inspiracją  dla  Siedmiu  tonów  stał  się  pięk-

ny  dźwięk  silnika  Maserati,  i  odkrycie,  że  ta  

jednostka  napędowa w rzeczywistości jest na-

prawdę muzykalna. Firma Bowers & Wilkins na-

wiązała współpracę z uznanym muzykiem oraz 

producentem Howie B (współpracował m.in. z U2 

i Bjork) i zachęciła go do nagrania brzmienia silni-

ka Maserati. Howie B odkrył siedem tonów, które 

stanowią unikatową skalę Maserati, a następnie 

wykorzystał je do stworzenia muzyki Seven no-

tes. Utwory dostępne są wyłącznie na stronie in-

ternetowej www.SevenNotes.com.

http://www.sevennotes.com
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iPod touch piątej generacji pojawił się w zaskakujących wa-

riantach: najniższy model miał 32 gB pamięci oraz wszystkie 

były dostępne w różnych kolorach. Od dzisiaj klienci mogą wy-

brać tańszy model, pozbawiony kilku funkcji.

Rolę taniego iPoda touch w ofercie Apple sprawował do-

tychczas model czwartej generacji, wyposażony w ekran Re-

tina 3,5", układ A4 oraz kamerkę z iPada 2, która robiła mocno 

przeciętne zdjęcia. teraz poznaliśmy jego następcę – to wa-

riacja na temat modelu piątej generacji. jest dostępny tylko 

w jednym wariancie kolorystycznym (czarno-srebrny, niedo-

stępny dla wyższych modeli). na plecach nie znajdziemy cał-

kiem niezłej kamerki iSight o rozdzielczości 5 Mpix. Zrezygno-

wano także z paska Loop, który jest dołączany do wersji 32 i 64 

gB. Właśnie, pamięć to 16 gB, oczywiście bez możliwości rozbu-

dowy. 4-calowy ekran Retina, dwurdzeniowy układ A5, przed-

nia kamerka Facetime HD – to zostało, podobnie jak słuchawki earPods w zestawie.

Całość została wyceniona na 1049 PLn. Warto zauważyć, że jest to o 150 PLn więcej niż poprzed-

nik. Myślę jednak, że to, co dostajemy w nowym modelu, jest warte tych pieniędzy. Pamiętajcie jed-

nak, że za jedyne 300 złotych więcej dostaniecie dodatkowe 16 gB pamięci, kamerę oraz pasek Loop 

i możliwość wyboru koloru. gdybym miał decydować się na iPoda touch, wziąłbym model 32 gB.

NOWY MODeL IPODA TOuCH W APPLe STORe

Apple ogłosiło przekroczenie magicznej bariery 50 miliardów pobrań z App Store. na chwilę obecną użyt-

kownicy pobierają 800 aplikacji na sekundę i ponad 2 miliardy miesięcznie. W konkursie, który Apple ogłosił 

z tej okazji, wygrał Brandon Ashmore z Ohio, który po-

brał aplikację pod tytułem „Say the Same thing.” Otrzy-

mał nagrodę w postaci karty podarunkowej o wartości 

$10 000. Warto dodać, że liczba 50 miliardów nie obej-

muje uaktualnień ani powtórnych pobrań. App Store 

miał debiut w lipcu 2008 roku z 500 aplikacjami. jak to 

wszystko szybko idzie do przodu…

APPLe ODNOTOWuje 50 MILIARDóW POBRAń Z APP STORe



W listopadzie 2011 roku jarek Cała opi-

sywał w iMagazine douszne słuchaw-

ki Bowers & Wilkins C5. Polecam lekturę 

tego testu. Są to świetne, jedne z najlep-

szych na rynku, słuchawki douszne. teraz 

B&W wprowadza ich zupełnie nową wer-

sję. Możecie poczuć się niczym Beyon-

ce i też mieć coś tytanowego – wprawdzie 

nie są to słomki do picia napojów po kon-

cercie w Warszawie, ale najprawdziwsze, 

wysokiej klasy słuchawki.

Słuchawki kosztują obecnie 899 PLn 

– niezależnie od wersji czarnej czy tytano-

wej – można je kupić w topHiFi.

TYTANOWe SłuCHAWkI BOWeRS & WILkINS C5

APPLe OGłASZA 
ITuNeS FeSTIVAL 2013

itunes Festival to miesięczny festiwal muzyki, organizowany przez Apple w the Roundhouse, 

w Londynie. Od 2007 roku ponad 370 artystów dało koncerty w ramach tej imprezy. Zawsze występy 

można obejrzeć za darmo, za pośrednictwem itunes. Dzisiaj Apple ogłosiło tegoroczne wydarzenie.

jak zwykle, odbędzie się ono we wrześniu, w Londynie. Cały festiwal obejmie łącznie ponad 60 wy-

stępów, a obejrzeć będzie można je wszystkie za darmo, używając iPhone’a, iPada, iPoda touch lub itu-

nes czy Apple tV. Bilety na itunes Festival dostępne są tylko w ramach wygranej w konkursach. nie-

stety, organizowane są one przez lokalnych partnerów medialnych, dlatego raczej nie ma co liczyć na 

wyjazd do Londynu, jeśli mieszkasz w Polsce.

Wśród gwiazd edycji 2013 można wymienić justina timberlake’a, thirty Seconds to Mars, jacka 

johnsona oraz jessie j.
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Od wydania aplikacji Mailbox na iPhone’a minęły trzy miesiące. teraz w App Sto-

re pojawiła się wersja programu przeznaczona na tablet Apple.

twórcy Mailbox zapowiedzieli, że ich aplikacja pojawi się zarówno na wszystkich 

urządzeniach z iOS, jak i na OS X. jak widać, powoli wywiązują się z tej obietnicy. Ma-

ilbox na iPadzie ma interfejs, który na pierwszy rzut oka przypomina systemową 

aplikację poczty. Działa jednak tylko w trybie poziomym, co nie jest zbyt wygodne. 

jednocześnie widoczna jest lista wiadomości oraz podgląd otwartej konwersacji.

Obsługa programu wygląda dokładnie tak samo jak na iPhonie. krótkimi i długi-

mi przesunięciami w prawo bądź lewo archiwizujemy i usuwamy wiadomości, bądź 

też odkładamy je do przeczytania później lub przypisujemy do list. Oczywiście po 

osiągnięciu „inbox 0” nagradzani jesteśmy zdjęciem. Aplikacja synchronizuje się je-

dynie z kontami gmail, twórcy zapowiedzieli jednak, że wkrótce zostanie wprowa-

dzona obsługa innych usług pocztowych, w tym iCloud.

Pojawienie się Mailbox na iPadzie znacznie ułatwi moją pracę. na iPhonie korzy-

stam z niej od dawna, więc moje wiadomości trafiają do odpowiednich katalogów. 

ich podgląd w systemowym Mailu na OS X nie sprawia problemów, ale na iPadzie nie 

jest już tak wygodny. 

nie bez znaczenia jest 

też interfejs Mailboxa 

– jest po prostu nowo-

cześniejszy i bardziej 

intuicyjny niż ten, któ-

ry proponuje Apple.

Link do Mailboxa 

w App Store (aplikacja 

uniwersalna).

MAILBOX TRAFIł NA IPADA
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5 czerwca do iBookstore oraz polskich księgarń trafiła „Prawda” – najnowsza powieść Michaela 

Palina, jednego z filarów legendarnej grupy Monty Pythona, aktora, producenta, pisarza, kompo-

zytora, a ostatnimi laty – znanego podróżnika.

„Prawda” to z jednej strony trzymający w napięciu ekothriller, a z drugiej – niezwykle ciepła i peł-

na subtelnego humoru opowieść. keith Mabbut, niespełniony pisarz i dziennikarz, przeżywający 

kryzys małżeński i borykający się z wieloma innymi problemami osobistymi, otrzymuje znienac-

ka propozycję, która może odmienić jego życie. Pewne wydawnictwo chce zlecić mu napisanie 

biografii nieuchwytnego, owianego legendą i wielbionego przez wszystkich działacza ekologicz-

nego, obrońcy praw człowieka i bezkompromisowego ideowca – Hamisha Melville’a. Początko-

wo sceptyczny, Mabbut w końcu przyjmuje propozycję i rusza w podróż po indiach, gdzie, we-

dług tajnie pozyskanych informacji, przebywa Melville.

to, z czym Mabbut skonfrontuje się na miejscu, będzie miało dla niego znamienne konsekwen-

cje. Pojęcie prawdy, jakiemu dotychczas hołdował, zmieni zupełnie swoje znaczenie. Mabbut 

przekona się, że prawdą może być wszystko, co chcemy, żeby za nią uchodziło…

Powieść „Prawda” to druga po „krześle Hemingwaya” powieść Michaela Palina, znanego w na-

szym kraju – oprócz działalności w grupie Monty Pythonie – przede wszystkim z książek po-

dróżniczych. napisana niezwykle lekkim piórem, „Prawda” to znakomita lektura na nadchodzące 

wakacje: łączy w sobie pasję podróżniczą Palina z jego wyrafinowanym poczuciem humoru i sar-

kazmem, a jednocześnie prowokuje do zadawania niewygodnych pytań o cenę postępu i istotę 

dziennikarskiej prawdy, która nazbyt często traktowana jest jako towar.

„Prawdę” znajdziecie w iBookstore pod linkiem

MICHAeL PALIN, eX-MONTY PYTHON, PReZeNTuje 
W IBOOkSTORe SWOjĄ NOWĄ kSIĄżkĄ „PRAWDA”
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14 maja, razem z naczelnym i Moridinem, stawiliśmy się w siedzibie google na rela-

cję z najważniejszej konferencji deweloperskiej organizowanej przez firmę z Mountain 

View – google i/O. Co sprowadziło tam redaktorów magazynu o Apple? jak się okazuje 

– dużo.

 » Nowy Android
najbardziej czekałem na nową wersję konkurenta iOS – Androida. Dotychczas 

uważałem, że to system od Apple musi wiele nadrabiać, mimo że daleko byłem od 

przyznania korony Robocikowi. Po prezentacji szala zwycięstwa przechyla się na zie-

loną stronę. google szybko się uczy, czego im brakuje. Z nowości należy wymienić 

Play game Service, czyli po prostu odpowiedź na game Center z iPhone’a. Od nie-

dawna mówi się o nowej usłudze w ramach itunes, która ma pozwalać na streaming 

muzyki, podobnie jak Spotify czy WiMP. konkurencja już to ma, a nazywa to google 

Play Music All Access (niezbyt chwytliwa nazwa, muszę przyznać). jednak to kolejna 

nowość, która zrobiła na mnie największe wrażenie.

Aby zrozumieć powagę sytuacji, należy cofnąć się o kilka dni, kiedy to Wojtek 

mówił mi o swoich planach sprzedaży nexusa 4. Wczoraj, w trakcie konferencji, pod-

ekscytowany zapytałem:

- Wojtek, to kiedy sprzedajesz nexusa?

GOOGLe I/O 2013 OkIeM użYTkOWNIkA IOS I OS X
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- nigdy!

te słowa padły zaraz po zapowiedzeniu najbardziej niesamowitej opcji w systemie mobil-

nym, o której słyszał świat od czasu wypuszczenia Angry Birds w wersji Star Wars. Android bę-

dzie synchronizował powiadomienia! to znaczy tyle, że jeżeli wyrzucisz powiadomienie na te-

lefonie, znika ono z tabletu. Bardzo fajnie zapowiada się również logowanie do stron www za 

pośrednictwem google+. gdy to zrobimy, witryna zapyta nas, czy nie chcemy zainstalować apli-

kacji danego serwisu na swoim urządzeniu mobilnym. jeżeli zgodzimy się, to program zostanie 

automatycznie pobrany, na dodatek będziemy od razu zalogowani do swojego konta.

Część z Was może wiedzieć, że mam skłonności do romansowania z Androidem co jakiś czas. 

te dwie ostatnie opcje sprawiają, że coraz bardziej korci mnie przesiadka na sprzęt z systemem 

od google. tak w zasadzie poza brakiem niektórych aplikacji boleć mnie będzie konieczność re-

zygnacji z iMessage. google i na to znalazło sposób…

 » Hangouts
nie oszukujmy się, gtalk był słaby. Brak zapisu historii, średnia synchronizacja z wersją www, 

brak porządnej aplikacji na iOS, brak możliwości wysyłania zdjęć i konieczność identyfikacji po 

adresie e-mail sprawiały, że odechciało mi się korzystać z tego komunikatora. Hangouts popra-

wia to wszystko. Obsługa wielu platform, możliwość wysyłania zdjęć i wideo, grupowe rozmowy 

i wideopołączenia. na starcie jesteśmy pytani o nasz numer telefonu, aby inni użytkownicy mogli 

nas tak odnaleźć. jako ciekawostkę warto dodać, że instalacja Hangouts na Androidzie wymaga 

trochę zabawy, na niektórych urządzeniach jest to niemożliwe, za to iPhone czy iPad bez proble-

mu dogadują się z aplikacją z App Store.

 » Serwisy www
Odświeżone zostało również google+, które od teraz ma nowy interfejs i funkcję automa-

tycznego upiększania zdjęć oraz wyszukiwarka google, wzbogacona o wyszukiwanie głoso-

we, a także Mapy. te ostatnie to zdecydowanie moja ulubiona usługa wywodząca się z Mounta-

in View. najnowsza wersja będzie wyświetlać miejsca, które warto odwiedzić, bazując na naszych 

opiniach i wynikach wyszukiwania. Doczekamy się również aplikacji na iPada.

 » Podsumowanie
Wczoraj, podczas tego długiego keynote, zobaczyliśmy masę świetnych usług i funkcji. Coś, 

do czego przyzwyczaiło nas Apple, a czego ostatnio nie serwuje. Sama konferencja, moim zda-

niem, jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę przed WWDC i zwiększa presję na zespole tima Co-

oka. Co zobaczymy w iOS 7? jakie usprawnienia wprowadzi OS X 10.9? Czy dostaniemy jakieś cie-

kawe usługi? Odpowiedzi na te pytania już 10 czerwca.

którą z nowych funkcji Androida chcielibyście zobaczyć w iOS 7?

 » 2013 nr 6 » AkTuALNOśCI 19



jak się najtaniej kupuje aplikacje na OS X? Oczywiście w paczkach. Dzięki takim ak-

cjom można oszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Dzisiaj wystartowała kolejna edy-

cja jednej z paczek – Productive Macs. Zdecydowanie warto się jej przyjrzeć.

jak głosi tło nagłówka, za 29,99 USD dostajemy 9 aplikacji na OS X. Wszystkie 

o łącznej wartości 245 dolarów, więc w kieszeni zostaje naprawdę sporo. Co cieka-

we, sam Crossover kosztuje 60 dolarów. jest to program, który służy do odpalania 

na Maku aplikacji pisanych z myślą o Windowsie. Wartością, cenę paczki przewyższa 

również Paperless, którego zadaniem jest cyfryzacja papierowych dokumentów i ła-

twe zarządzanie nimi. każdy, kto myśli o zakupie Cashcalculator czy espionage rów-

nież powinien bezwzględnie nabyć cały komplet. Oba programy kosztują po 30 do-

larów: pierwszy zorganizuje budżet domowy, drugi zabezpieczy dane. Ciekawym 

dodatkiem, który pomoże ogarnąć nasz budżet, będzie na pewno Chronicle (15 USD), 

czyli aplikacja zarządzająca rachunkami. A Better Finder Rename pozwoli na szybką, 

seryjną zmianę nazw plików, a wart jest 20 dolarów. identyczną kwotę musielibyśmy 

wydać, gdybyśmy chcieli zakupić Arttext i wygodnie zamieniać napisy w kreatywne 

loga czy grafiki. gdyby się okazało, że jakieś logo zapiszemy dwa razy, gemini szybko 

odnajdzie niepotrzebny duplikat i go usunie. normalnie, za 10 USD, tutaj – w paczce. 

Skończoną pracę szybko udostępnimy w wartym dyszkę Dropzone.

Paczkę można kupić na stronie organizacji. Dla przypomnienia – kosztuje 29,99 USD.

kOLejNA eDYCjA PRODuCTIVe MACS
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trochę musieliśmy poczekać, aby największy produ-

cent HDD zdecydował się wejść, w pełnym zakresie, 

w rynek SSD. Seagate przedstawił dziś nowe pro-

dukty – pierwszy konsumencki dysk SSD i nową ge-

nerację korporacyjnych pamięci flash. Są to Seagate 

600 SSD, Seagate 600 Pro SSD i Seagate 1200 SSD.

– Wprowadzając nowe dyski SSD, Seagate wzmac-

nia swoje zaangażowanie na rynku pamięci flash 

– powiedział gary gentry, starszy wiceprezes i dy-

rektor generalny działu SSD w Seagate. – Dodając 

kolejne dyski SSD do naszej rodziny pamięci ma-

sowych i napędów hybrydowych, stworzyliśmy 

najszersze portfolio dysków twardych w bran-

ży. nasze plany sięgają dużo dalej. Celem Seagate 

jest wiodąca pozycja zarówno na rynku SSD, jak 

i SCM (Storage Class Memory).

 » Seagate 600 SSD
Pierwszy dysk to rozwiązanie dla nas wszystkich – zwykłych użytkowników. Se-

agate 600 SSD zapewni szybsze uruchamianie i responsywność systemu oraz krótszy 

czas ładowania aplikacji. Co ciekawe, Seagate 600 SSD jest dostępny w wielu wysoko-

ściach, w tym – jako pierwszy na rynku – w wysokości 5 mm. 2,5-calowy napęd oferu-

je do 480 gB pojemności, interfejs 6 gb/s SAtA. 

Pozostałe dwa nowe modele to rozwiązania zdecydowanie korporacyjne, ale 

warto o nich również wspomnieć, bo wprowadzają kilka nowych i ciekawych opcji.

 » Seagate 600 Pro SSD
Zoptymalizowany pod kątem serwerów, Seagate 600 Pro SSD jest idealny dla roz-

wiązań profesjonalnych, małych serwerowni itp. Pamięć 600 Pro SSD SAtA klasy en-

terprise łączy w sobie wysoką wydajność przy niskim poborze mocy, zapewniając 

jedną z najlepszych w swojej klasie efektywność i wartość iOPS/Wat. 600 Pro SSD 

oferuje najwyższą w branży wartość iOPS/Wat przy jednoczesnej redukcji kosztów 

SeAGATe PReZeNTuje DYSkI SSD
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zasilania i chłodzenia korporacyjnych centrów danych. Wykorzystując 2,8 W mocy 

operacyjnej, napęd automatycznie dostosowuje zużycie energii do poziomów obcią-

żenia i/O, używając mniej energii dla lżejszych obciążeń. Dysk zapewnia również inte-

gralność danych, zabezpiecza przed nieoczekiwanym odłączeniem zasilania i uszko-

dzeniem danych, gdy urządzenie jest wyłączone. 2,5-calowy Seagate 600 Pro SSD 

o maksymalnej pojemności 480 gB jest wyposażony w interfejs 6 gb/s SAtA.

 » Seagate 1200 SSD
Seagate 1200 SSD jest przeznaczony dla wymagających rozwiązań pamięci maso-

wych i serwerowych o wysokiej intensywności operacji zapisu, takich jak np. wysoko-

wydajne obliczenia. Zbudowany z myślą o ultraszybkim dostępie do danych, dysk wy-

korzystuje algorytmy optymalizujące dostęp do często używanych informacji poprzez 

priorytety w operacjach odczytu i zapisu. efektem jest poprawa wydajności, która po-

zwala zredukować lukę pomiędzy szybkością procesora i dostępu do danych.

Dysk zawiera podwójny port, 12 gB/s SAS, zapewniający 100 procent wyższą szyb-

kość interfejsu w stosunku do poprzednich generacji, oferując jednocześnie najwyż-

szy poziom niezawodności i skalowalności. napęd jest również wstecznie kompatybilny 

z 6 gb/s SAS. Zabezpiecza przed nieoczekiwanym odłączeniem zasilania i uszkodzeniem 

danych, gdy urządzenie jest wyłączo-

ne. Seagate 1200 SSD jest dostępny 

w pojemności do 800 gB i występuje 

w dwóch wersjach: 1,8 lub 2,5 cala.

Ciekawostką jest fakt, że wszyst-

kie wspomniane dyski są monto-

wane w USA. Seagate jest kolejnym 

producentem wracającym do ko-

rzeni i przenoszącym, przynajmniej 

część produkcji, z Azji do USA.
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najnowsze rozwiązanie tP-Link skutecznie eliminuje pro-

blemy ze słabym sygnałem sieci Wi-Fi lub brakiem zasięgu.

tP-Link tL-WA850Re to uniwersalny wzmacniacz sy-

gnału bezprzewodowego, wyróżniający się wysoką wydaj-

nością, łatwością obsługi i niewielkimi rozmiarami. Stanowi 

doskonałe rozwiązanie dla użytkowników sieci Wi-Fi, którzy 

mają problemy z „martwymi polami” lub obszarami z ogra-

niczonym zasięgiem sygnału bezprzewodowego.

tL-WA850Re pracuje w standardzie n, oferując przepu-

stowość do 300 Mb/s, co pozwala na bezproblemowe stru-

mieniowanie materiałów wideo w rozdzielczości HD czy 

zabawę w wieloosobowe gry sieciowe. kompaktowe ga-

baryty oraz prosta instalacja w standardowym gniazd-

ku elektrycznym umożliwiają umieszczenie wzmacniacza 

dokładnie tam, gdzie jest potrzebny i łatwe przenoszenie 

w zależności od aktualnych potrzeb. Wskaźnik siły sygna-

łu pomaga określić najbardziej optymalną lokalizację, któ-

ra zapewni maksymalny zasięg i wydajność połączeń bez-

przewodowych. Urządzenie tP-Link to także bardzo prosta 

obsługa. Aby zestawić połączenie bezprzewodowe, wystar-

czy nacisnąć przyciski WPS na routerze oraz Range exten-

der na wzmacniaczu (w dowolnej kolejności). Wbudowany 

port ethernet umożliwia podłączenie do sieci urządzeń wy-

posażonych jedynie w łącze przewodowe, takich jak konso-

le, komputery stacjonarne, odtwarzacze multimedialne lub 

telewizory.

Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego tP-Link tL-

-WA850Re objęty jest 24-miesięcznym okresem gwaran-

cyjnym i dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 139 zł 

brutto dla użytkownika końcowego. 
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Lightroom 5 dostępny jest w dwóch opcjach: jako dodatek do subskrypcji Creative Cloud bez 

żadnych dodatkowych opłat lub jako osobny produkt. W drugim przypadku posiadacze wcze-

śniejszych wersji mogą uaktualnić do najnowszej w cenie 72,57€ brutto (około 310zł), natomiast 

nowi użytkownicy zakupią Lightroom za 129,55€ (około 555zł).

Zaawansowane narzędzie Healing Brush – pozwoli w prosty i szybki sposób wymazać bez 

pozostawiania większych śladów obiekty ze zdjęć.

„Prostowanie” zdjęć przy pomocy narzędzia Upright, które analizuje każde zdjęcie, by auto-

matycznie wyprostować takie obiekty jak budynki czy horyzont.

Radial gradient – dające kontrolę nad wyróżnianiem obiektów na zdjęciu poprzez zastoso-

wanie winietowania poza środkiem obrazu lub wielu winietowań na jednym zdjęciu.

W Lightroom 5 udoskonalono również możliwości udostępniania i publikowania: w prosty 

sposób można teraz stworzyć pokaz slajdów zawierający nieruchome obrazy, pliki wideo i muzy-

kę w jakości HD i w formacie obsługiwanym na niemal każdym urządzeniu. Zaktualizowany mo-

duł Book wprowadza możliwość tworzenia, personalizowania i wydruku eleganckich albumów 

fotograficznych spośród wielu gotowych szablonów.

nowa, dostępna w Lightroom 5 funkcja Smart Previews, umożliwia fotografom wprowadza-

nie zmian do swoich zdjęć w trybie offline, bez dostępu do całej biblioteki oryginalnych plików. 

Poszczególne edycje oraz zmiany metadanych w plikach Smart Preview są automatycznie stoso-

wane do oryginalnych obrazów, gdy są one ponownie połaczone.

Więcej szczegółowych informacji na temat funkcji programu, polityki uaktualniania, ceny 

i wersji językowych, użytkownicy mogą znaleźć pod adresem: www.adobe.com/pl/products/

photoshop-lightroom.
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aktualizacje
Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje dla kompu-
terów Apple:
• iOS 6.1.4 Software update
• Thunderbolt Firmware update v1.2, 1,22 MB
• iMovie 9.0.9, 1,08 GB
• MacBook Air Flash Storage Firmware update 1.0, 1,69 MB
• Digital Camera RAW Compatibility update 4.06, 6 MB
• OS X Mountain Lion update v10.8.4, 810 MB
• Security update 2013-002 (Lion), 57,69 MB
• Security update 2013-002 (Snow Leopard), 329,85 MB
• iTunes 11.0.4, 187,5 MB
• Aperture 3.4.5, 523,15 MB
• AirPort utility 6.3 for Mac, 21,4 MB

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

ADOBe PHOTOSHOP LIGHTROOM 5 już DOSTĘPNY

polub nas

facebook.com/imagazinepl



http://nozbe.com
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10 czerwca, jak dobrze zainteresowani wiedzą, mieliśmy możliwość obejrzenia pre-

zentacji otwierającej coroczną konferencję dla deweloperów Apple – WWDC.

Osobiście oglądałem ją w doborowym towarzystwie czytelników iMagazine, w za-

przyjaźnionej MacLife Cafe. imprezę naszą wsparł przede wszystkim Somersby, ale też 

iCorner.pl i Cardeasy – za co bardzo dziękujemy, bo były fajne napoje oraz gadżety, 

które rozdaliśmy uczestnikom.

Ale wracając do tematu. WWDC to przede wszystkim konferencja dla programistów, 

deweloperów, dlatego wiadomo było, że będzie oprogramowanie. jednocześnie, jest to 

pierwsza konferencja od ładnych kilku miesięcy – ostatnia większa prezentacja nowo-

ści miała miejsce 23.10.2012… jakby nie patrzeć, jest to już prawie 8 miesięcy. Do tej pory, 

w poprzednich latach mieliśmy w takim czasie przynajmniej jedną, a czasem dwie kon-

ferencje z nowościami sprzętowymi. W tym roku ich nie było. Apple długo kazał czekać 

swoim fanom i użytkownikom. Co więcej, wyjątkowo mało było przecieków, tak że speku-

lacje w zasadzie były oparte przede wszystkim na oczekiwaniach. WWDC siłą rzeczy oka-

zał się dosyć spektakularny – pokazano nie tylko nowy OSX, ale oczywiście też iOS, a tak-

że nowe Macbooki Air, w końcu Maki Pro, nowe sprzęty sieciowe oraz iWork i „iRadio”.

Po kolei. Zacznę od rzeczy, które wywołały u mnie mniej kontrowersji. kolejność 

przypadkowa.

 » OSX Mavericks

nowy system operacyjny, OSX 10.9 nie będzie już kotkiem. Będzie nazywać się Ma-

vericks. jest to interesująca zmiana, ponieważ Mavericks (północna kalifornia) to jedna 

WWDC 2013 
 - MOje WRAżeniA

przespałem się z tematem. długo zastanawiałem się nad tym, co zobaczyłem na 

prezentacji. Specjalnie nie czytałem opinii innych osób, aby móc zebrać myśli. 

pozwoliłem sobie tylko obejrzeć odświeżoną stronę apple.com.

DOMiniK ŁADA



z najbardziej ekstremalnych lokalizacji surferskich (stąd też tapeta prezentowana na 

pokazie WWDC), gdzie w zimie odbywa się konkurs ujeżdżaczy wielkich fal, ze wstę-

pem wyłącznie na zaproszenie. Sama nazwa miejsca pochodzi z lat 60-tych XX wie-

ku, a konkretnie od imienia białego Owczarka niemieckiego, należącego do współ-

lokatora surfera Alexa Matienzo, który świetnie sobie radził z falami niedaleko Pillar 

Point. Więcej na ten temat przeczytacie w Wikipedii. Można więc powiedzieć, że Ap-

ple porzuciło kocią tradycję na rzecz psów. Pośrednio.

Zaprezentowane nowości systemowe są ciekawe i mam nadzieję, że usprawnią 

naszą pracę. Co mi się spodobało? Po pierwsze, ma zajmować i używać mniej RAM. 

Liczę, że może przez to też będzie zużywać mniej energii. Zmieniono Safari, popra-

wiając w nim Readera oraz „Listę czytelnię”. Ciekawe jest pobieranie aktualizacji apli-

kacji w tle, nawet przy wyłączonym komputerze – ale czy tego już nie było wcze-

śniej? Power nAP? Bardzo ciekawie rozwiązano kwestie wykorzystania procesora 

– zmiana okna lub jego zakrycie innym zatrzymuje proces. Boję się tylko, że w takim 

rozwiązaniu nie będzie możliwości np. oglądania filmu czy programu VOD i pracowa-

niu na drugim – mam nadzieję, że jest to jakoś sensownie rozwiązane. Uwaga! Wresz-

cie mamy prawdziwą obsługę dwóch ekranów w trybie pełnoekranowym! nie 

wiem, dlaczego tyle lat musiałem na to czekać… nowy OSX to też m.in. aplikacja iBo-

oks (też nie wiem, dlaczego tego wcześniej nie było), aplikacja do map Apple (nie 

wiem w sumie, po co odrębna aplikacja, ale Ok), nowy płaski kalendarz, karty w Fin-
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derze (były do tego już od dawna rozszerzenia) oraz Pęk kluczy w iCloud dostępny 

też dla iOS. jak widać, Apple pokazało palec środkowy kilku mniejszym dewelope-

rom, oferując w systemie rozwiązania z ich produkcji. Szkoda.

OSX Mavericks ma być dostępny jesienią. Ceny i dokładnej daty nie znamy.

 » Nowe Macbooki Air

to był jeden z przecieków, które okazały się prawdziwe. Mamy lepsze, szybsze 

i bardziej energooszczędne procesory Haswell, dzięki którym MBA13" będzie dzia-

łał na baterii przez oszałamiające 12 godzin! Do tego nowa grafika intel HD 5000 oraz 

nowe Wi-Fi w standardzie „ac”. to jest komputer dla mnie – olewam Retinę. Wolę 

wagę plus czas pracy na baterii. O osiągi się nie martwię. Co ważne – dostępne są od 

ręki w Apple Store Online.

Airport extreme i time Capsule

Po kilku latach wreszcie mamy też nowe sprzęty sieciowe. Moim wyborem jest 

oczywiście time Capsule, który ma wbudowany dysk (2 tB lub 3 tB) i służy do backupu, 

jakby ktoś nie wiedział. nowe routery Apple nawiązują wzornictwem do wprowadzo-

nego na zeszłorocznym WWDC Airport express – są od niego tylko kilkukrotnie wyższe, 

ale mają ten sam przekrój i kolor. Oczywiście obsługują nowy standard Wi-Fi – 802.11ac 

(teoretycznie 3× szybszy od „n”). Czyli gdybym decydował się na nowego MBA13", to 
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muszę wysupłać dodatkowe ~1200 PLn, aby cieszyć się pełną prędko-

ścią sieci.

 » MacPro
Przyznam się szczerze, że osobiście już zwątpiłem w to, że 

w ogóle Apple zaprezentuje nowy komputer dla profesjonalistów. 

nowy MacPro jest niesamowity. Zarówno jeśli chodzi o osiągi, ale 

może też przede wszystkim jeśli chodzi o wygląd. komputera dla 

profesjonalistów w kształcie walca, i to w sumie tak małego, jeszcze 

nie było. Oczywiście rządzą zupełnie nowe Xeony oraz uwaga, thun-

derbolt 2. tak „2”, choć „1” jeszcze trudno powiedzieć, aby się przyjęła 

się… Polecam obejrzeć prezentację na stronie Apple, bo jest świet-

nie zrobiona. Więcej w temacie nie będę się wypowiadać, bo się nie 

znam. Wygląda nieziemsko. Ceny ani dostępności nie podali, poza 

tym, że ma być „Later this year”…

 » iWork
Hmmm, trochę minęło od wprowadzenia ostatniego iWorka. 

Obecny ma numer ‘09… no comments. nowy iWork to w zasadzie 

stary pakiet, który został przeniesiony do iCloud. Zatem dostęp do 

niego mają już nie tylko użytkownicy maków, ale też… pecetowcy. 

niezły pomysł, choć nie są pierwszymi, którzy na to wpadli. na razie 

nie wiadomo nic o cenach ani dostępności, poza standardowym już 

w tym tekście: „jesienią”.

 » iTunes Radio
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Apple zdecydowało się na udostępnienie strumieniowego radia dla iOS. Do tej pory mieliśmy 

taką możliwość na komputerach z poziomu itunes, teraz też będziemy mieli w iOS. „iRadio” bę-

dzie dostępne za darmo z reklamami. jeśli chcemy słuchać bez reklam, wystarczy że będziemy 

mieli konto itunes Match. Z poziomu radia będziemy mogli od razu kupować piosenki na wła-

sność. jaki to będzie miało wpływ na serwisy typu WiMP, zobaczymy po wdrożeniu usługi w in-

nych krajach, bo itunes Radio dostępne jest tylko w USA.



 » iOS 7
A teraz deser. Wisienka na torcie… nie wiem, co mam 

sądzić. Widziałem to, co wszyscy na prezentacji. Widzia-

łem film, który nakręcił Wojtek i mam mieszane uczucia. Po 

pierwsze widzę, że jest sporo zmian. Zmian na lepsze. nowe 

funkcje, których zwyczajnie brakowało i które uczynią korzy-

stanie z iOS jeszcze wygodniejszym. Fakt, mało w tych no-

wościach nowości, bo w większości przypadków „gdzieś już 

to widziałem”, ale skoro sprawdzają się gdzieś indziej to do-

brze, że zostały wprowadzone teraz tutaj. niestety według 

mnie niezrozumiałe zwlekanie z wprowadzaniem niektórych 

funkcji do systemu, potrzebnych funkcji, które są u konku-

rencji, powoduje, że odnoszę wrażenie braku innowacyjno-

ści. Przez to czekanie Apple trochę według mnie przespało 

momentum i choć funkcje są dobre i fajne, to będzie przez 

dużą część „ekspertów” wytykany za to, że zrzyna od innych.

Mamy nowe centrum powiadomień – mi przypomina 

czystego Androida 4.2.2.

Mamy nowe przełączanie się między działającymi aplika-

cjami – parafrazując słowa Phila Shillera, „webOS my ass…”.

Mamy nową pogodę – ponownie „Yahoo Weather my ass…”.

Mamy nowe Control Center, czyli menu z narzędziami 

podręcznymi – przypomina mi to z HtC?

Ok, to że nowe funkcje coś przypominają nie oznacza, że 

są złe. Akurat - podobają mi się. jestem zachwycony doda-

niem do iOS funkcji AirDrop. Fajnie, że nie mamy już ograni-

czeń z liczbą otwartych stron w mobilnym Safari. Mamy je-

den Pęk kluczy na maku i w iOS – super. nowy Mail – super. 

Ale iMessages i te nowe bąbelki wyglądają tragicznie. Wyczu-

wam też brak spójności w poszczególnych elementach gra-

ficznych w systemie – dolna belka w Safari kompletnie nie 

pasuje np. do dolnej belki w itunes lub Zdjęciach, zupełnie 

jakby wyszły spod ręki różnych osób…
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nadal brakuje mi możliwości dowolnego ustawiania ikon na ekranie. to naprawdę takie trudne?

Celowo nie pisałem do tej pory o wyglądzie ikon…wygląd to kwestia gustu. ja przyznam się 

szczerze – do tej pory myślałem, że mam podobny gust do jonathana ive. Dziś już wiem, że raczej 

nie. Ok, spłaszczenie systemu może i jest w porządku, ale ikony w tym wyglądzie jakim są, w szcze-

gólności ikony programów systemowych, są zwyczajnie słabe. Rozumiem podniecanie się cyrklem 

i linijką, ale to, co widzę, te gradienty żywcem z poprzedniej epoki, kolorystyka niczym w Sam-

sungach z AMOLeD, są zdecydowanie nie dla mnie. ikony kalendarza, Zdjęć, giełdy, game Cen-

ter, newsstand, kompasu i Ustawień są nie do zaakceptowania – są do dupy… Reszta ujdzie w tło-

ku. Ciekawe, co zrobią deweloperzy ze swoimi ikonami, bo teraz postawione obok siebie ikony stare 

i nowe systemowe kompletnie do siebie nie pasują. Wręcz wygląda to idiotycznie. Ciekawe, czy Ap-

ple będzie wymuszać na deweloperach zmiany ikon na płaskie? jak rozmawiałem w trakcie relacji 

z WWDC z Pawłem jońcą, to stwierdził on, że wprowadzenie takich ikon będzie wiązało się z koń-

cem pracy dla designerów, a już na pewno będą mieli zdecydowanie mniejsze pole do popisu.

ja na razie nie zdecyduję się na instalację iOS7. Poczekam, popatrzę. Mam konto deweloper-

skie, ale mam też tylko jeden telefon, z którego na co dzień korzystam, tak że nie mogę pozwo-

lić sobie na problemy. na razie jestem zawiedziony wyglądem, przy jednoczesnym zadowole-

niu z nowych funkcji systemu. Mam nadzieję, że całość, w wersji finalnej, będzie działała dobrze 

i płynnie. Wygląda na to, że trzeba będzie się przyzwyczaić i jakoś z tym fantem żyć… Wersja iOS 

7 dla iPada ma pojawić się za kilka tygodni, a pełna wersja dla wszystkich „jesienią”.

Reasumując – WWDC 2013 rozpoczęte. Prezentacja otwierająca konferencję przyniosła wie-

le nowości, na które czekaliśmy. Są kontrowersyjne, będziemy o nich długo i namiętnie dysku-

tować – to dobrze. Cieszę się, że coś się ruszyło w Cupertino, bo bałem się już najgorszego. Wi-

dać, że chłopaki działają. Czy w dobrym kierunku? Czas pokaże. ja tam w każdym razie dalej 

kibicuję tej drużynie.
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Apple określiło iOS 7 największą zmianą w urządzeniach mobilnych, jakiej doko-

nali od wprowadzenia iPhone’a. trudno się z tym zgodzić – w tym czasie pokazali 

przecież iPada, jednak i tak nie możemy narzekać na brak nowości.

Zacznijmy od tego, co najbardziej rzuca się w oczy, czyli wyglądu systemu. ten 

wydaje się dziwny i niespójny. Spłaszczone ikony i belki kontrastują z wypukłymi gra-

fikami w game Center, a półprzezroczyste tła kojarzą się nieprzyjemnie z Window-

sem 7. Do tego ujednolicono systemową czcionkę – teraz jest to wszędzie Helvetica 

neue. Wprowadzono też kilka drobiazgów pokroju poruszających się w zależno-

ści od położenia telefonu ikon. Daje to wrażenie głębi, jednak obawiam się, że tego 

typu dodatek może niekorzystnie wpłynąć na żywotność baterii (inna sprawa, że na 

ekranie głównym telefonu nie spędza się nigdy zbyt wiele czasu). Z iOS wyleciały też 

IOS 7
 APPLe nADRABiA ZALegŁOŚCi

w apple wreszcie zaczęło się coś dziać. na wwdc zaprezentowano zarówno 

nowy oS X, jak i kolejną odsłonę ioS. To właśnie na niej skupiała się większość 

spekulacji – po raz pierwszy bowiem zapowiadały się znaczące zmiany, zarówno 

w interfejsie, jak i w sposobie działania systemu. 

PAWEŁ HAć



wszelkie tekstury imitujące materiały czy przedmioty. Do stworzenia kalendarza nie 

obdarto ze skóry żadnej wirtualnej krowy, nie ma też wyniesionego z kasyna stołu 

w game Center. Z jednej strony jest to dobre posunięcie, które nadało systemowi lek-

kości i przejrzystości. Z drugiej jednak, nowy użytkownik nie jest już prowadzony za 

rękę kolorowymi teksturami. Ostatnim z elementów, które uległy znacznej modyfika-

cji, są ikony standardowych aplikacji. niektóre z nich wyglądają świetnie (jak choćby 

telefon czy Mail), inne wyglądają jak namalowane przez orangutana, będącego pod 

wpływem LSD (Safari i kiosk). ich kolorystyka również może pozostawiać sporo do 

życzenia – spotkałem się z określeniem, że paleta barw została dostosowana do po-

trzeb odbiorców w wieku 8 lat i niestety po części muszę się z tym zgodzić. Pierwsze 

wrażenie nie jest niestety najlepsze – system wydaje się niespójny graficznie, ponad-

to całkowicie odbiega wyglądem od tego, z czym spotykamy się w OS X.

nowy iOS to też nowe funkcje. tym razem tim Cook nie zdecydował się na dum-

ne ogłoszenie wprowadzenia 200 (albo i więcej) usprawnień, zamiast tego zaprezen-

towano kilka solidnych zmian. Zmian, które powinny być wprowadzone w iOS już kil-

ka lat temu. Wszystkie aplikacje systemowe zyskały nowy wygląd i w niemal każdym 

przypadku są to korzystne zmiany. ikony czynności stały się czytelniejsze, a do przy-

spieszenia nawigacji wprowadzono gesty. W aplikacji Mail wprowadzono możliwość 

segregowania wiadomości właśnie za pomocą przesunięć palca na tytule maila, na 

wzór Mailboxa. Aparat zyskał opcję nakładania filtrów na żywo. Zdjęcia mogą być se-

gregowane według wydarzeń i wygląda to doskonale. Safari posiada zintegrowane 

(wreszcie!) pole adresu i wyszukiwania. takich zmian jest mnóstwo i na pewno prze-

kładają się na zwiększony komfort obsługi systemu, aczkolwiek nie można nazwać 

ich rewolucyjnymi. Moje wątpliwości budzi jedynie kalendarz, który po usunięciu 

tekstur stracił na przejrzystości.

Apple długo wzbraniało się przed dodaniem menu z przełącznikami Bluetooth, 

WiFi oraz podobnych funkcji. W iOS 7 wprowadzono w tym celu Centrum sterowa-

nia, wysuwane z dołu ekranu. Umieszczono w nim panel sterowania muzyką, skró-

ty do funkcji telefonu (między innymi do latarki), przełącznik AirPlay i AirDrop, a także 

inne przełączniki. nie rozumiem jednak, dlaczego pośród nich znalazła się ikona Blu-

etooth – iOS 7 przeznaczony jest niemal wyłącznie dla urządzeń wyposażonych w Blu-

etooth 4.0, które zużywa znikome ilości energii. Dlaczego więc ten zbędny przełącznik 

wylądował w Centrum sterowania? Z góry ekranu wciąż wysuwa się standardowe Cen-

trum powiadomień. Zarówno Centrum powiadomień, jak i Centrum sterowania, do-
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stępne są z poziomu zablokowanego ekranu. Dwa wysuwane menu wprowadzają pe-

wien zamęt – o ile użytkownik obyty ze smartfonem szybko zrozumie ich działanie, to 

laik może mieć już problem. Ostatnim z menu jest podgląd działających aplikacji. te-

raz nad ikoną programu widoczny jest podgląd okna. to o tyle przydatne, że wszyst-

kie aplikacje mogą działać w tle, zmiana wyglądu centrum wielozadaniowości jest więc 

uzasadniona. Ponadto aplikacje można zamykać poprzez przesunięcie ich w górę.

Bardzo ciekawą funkcją jest AirDrop, znany dotąd tylko z OS X. Pozwala on na 

bezprzewodowe przesyłanie plików bezpośrednio do drugiego urządzenia. Obecnie 

ograniczony jest on do systemowych aplikacji, jednak dzięki udostępnieniu APi de-

weloperom, znacznie rozszerzy on możliwości urządzeń z iOS. Apple nadal nie umie-

ściło w systemie menedżera plików, a nawet przeglądarki dokumentów na wzór go-

odReadera, więc wszystko pozostaje w rękach firm trzecich. żałuję, że nie pojawiła 

się możliwość odczytu danych z pendrive’a za pośrednictwem Camera Connection 

kit – byłoby to znaczne ułatwienie dla osób, które korzystają z iPada jako głównego 

komputera. jeśli jesteśmy już przy tablecie – nie wspomniano nic o obsłudze klawia-

tur zewnętrznych (a nawet nie wprowadzono nowych funkcji w klawiaturze ekrano-

wej). to również przykra informacja.

Zmiany wprowadzone w iOS są na pewno korzystne. System został całkowi-

cie odświeżony i przystosowany do wymagań obecnych klientów. jednocześnie 

pozbawiono go uproszczeń, na które liczą ci najmniej zaawansowani użytkowni-

cy. Cieszy mnie to, że Ap-

ple nie boi się ryzykować 

i wreszcie zdecydowa-

ło się na poważne zmia-

ny, dotyczące nie tylko 

tego, co „pod maską”, ale 

też interfejsu, czyli tego, 

w jaki sposób wykorzy-

stuje się system. nadal 

pozostaje jednak pewien 

niedosyt – mam nadzie-

ję, że deweloperzy za-

spokoją go z nawiązką.
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tak, oto mamy czerwiec. najdziwniejszy czerwiec w historii. Po pierwsze – jest 

zimno. Po drugie – cały czas pada deszcz. Po trzecie – mamy w Polsce Wenecję. Po 

czwarte – właśnie zakończyła się pierwsza w tym roku prezentacja Apple. WWDC 

zostało oficjalnie rozpoczęte, tradycyjnie, keynote’em, na którym poznaliśmy naj-

nowsze wcielenia iOS i OS X. ja skupiłem się na tym drugim.

MAVeRICkS
– CZYLi Mój nOWY kUMPeL, 
któRegO POZnAŁeM nA WWDC

dotychczas apple miało stały kalendarz prezentacji. Było coś makowego na 

przełomie stycznia i lutego, coś o ipadach w marcu, później w czerwcu wwdc 

z nowym ioS i iphone’em, na jesień ipody, a późną jesienią znowu maki. ostatnio 

coś wszystko zaczęło się sypać.

MiCHAŁ ZiELińSKi
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System na komputery Macintosh to mieszanka Unik-

sa i oprogramowania firmy neXt, którą założył Steve jobs 

po swoim pierwszym rozwodzie z Apple. kombinacja ta 

ujrzała światło dzienne w 2000 roku jako Mac OS X i funk-

cjonuje do dziś. Całkiem niedawno udowodniłem Wam, 

że to najlepszy system operacyjny, z jakiego można dzisiaj 

korzystać. Poprzeczka była ustawiona dosyć wysoko, jed-

nak ludzie z Cupertino stanęli na wysokości zadania. Ma-

vericks zachwyca.

Mimo że lista życzeń, którą mogliście przeczytać 

w poprzednim numerze, była krótka, to było kilka rzeczy 

w OS X, które wymagały natychmiastowej korekty. jak na przykład kalendarz. Skó-

ra wylewała się z niego na prawo i na lewo – zapomnijcie o tym. Powrócono do sta-

rego i dobrego, metalowego wyglądu. Również dodawanie nowych wydarzeń zo-

stało mocno zmienione. Dla przykładu: gdy chcemy zjeść na lunch pizzę, wystarczy 

w polu „Lokalizacja” wpisać „pizza”, a aplikacja sama wyświetli listę pizzerii w oko-

licy. teraz wystarczy wybrać najlepszą i czekać aż wydarzenie zostanie uzupełnio-

ne o czas potrzebny na dotarcie do wyznaczonego miejsca, a także planowaną 

pogodę.

na pewno przydatną nowością będzie możliwość przeglądania katalogów 

w Finderze przy użyciu kart, dokładnie tak, jak ma to miejsce w Safari. nawigację 

po plikach ułatwi też możliwość ich tagowania. Funkcją, którą z pewnością docenią 

użytkownicy, będzie również iCloud keychain. jest to nic innego jak superbezpiecz-

ny schowek na wszystkie nasze hasła, loginy, adresy czy numery kart kredytowych. 

Do tego wpisywanie informacji z keychain jest proste jak autouzupełnianie.

Uważni obserwatorzy w trakcie prezentacji 10.9 zobaczyli w Docku dwie nowe 

ikony – iBooks i Mapy. Obie aplikacje znamy z iOS i niewiele różnią się od tego, co 

już widzieliśmy. jedna funkcja z Map zasługuje na wspomnienie. Wyobraźmy sobie, 

że układasz sobie jakąś trasę, z domu do kina. Wszystko fajnie, ale jednak spacero-

wanie po mieście z 27-calowym iMakiem pod pachą i czytanie z niego wskazówek 

może nie być szczytem wygody. Wystarczy więc jedno kliknięcie, aby trasa z Maka 

trafiła do twojego iPhone’a. Proste i przyjemne, jak to u Apple.

Ważne zmiany zaszły również w powiadomieniach. te dotychczas w OS X po 

prostu były. niektóre wkurzały (patrz: aktualizacje programów), inne pomagały 
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(procenty baterii dla przykładu). teraz sprawy mają się trochę inaczej. Wraz 

z Mavericks Apple po raz pierwszy pokazało swoją wersję quick Reply. tak, 

w OS X będzie można odpowiadać na, na przykład, iMessage bez otwiera-

nia aplikacji, prosto z „dymku”. Ale to nie wszystko. Od teraz powiadomie-

nia z iOS będzie można odbierać na komputerze, do tego dochodzi syn-

chronizacja przeczytania konkretnych wiadomości. Wszystko, co aplikacje 

mają nam do powiedzenia, będzie wyświetlane również na ekranie logo-

wania. A znane wszystkim „Updates Available” zostało zastąpione przez 

„3 Apps have been updated”. Mavericks aktualizuje programy w tle, bez in-

gerencji użytkownika.

no i najważniejsze – Multiple Displays. Funkcja ta powinna być dostęp-

na od 2011 roku, czyli od Liona. O co chodzi? O pracę na kilku monitorach. 

Odkąd dostępny jest tryb pełnego ekranu, z podłączonym więcej niż jed-

nym monitorem do komputera i aplikacją na jednym ekranie rozciągniętą 

na pełny ekran, reszta była bezużyteczna. no chyba że funkcja dekoracyjna 

– cyfrowa ramka wyświetlająca lnianą tapetę. teraz każdy z monitorów do-

stał osobny Mission Control, z osobnymi Obszarami Roboczymi i osobnym 

manewrowaniem między nimi. W końcu!

nie obeszło się bez kilku usprawnień pod maską. na prezentacji widać 

było bardzo, ale to bardzo dopracowane i płynne animacje. Wszystko to 

zasługa dużo mniejszego zapotrzebowania na zasoby, a także energię. Po-

siadacze MacBooków, przygotujcie się na skok wydajności baterii.

jako fan OS X jestem w pełni zadowolony po tegorocznym WWDC 

i nie mogę się doczekać, kiedy Mavericks osiedli się w moim laptopie. Cho-

ciaż może skuszę się na jednego z najnowszych MacBooków Air? tegorocz-

ne modele dostały procesory Haswell a także ulepszone baterie. 13-calowy 

model ma pozwalać na 12 godzin pracy bez konieczności podłączania do 

prądu! Wszystko to zamknięte w tak cienkiej i lekkiej obudowie.

trudno to nazwać rewolucją. Raczej mamy tu do czynienia z ewolucją, 

i to w dobrym kierunku. Pozostaje czekać na jesień i sklepową premierę 

Mavericks.
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nowy system operacyjny od Apple nie wprowadza niestety (a może na szczę-

ście?) żadnych rewolucji, ale za to wyposażono go w kolejne, usprawniające pracę 

dodatki. Wersję Developer Preview 1 zainstalowałem wczoraj, dlatego nie miałem 

jeszcze czasu zagłębić się we wszystkie nowości. na początku zwróciłem uwagę na 

wizualną stronę zmian. A tych trochę jest. Z jednej strony zrezygnowano ze skeu-

OS X MAVeRICkS
– PieRWSZe WRAżeniA

minęły już prawie dwa dni od wwdc, a w sieci ciągle głośno o ioS 7. ma to 

pewne podstawy bytu, ale mnie osobiście już to znudziło. dlatego chciałbym 

dla odmiany podzielić się z wami swoimi pierwszymi wrażeniami (głównie 

estetycznymi) dotyczącymi najnowszej odsłony oS X – mavericks.

MACiEj SKRZyPCZAK
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morfizmu w takich aplikacjach jak kalendarz, 

notatki czy kontakty. Zauważyłem jednak, że 

Przypomnienia nadal mają „skórzaną” teksturę.

Z drugiej strony - dodano jakieś cukierko-

we udziwnienia wokół nowo zainstalowanych 

aplikacji, w postaci migających gwiazdek. na 

całe szczęście dzieje się to tylko w Launchpa-

dzie, z którego nie korzystam, a po drugie jest 

to efekt tymczasowy, który znika po pierwszym 

uruchomieniu nowej aplikacji.

W Centrum Powiadomień do przycisków 

szybkiego dzielenia się via Facebook i twitter 

doszedł trzeci, pozwalający na szybkie wysyła-

nie wiadomości poprzez iMessage. nie powiem, 

bardzo miły dodatek. A jeśli już przy Centrum 

Powiadomień jesteśmy, to mam dobrą wiado-

mość – w OS X 10.9 Mavericks rozszerzono funk-

cję nie przeszkadzać w sposób podobny do 

znanego z iOS! Mamy więc możliwość ustalenia, 

w jakich godzinach nie chcemy otrzymywać 

powiadomień i ustalić wyjątki – na przykład, 

w przypadku Face time, czy mamy być powia-

domieni o nadchodzącym połączeniu, jeśli ktoś 

próbuje się z nami skontaktować po raz drugi.

Ciekawym dodatkiem wydają się być Udo-

stępnione łącza z poziomu Safari, czyli wszyst-

kie odnośniki, jakie ostatnimi czasy wstawiły 

osoby obserwowane przez nas na twitterze.

jeśli chodzi o Mapy, to działają błyskawicz-

nie nawet na moim leciwym komputerze (Mac-

Book Pro 13" Mid–2009). na razie jednak aplika-

cja dla mnie zbędna, najlepiej będzie działała 

w połączeniu z iUrządzeniami, bo jak widzieli-
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ście pewnie na keynote, będzie można prze-

syłać na nie trasy.

Dla osób, które często mają otwartych 

wiele okien w Finderze, zbawienną może 

być opcja zakładek, które nareszcie zosta-

ły wprowadzone. W tym momencie nakład-

ki na tę aplikację, jak na przykład totalFinder, 

tracą sens, aczkolwiek nie można systemo-

wych zakładek przełączyć w tryb dwóch ko-

lumn. W odnalezieniu plików i ich uporządko-

waniu mają również pomóc zaprezentowane 

tagi. W zasadzie wcześniej mieliśmy podobne 

możliwości porządkowania, ponieważ do dys-

pozycji mieliśmy etykiety (których liczba była 

jednakowoż ograniczona), a także komentarze 

Spotlight, które również pełniły między innymi 

rolę tagów. te nowe jednak są łatwo dostępne, 

zarówno jeśli chodzi o ich przyporządkowywa-

nie/nadawanie, jak i odnajdywanie.

na koniec, pokrótce, chciałbym jeszcze 

napisać o nowej zakładce w aplikacji Monitor 

aktywności, czyli energii. Zobaczymy w niej, 

która aplikacja „zżera” nam prąd aktualnie 

oraz średnio w ciągu 8 godzin.

niestety jeszcze nie udało mi się przebadać 

prezentowanego na WWDC usypiania proce-

sów przesłoniętych przez inne okna, ale sądząc 

po kolumnie App nap w Monitorze aktywno-

ści, być może deweloperzy będą musieli to do-

piero zaimplementować w swoich aplikacjach.

Podsumowując, Mavericks wprowa-

dził sporo usprawniających funkcji, a jak na 

pierwszą wersję Developer Preview działa 

bardzo płynnie i stabilnie.
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Kinga Ochendowska: Magda – usiądź wygodnie. Napijesz się czegoś? Z zastrzeże-

niem, że „wodę podajemy wyłącznie w postaci kostek lodu do drinka”!

Magdalena Witkiewicz: Złapałaś mnie tym cytatem! Wiesz? Właśnie dziwne. komplet-

nie nie znam się na drinkach. A chyba powinnam. Lubię słodkie likiery. i wszystko co ka-

wowe. to może na początek kawa z mlekiem, a potem coś z tą wodą w postaci lodu. tak 

na odwagę!

o bestsellerze „Szkoła żon” rozmawiam z magdaleną witkiewicz.

KinGA OCHEnDOWSKA

SZkOłA żON
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KO: Zaczniemy prosto z mostu – rzuciłaś się na głęboką wodę, bo pisanie książki 

w nurcie niesławnego „Greya” to prawdziwe wyzwanie. Miałaś wątpliwości?

MW: Olbrzymie! W ogóle byłam zaskoczona tym, że wydawca zwrócił się do mnie 

z prośbą o napisanie erotyku. Przecież ja jestem bardzo grzeczną dziewczynką. no… moż-

na powiedzieć, że byłam! to było jeszcze przed polską premierą greya. Pani z Wydawnic-

twa Filia prosiła, bym się zastanowiła. kupiłam greya na czytnik, zaczęłam czytać i miałam 

mieszane uczucia. Poza tym – ja i erotyk? Co powie rodzina? normalnie skandal obyczajo-

wy! Wtedy podpisałam umowę na powieść, która ukaże się w październiku, „Zamek z pia-

sku”, ale po długim namyśle stwierdziłam, że napiszę ten erotyk. Sama chciałam się dowie-

dzieć, czy umiem. Bo napisanie scen erotycznych, by nie były wulgarne, a przyjemne, by 

nie były śmieszne, a łapiące za serce i nie tylko – jest bardzo trudne. Oczywiście stwierdzi-

łam, że piszę pod pseudonimem. Weronika Snarska. nawet sobie założyłam takie konto e-

-mail… W umowie była kara dla wydawcy, jakby zdradził przypadkiem, kto stoi za Wero-

niką. Zaczęłam pisać. Szło jak po grudzie. nijak. i w końcu zdecydowałam, że czas zerwać 

z wizerunkiem grzecznej dziewczynki i postanowiłam „Szkołę żon” wydać pod swoim na-

zwiskiem. i dopiero wtedy zaczęło mi się dobrze pisać!

KO: Jak to się stało, że zaczęłaś pisać książki? Pragnienie, impuls, niespełnione ma-

rzenia? A może coś bardziej prozaicznego?

MW: tak po prostu. Byłam na urlopie macierzyńskim, potrzebowałam zrobić coś inne-

go niż zabawa z córeczką. 

Siadłam i zaczęłam pisać. i okazało się, że to, co piszę, podoba się znajomym. Więc, 

nie tracąc czasu, wysłałam fragment do wydawców. Szybko dostałam odpowiedź, że chcą 

całość. ja nie miałam całości. Ale to był impuls do pisania. tak to się zaczęło.

KO: Jak to jest dowiedzieć się, że stworzyłaś bestseller? „Szkoła żon” znalazła się we 

wszystkich „topkach” praktycznie w dniu premiery!

MW: to cudne uczucie! Zobaczyłam napis bestseller przy swojej książce i strasznie 

byłam ciekawa, na którym miejscu się znajduje. Zaczęłam szukać od końca. Od tej pięć-

dziesiątej pozycji. Strona po stronie… i… Zatrzymałam się w pierwszej dziesiątce. Bo tam 

akurat „Szkoła żon” wylądowała. Uczucie zdziwienia. Cały czas mnie zadziwia, że te sześć 

książek, które stoi u mnie na półce, to ja napisałam. Czasem sobie powtarzam: „to moje, 

to moje” – ale nadal ciężko mi uwierzyć!
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KO: Otrzymałaś ostatnio kilka nagród, moż-

na by powiedzieć, że sypią się jak z rękawa. 

Jak reagujesz na takie przyjęcie książki przez 

serwisy i czytelników?

MW: Mówiłam już, jestem zdumiona wiel-

ce. Ale staram się poruszać problemy nurtujące 

współczesne kobiety. kiedyś ktoś napisał, że pi-

szę w lekki sposób o trudnych sprawach. i chy-

ba o to chodzi. Dostaje mnóstwo maili od czy-

telników, na każdy staram się odpowiedzieć.

KO: Jak zareagowała rodzina? Dzieci masz 

jeszcze małe, ale mąż, mama? Do tej pory pi-

sałaś lekkie powieści i książki da dzieci. Teraz 

zadebiutowałaś w trendzie „czarnej okład-

ki”. Co o tym myślą?

MW: Mąż się boi tę książki przeczytać i za-

stanawia się, co ta żona tam powypisywała. 

Mama dostała wersję okrojoną! Zrobiłam cen-

zurę obyczajową. no ale, o dziwo, skandalu nie 

było. już chyba przyzwyczaiłam wszystkich 

„Opowieścią niewiernej” do tego, że czasem 

wykraczam poza ogólnie przyjęte normy…

KO: A przyjaciele, znajomi, inni autorzy? Czy 

zmienił się ich stosunek do Ciebie?

MW: Przyjaciele są zaskoczeni… Mówiłam 

już, że zawsze byłam grzeczną dziewczynką. 

A przynajmniej takie sprawiałam wrażenie. inni 

autorzy? Bardzo wiele nowych super znajomo-

ści. niektóre super znajomości przeszły do hi-

storii. jak w życiu. 



KO: A wydawnictwa? Miałaś ostatnio jakieś ciekawe propozycje?

MW: Oj, po targach jest ich kilka. Muszę teraz się do jakiegoś wydawcy na stałe przytulić i tak 

w zasadzie chyba w grę wchodzi dwóch graczy. Przyznam, że nie lubię takich sytuacji, bo mam wraże-

nie, że jak komuś odmówię, zaraz się na mnie śmiertelnie obrazi. Pewnie też będzie druga część „Lilki 

i spółki”, ale to już w naszej księgarni.

KO: Cieszysz się chwilą sławy czy pracujesz nad czymś nowym?

MW: ja nieustannie pracuję nad czymś nowym! teraz do końca czerwca muszę skończyć „Zamek 

z piasku” – powieść, która ukaże się w październiku. to będzie taka moja powieść. O pragnieniu dziec-

ka, o miłości, przyzwyczajeniu… tęsknocie za czymś innym. Znowu poruszam trudne sprawy – bez-

płodność – w sposób przystępny dla każdej kobiety.

KO: Byłaś ostatnio na targach w Warszawie. Jak wrażenia?

MW: Było fantastycznie! Stadion to rewelacyjne miejsce dla takich imprez. Mnóstwo fantastycz-

nych osób, czytelników, pisarzy – jednym słowem obecność na nich dla pisarza i czytelnika – obo-

wiązkowa! tutaj relacja http://magdalenawitkiewicz.pl/warszawskie-targi-ksiazki-2013/

KO: Masz jakąś receptę na sukces? Przypadek, łut szczęścia, ciężka praca? Jak to jest?

MW: Ależ ja jeszcze nie osiągnęłam sukcesu! On dopiero przede mną! Myślę, że nie ma przy-

padków. na pewno trzeba umieć pisać, ale też trzeba mieć cierpliwość. to tak jak z robótkami ręcz-

nymi. Bardzo łatwo zrobić pierwsze dwadzieścia centymetrów swetra na drutach. Ale potem jed-

nak trzeba usiąść i cierpliwie dziergać rządek po rządku, jak coś nie wyjdzie – spruć, poprawić i tak 

aż do końca. Do zszycia całości. A potem na końcu trzeba doszyć ten kwiatek i można wypuszczać 

w świat. tak samo z powieścią. Długie godziny przy laptopie, by postawić tę ostatnią kropkę.

KO: Czy ten sukces jakoś Cię zmienił? Czujesz się inaczej?

MW: Czy czuję się inaczej? Mam zdecydowanie mniej czasu. Czuję potrzebę lepszego zorganizo-

wania się na wszystkich frontach. nie mam kiedy się wyspać. to jeszcze nie ten etap sukcesu, kiedy 

nie mogę w dresach wyjść po chleb do sklepu osiedlowego. nie czyhają na mnie tabuny paparazzich. 

Więc w zasadzie chyba nic się nie zmieniło.

KO: Zwiążesz na stałe swoją przyszłość z pisaniem? Twórcy mają różne sposoby na życie – część 

pracuje i pisuje hobbystycznie, część ma to szczęście, że pracować nie muszą (poza samym pisa-

niem oczywiście). Jak to będzie u Ciebie?
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MW: Mam firmę marketingową efekt Motyla – ona pozwala mi 

pisać. A co będzie kiedyś? Czas pokaże. na razie mam skończyć „Za-

mek z piasku”, mam też pomysły na dwie kolejne powieści. 

KO: Chcesz coś powiedzieć naszym czytelnikom? Elektroniczny 

papier jest do Twojej dyspozycji!

MW: no i tu zabrakło mi słów (co się rzadko zdarza) – czytaj-

cie moje powieści – tam jest wszystko chyba, co chcę powiedzieć. 

każda z nich ma przesłanie, że marzenia się spełniają, trzeba tyl-

ko trochę im pomóc. i to jest prawda. Chcieć to móc!

KO: Magda, dzięki za rozmowę i za to, że znalazłaś dla nas 

odrobinę czasu w swoim zabieganym terminarzu. Niech moc 

weny pozostanie z Tobą!

MW: Dziękuję bardzo!
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ozwój technologii bowiem zapewnił rozwiązanie, które pozwala pod-

robić każdy klucz, nawet na podstawie zwykłego zdjęcia zrobionego ze 

znacznej odległości. i to mnie jako dozgonnemu fanowi elektroniki, cy-

fryzacji i komputerów ogromnie się podoba ale jednocześnie jako czło-

wieka bardzo niepokoi. 

Odpowiedzialna jest za to drukarka 3D. Przyznam, że nigdy się nią nie za-

chwycałem. Początkowo nawet wydawała mi się iluzoryczną, niepraw-

dziwą, potem – nikomu niepotrzebną, a teraz dowiaduję się, jak bardzo 

się myliłem. jest bowiem ze wszech miar potrzebna.

Dzięki niej można wydrukować sobie praktycznie wszystko, od broni po 

brakujący element zabawki – wystarczy wgrać do urządzenia odpowied-

nie instrukcje. W sieci dostępna jest nawet praca naukowa na ten temat, 

z której można się dowiedzieć, że wystarczą odpowiednie skrypty, które 

przetworzą zdjęcie w komputerowy model, który następnie będzie moż-

na wydrukować na drukarce 3D. 

W serwisie Youtube możemy obejrzeć film, na którym pokazano, jak 

działa dorobiony kluczyk do Mini Coopera. Wydrukowany na drukarce 

Markerbot (za cenę około 6 tys. zł) kluczyk z ABS-u bez problemu uru-

chomił silnik pojazdu. Co prawda do obejścia jest jeszcze alarm i immobi-

liser, ale to już zupełnie inna sprawa. 

jAk ZABLOkOWAć 
URZęDniCZą DRUkARkę 3D?

Już niedługo pozostawienie na widoku kluczy od domu albo kluczyków od 

samochodu może nie być najlepszym pomysłem. i to jest właśnie taki paradoks, 

że wymyślamy coś, co ma być czymś, na co wszyscy czekamy, a tymczasem owo 

coś zostaje wykorzystane do… niecnych celów. 

SŁAWOMiR DuRASiEWiCZ
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Z jednej strony coraz częściej napotykam opisy sytuacji, w której drukarka 3D ratowała nie tylko 

sprzęt, ale nawet życie ludzkie, a z drugiej – taka bondowska historia o tym, że ktoś cyknął fotkę 

z kilkudziesięciu metrów kolesiowi, który w ręku trzymał klucze, a potem wydrukował je sobie na 

drukarce 3D. Robi wrażenie, ale to nie wydumany film. Strach się bać. 

Mam jednak cichą nadzieję, że z drukarką 3D będzie tak jak ze zwykłą drukarką, którą zabezpie-

czono przed drukiem pieniędzy i dokumentów identyfikacyjnych, bo już teraz organy sprawiedli-

wości nie nadążają za kreatywnością elektronicznych przestępców. A co będzie się działo, kiedy 

przestępcy sięgną po najnowsze zdobycze techniki? Co prawda, zawsze jeszcze można liczyć na 

głupotę ludzką, której nie wyeliminuje nawet komputer. 

taka historia, jaką przedstawię, jest wprost niedorzeczna, ale na całe szczęście prawdziwa. Cho-

dzi tu o proces trzech Brytyjczyków planujących zamach terrorystyczny w trakcie ubiegłorocznej 

olimpiady. nie będę się tu rozpisywał o tym, jakie dostali wyroki, ale przytoczę powiedzenie Al-

berta einsteina o tym, że „(…) kosmos i głupota ludzka nie zna granic. Chociaż co do kosmosu, to 

nie ma pewności”. 

Otóż Dart oraz Alom podróżowali do Pakistanu, gdzie odbywali terrorystyczne przeszkolenie 

pod okiem Mahmooda. Dart, były ochroniarz pracujący dla BBC uczył się tam także konstruowa-

nia bomb, które miały zostać podłożone w Royal Wootton Bassett. Panowie, podczas podróży do 

Pakistanu, zostali zatrzymywani na lotnisku, ponieważ na plecakach dwóch z nich wykryto ślady 

materiałów wybuchowych. Wówczas nie znaleziono jednak żadnych do-

wodów na ich terrorystyczną działalność. jednak poddano ich dyskretnej 

obserwacji.

terroryści do komunikowania się między sobą starali się używać me-

tod, które uniemożliwiały ich podsłuchiwanie. Dlatego wykorzystywa-

li edytor tekstowy zainstalowany w laptopie jednego z nich, służący do 

pisanych konwersacji. naprzemiennie pisali w nim do siebie, uważając 

iż w ten sposób nie da się ich podsłuchać. nie wzięli jednak pod uwa-

gę tego, że edytor tekstu zapisywał ich rozmowy w plikach tymczaso-

wych i dzięki temu policja znalazła na komputerze dowody na szykowa-

ny zamach.

Być może przyczyną owej nieuwagi było to, że program edukacyjny, 

w jakim uczestniczyli w Pakistanie owi „niedoszli”, był po prostu przeła-

dowany do tego stopnia, że nie starczyło czasu na edukację komputero-

wą. i w tym momencie należałoby zwrócić uwagę na ów fakt naszej mi-

nister od edukacji – czy, na przykład, zwiększona dawka matematyki nie +
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umniejsza jakiegoś programu światopoglądowego, co może być istotne dla późniejszego zuży-

cia azotu.

A teraz trochę z innej beczki, bo o zasadzie 3R: Reduce, Reuse, Recycle. Promuje ona zdrowy dla 

środowiska styl życia, konsumpcji dóbr oraz traktowania odpadów. Pierwszy czasownik przy-

pomina o możliwości zmniejszenia ilości generowanych odpadów poprzez ograniczenie kon-

sumpcji niepotrzebnych produktów. Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że to ten czasownik 

jest najważniejszy. Drugi przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów po-

wszechnie uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skalę zanieczyszczeń środowiska, powstałych 

zarówno wskutek efektów ubocznych produkcji, jak i akumulacji śmieci. Wreszcie ostatni czasow-

nik mówi o tym, co należy zrobić w sytuacji, gdy nie można zrezygnować z produktu, a powsta-

łego z niego odpadu nie da się wykorzystać ponownie: należy go po prostu wrzucić do odpo-

wiedniego pojemnika – celem ponownego wykorzystania w produkcji.

i byłaby to piękna idea gdyby nie to, że w naszym kraju próbuje się tę zasadę wprowadzić w ży-

cie, czego pochodną jest sortowanie śmieci. Skądinąd słusznie. tyle że u nas ten proces trwa już 

wiele lat i nie przysporzył żadnego efektu. A najśmieszniejsze jest to, że ci, którzy kilka lat temu 

zdecydowali się na sortowanie śmieci w domu, przesortowane śmieci zmuszeni byli wrzucać do 

jednego pojemnika w altance śmietnikowej albo ze zdumieniem przypatrywać się, jak służby 

oczyszczania ten sam proces wykonują za nich.

Od kilku lat edukuje się pod tym względem dzieci w przedszkolu i w szko-

le, a dorosłych degeneruje się szarą rzeczywistością. Bo, i to jest prawda 

oczywista, segregowanie śmieci ma zaczynać się w kuchni i taki sam pro-

ces powinien trwać w śmietniku, zaś kończyć na wysypisku i w sortow-

niach. Ale jeżeli moc śmieciarska wszystkie posegregowane śmieci wrzuca 

do jednego kotła, to po diabła je selekcjonować? no to my ciągle jesteśmy 

z tym jednym wiadrem, które wynosi się do śmietnika i wrzuca do jednego 

pojemnika – niezależnie od tego, co tam jest. Bo nikt z nas nie lubi, jak ni-

weczy się jego pracę.

i chciałoby się powiedzieć, że my tak dużo wiemy. że szkło, że papier, że 

plastik. Ale jak przyszło do zmierzenia się z problemem śmieciowym, to ra-

czej jesteśmy niewierzący. A jak tu wierzyć, Panie Boże, skoro stwarza się 

możliwości, wprowadzając – za większą opłatą oczywiście – czwarty po-

jemnik dla tych, co wolą wrzucać co popadnie. Przecież to już cuchnie 

Lucyferem.

{
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Przypomina mi się taki news, jak to pewna Polka, świeżo zamieszkała bodajże w Holandii, wy-

chodząc rano do pracy pozostawiła pod drzwiami nieposegregowane śmieci. Przybyły (nie bój-

my się tego słowa) śmieciarz, dokonał włamania do worka celem przeprowadzenia obdukcji 

i ustalenia właściciela. i ten holenderski Sherlock ustalił sprawcę, a urząd tamtejszej gminy wy-

mierzył Polce grzywnę. Z tym, że był wyrozumiały i za pierwszy raz podyktował mniejszą śmie-

ciową karę.

tak sobie myślę, że możemy iść dalej. nasi urzędnicy, być może nie do końca dopracowując pro-

ces segregacji śmieci, mają wiele narzędzi, które mogą skutecznie nas kontrolować dla naszego 

dobra. Są już przykłady, jak chociażby wzrost liczby fotoradarów a nawet umożliwienie kontroli 

prędkości gajowym – dla naszego dobra, za nasze pieniądze, co skutkuje zmniejszoną liczbą wy-

padków drogowych. Chociaż nie zostało to potwierdzone badaniami.

Uchwalony proces segregacji śmieci ma dużo luk, ale zakup drukarek 3D dla urzędników mógł-

by stwarzać większe możliwości kontroli nietrafionych przepisów. Polski śmieciarz nie musiałby 

rozpruwać podejrzanych worków, by sprawdzić ewentualne zapiski, czyli takie analogowe *.tmp, 

które doprowadziłyby go do śmieciowego przestępcy.

Bowiem za pomocą monitoringu miejskiego, który w naszym kraju wesoło, dziko i bezprawnie 

rozwija się jak nigdzie, mogą cykać nam foty chowanych do kieszeni kluczy, by za pomocą dru-

karek 3D stworzyć sobie możliwość kontroli u źródła i sprawdzenia, czy aby w kuchni jest zgod-

nie z Ustawą. 

tym bardziej, że miejskie uchwały pozostawiły możliwość wyrzucania nieposegregowanych 

śmieci za opłatą o czterdzieści procent wyższą od stawki podstawowej. A więc wystarczy zade-

klarować selekcję, a ukradkiem wrzucać do czwartego pojemnika. Czysta oszczędność. Czter-

dzieści procent zostaje na… czterdzieści procent, przy czym później z przyjemnością można za 

zaoszczędzone wychylić „za zdrowie urzędników”.

Dlatego aby zablokować urzędniczą drukarkę 3D, należy zapłacić więcej. nie ma innej możliwo-

ści, bo deklarowanie segregowania śmieci będzie w naszej rzeczywistości bardzo podejrzane. 

PS. Przy okazji można sprawdzić, czy aby mamy telewizor, za który nie płacimy abonamentu.

PPS. A może wystarczyłoby zlikwidować możliwość wyrzucania śmieci nieposegregowanych? Ale 

to bardzo trudne. /
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brew pozorom decyzja o tym, w jaki sposób zamierzacie udo-

stępnić czytelnikom swoją publikację, nie należy do najprost-

szych. Pierwszą rzeczą, która przysporzy Wam wiele trudności 

jest… cena. Oczywiście wiadomo, że autor pisze z potrzeby ser-

ca i wcale, ale to wcale nie zależy mu na tym, żeby za swoją pracę 

otrzymać wynagrodzenie. Oczywiście! jednak okładka kosztowa-

ła, korekta i redakcja również. no i przy okazji nie wszystkie serwi-

sy dystrybucyjne pozwalają na umieszczanie publikacji bezpłat-

nych. Właśnie dlatego najpierw musicie zdecydować, czy książka 

będzie…

wasza książka jest już gotowa do publikacji. w jaki sposób możecie ją udostępnić 

światu?

KinGA OCHEnDOWSKA

uCiECZKA Z SZuFLAnDii

kANAłY DYSTRYBuCjI
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 » Płatna czy bezpłatna
jeśli naprawdę należycie do tych autorów, którzy dokładają do swojej twórczości lub publi-

kujecie swoją pierwszą książkę, możecie zdecydować się na model bezpłatny. Pozwoli on czy-

telnikom na zapoznanie się z Waszą twórczością bez zbędnego ryzyka. nie myślcie jednak, że 

wydanie książki bezpłatnej zwolni Was z obowiązku jej promowania, bo będzie się ściągać jak 

świeże bułeczki. niestety, nawet do darmowych produktów czytelników trzeba przekonać.

Decydując się na publikację płatną, musicie dobrze przemyśleć jej cenę. Przede wszystkim 

platformy dystrybucyjne pobierają opłaty o różnej wysokości – zwykle w granicach 50-70% wyj-

ściowej ceny książki. Musicie to wziąć pod uwagę, jak również jakość wykonania produktu, jego 

objętość oraz wartość merytoryczną czy rozrywkową. Powszechnie przyjmuje się, że cena e-

-booka wydanego w ramach self-publishingu nie powinna przekraczać 9,99 zł. Z czego to wyni-

ka? głównie z tego, że nasz rynek nie przyzwyczaił się jeszcze do autorów, którzy biorą sprawy 

w swoje ręce, a czytelnik potrzebuje poczucia bezpieczeństwa w zakresie relacji: jakość produk-

tu – cena. Zupełnie inaczej ryzykuje się kwotą 10 zł, a zupełnie inaczej kwotą 20 zł, zwłaszcza że 

w tej cenie można zakupić profesjonalną książkę, za którą ręczy wydawnictwo.

 » książka musi dotrzeć do czytelnika
Decydując się na kanał dystrybucji należy wziąć pod uwagę, dla ja-

kiej grupy docelowej przeznaczona jest publikacja. Pamiętać też trze-

ba, że książek elektronicznych nie czytają wszyscy, głównie ze względu 

na znikomą obecność czytników na rynku i małą świadomość użyt-

kowników. Celować więc należy w tych, którzy już posiadają narzędzia 

umożliwiające obsługiwanie publikacji elektronicznych – posiadaczy 

smartfonów, tabletów i czytników. każdy smartfon i tablet wyposażony 

w system Android lub iOS nadaje się do czytania e-booków, warto więc 

zainteresować się tymi serwisami, które posiadają swoje aplikacje na te 

urządzenia i udostępniają usługę self-publishingu. W następnej kolejno-

ści należy sprawdzić, które serwisy obsługują uniwersalne formaty bez 

DRM (np. zabezpieczane znakiem wodnym), by książka mogła dotrzeć 

do jak najszerszej rzeszy czytelników.

 » książka bezpłatna
książkę bezpłatną możemy umieścić w wielu miejscach – poczyna-

jąc od własnej strony WWW, której skuteczność będzie siłą rzeczy bar-
¶
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dzo ograniczona, poprzez dedykowane serwisy, takie jak wydaje.pl czy RW2010. Warto również 

zainteresować się możliwością umieszczenia publikacji w iBookstore – gdzie darmowe książ-

ki publikujemy praktycznie bez formalności. Możemy też posiłkować się zachodnimi serwisami, 

takimi jak Smashword czy Amazon. O ile Smashword nie będzie czynił nam poważnych proble-

mów, o tyle publikacja w Amazonie to już wyższa szkoła jazdy. Często publikację w języku pol-

skim trzeba zgłaszać kilkakrotnie, ponieważ bywa odrzucana przez moderatorów. nie należy się 

zniechęcać i zgłaszać aż do skutku. jednym z tricków stosowanych przez polskich autorów jest 

umieszczanie pozycji w kategorii „studia językowe”, gdzie język polski nie powinien nikogo razić.

 » książka płatna
książkę płatną możemy opublikować prawie wszędzie. Mamy wiele serwisów obsługujących 

self-publisherów, a pozostałe przygotowują się do wprowadzenia takiej usługi. Wystarczy, że na-

szą książkę umieścimy na przykład na platformie Virtualo, by dotrzeć do olbrzymiej liczby po-

tencjalnych odbiorców. jeśli chcemy umieścić publikację w iBookstore, będziemy musieli nieste-

ty przejść dość skomplikowaną procedurę uzyskiwania amerykańskiego numeru podatkowego. 

Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w linku podanym powyżej. 

!
Bardzo często autorzy pytają, gdzie najlepiej opublikować 

swoją książkę. Odpowiedź na to pytanie jest prosta – wszę-

dzie, gdzie istnieje taka możliwość. Czytelnicy mają różne 

upodobania, są przyzwyczajeni do korzystania z różnych plat-

form i urządzeń. Aby uzyskać upragniony efekt, musimy być 

tam, gdzie znajdują się nasi potencjalni odbiorcy, czyli właśnie 

wszędzie. Poza wymienionymi wyżej platformami możemy 

wykorzystać na przykład e-bookowo.pl, Scribid, Feedbooks, 

Lulu czy też Wolne eBooki – im więcej, tym lepiej!

gdy już opublikujemy naszą książkę, będziemy mogli za-

jąć się promocją i marketingiem, bo praca self-publishera 

nie kończy się na napisaniu, skonwertowaniu czy wstawie-

niu książki na platformy dystrybucyjne. teraz będziecie mu-

sieli przekonać czytelników, że warto sięgnąć po proponowa-

ną przez Was pozycję. i właśnie tym zajmiemy się w kolejnym 

odcinku naszego poradnika. 

Do przeczytania!
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raham twierdził wtedy, że aplikacje webowe staną się w niedalekiej 

przyszłości dominującą formą oprogramowania, formatując jedno-

cześnie dostęp i pracę na danych. Autor pisze: „Samo pojęcie »mój 

komputer« odchodzi w niepamięć, a na jego miejscu pojawia się po-

jęcie »moje dane«”. 

Z dzisiejszej perspektywy można stwierdzić, że współtwórca pierw-

szego narzędzia webowego do tworzenia sklepów internetowych 

– sprzedanego Yahoo! za 50 mln dolarów – miał wiele racji. Obserwuje-

my obecnie popularność usług opartych o chmury (google Drive), ale 

także rosnącą integrację dominujących systemów operacyjnych z wielo-

ma usługami i narzędziami sieciowymi – iCloud, Office 365 i inne. 

jeSZCZe „Mój kOMPUteR”
CZY już „MOje DANe”?
paul graham, programista i inwestor branży iT, pisał w wydanej w 2004 r. 

książce: „Hakerzy i malarze” o prawdopodobnej drodze rozwoju 

oprogramowania – upowszechnienia usług opartych o aplikacje webowe.

ŁuKASZ MiROCHA

G
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Zdaniem programisty ten rodzaj oprogramowania „będzie łatwiejszy w użyciu, tańszy, bar-

dziej mobilny, bardziej niezawodny i zwykle mocniejszy niż programy wykonywane na kompute-

rze osobistym”. graham blisko dekadę temu zwrócił uwagę na to, że w zasadzie niewielki procent 

użytkowników potrzebuje stacji roboczej – dla wielu z nich urządzenia podobne do iPada byłyby 

wystarczające. Urządzenie-terminal zapewniałoby dostęp do danych zgromadzonych na zewnętrz-

nych serwerach. Opisana metoda leży u podstaw funkcjonowania wielu usług ekosystemu infor-

matycznego google (Drive, Picasa) czy Adobe. 

graham trafnie prognozował ewolucję istniejących komputerów oraz pojawienie się nowych urzą-

dzeń, które zapewniają nieustanny dostęp do danych osobistych. Autor pisze, że takim urządzeniem 

wcale nie musi być komputer. Rewolucja mobilna, którą zapoczątkowała premiera pierwszego iPho-

ne’a (2007 r.) realizuje wizję programisty, podobnie jak najnowszy laptop-terminal google’a, pracujący 



pod kontrolą systemu Chrome OS, który zapewnia dostęp do eko-

systemu informatycznego tej firmy. 

Programista wśród zalet związanych z używaniem oprogramo-

wania webowego wymienia m.in. bezpieczeństwo danych, które na 

nośnikach znajdujących się w farmach serwerów nie są narażone na 

przypadkowe zniszczenie. Oprogramowanie działające na serwerach 

można na bieżąco aktualizować, jest także lepiej chronione przed 

wirusami. Wszystkie te cechy mają podnieść komfort użytkownika, 

zdejmując z niego ciężar konserwacji i aktualizowania aplikacji. 

Oprogramowanie webowe oraz aplikacje przeznaczone na urządzenia mobilne mogą zostać 

opracowane nawet przez niewielkie studia deweloperskie. Software ten jest bardziej innowacyjny, 

ponieważ cykl jego rozwoju jest krótszy niż u gigantów branży – doskonalenia nie hamuje ogólna 

strategia rozwoju korporacji. 

graham blisko dekadę temu trafnie prognozował kształt współczesnych ekosystemów infor-

matycznych. Powinniśmy z uwagą śledzić rozwój technologii i rozwiązań, które dziś wydają się 

mało atrakcyjne – być może za kilka lat staną się one standardem. 

Podział na on-line i off-line przestaje cokolwiek znaczyć. Oddzielenie od siebie tych dwóch 

światów nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Lev Manovich posługuje się pojęciem po-

szerzonej przestrzeni, w której świat realnie istniejący jest uzupełniany i dopowiadany przez uni-

wersum cyfrowe. Centralną osią tego uniwersum staje się internet, który pozwala na przepływ 

informacji między jego obszarami. Codzienna aktywność w serwisach społecznościowych, korzy-

stanie z chmury są jedynie przykładami praktyk, które wzmacniają naszą integrację z siecią. Z kolei 

dostęp do mobilnego internetu, urządzenia przenośne, pozwalają na ciągłe po(d)łączenie. 

Funkcjonujemy w rzeczywistości tworzonej przez urządzenia, rozwiązania, usługi, których punk-

tem stycznym jest internet. Coraz częściej mówi się o internet of things – sieci, która przekracza ludz-

ki wymiar protokołu www – stale rośnie liczba urządzeń skomunikowanych z pominięciem człowie-

ka i autonomicznie wykonujących rozmaite zadania. Sami użytkownicy, funkcjonując w hybrydowej 

przestrzeni, także generują ogromną ilość informacji. Stąd zawrotną karierę robi ostatnio pojęcie big 

data, opisujące proces analizy dużych, różnorodnych, szybko zmieniających się zbiorów danych. 

interfejsy usług sieciowych i aplikacji ewoluują w stronę aktualizowanych w czasie rzeczywi-

stym, opartych na komunikacji wizualnej, strumieni informacyjnych. Rosnąca rola treści wizualnych 

(zdjęć, infografik, wizualizacji) jest jednym z kluczy pozwalających na wyłowienie i szybkie przy-

swojenie informacji w zalewie danych. tekst utracił monopol jedynego medium transmisji wiedzy, 

rozszerzając tym samym znaczenie tego, co możemy zaliczyć w jej poczet. 

Samo pojęcie „mój 
komputer” odchodzi 
w niepamięć, a na jego 
miejscu pojawia się 
pojęcie „moje dane”.

_
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iedy na rynku pojawiały się pierwsze komputery PC, to użytkownicy nie na-

rzekali na nic oraz nie mieli wymagań, bo nie było punktu odniesienia. Zasad-

niczo z początku wszystko było fascynujące. Z czasem staliśmy się wybredni, 

żądając po drodze mniejszych rozmiarów, większych dysków, pojemniejszych 

pamięci i w ogóle – cały hardware najlepiej poziom wyżej. 

Analogiczna sytuacja miała miejsce od strony software’owej. jak tylko 

komputer osobisty zyskał moc obliczeniową większą niż tylko potrzebną do 

To jasne. niesamowicie zmienia się koniunktura i na przestrzeni lat można 

tylko przewidzieć tendencje, trudno natomiast dokładnie wskazać, w którym 

kierunku będą rozwijać się trendy. w sytuacji, kiedy wydaje się, że wszystko już 

wynaleziono, jak dla zasady następuje przełom i z pozoru niewielki wynalazek 

potrafi zmienić sposób komunikowania się ludzi.

MiCHAŁ RAjPERT

MIGRujeMY 
W PRZeSTWORZA

K
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obsługi sapera i kalkulatora, rozpoczął się także wyścig zbrojeń systemów 

operacyjnych i mogących z nimi współpracować aplikacji. 

Warto zwrócić uwagę na pocztę elektroniczną, która towarzyszyła 

rozwojowi komputerów osobistych od samego początku i jest prekurso-

rem danych wymienianych przez nośniki znajdujące się w chmurze, a ści-

ślej rzecz ujmując – serwery zlokalizowane w dalekiej piwnicy. niemniej 

jednak termin „chmury” idealnie opisuje proces, jaki miał nastąpić później. 

Z wiadomości zawierających tekst, czasem jakiś załącznik, doszliśmy do 

momentu, w którym wybierając nowy komputer nie będziemy przywią-

zywali większego znaczenia do pojemności dyskowej, a raczej do gabary-

tów czy wagi. Wybierzemy zapewne jakiś standard typu 250-1000 gB i po 

czasie pewnie nawet przyjdzie nam zapomnieć, jakiej rzeczywiście jest po-

jemności. Pierwszy powód na pewno jest taki, że oferowane aktualnie (za 

stosunkowo niewielkie pieniądze) dyski twarde charakteryzują się sporą 

pojemnością jak na dzisiejsze potrzeby, a przypominam, że mamy rok 2013, 

gdzie telefony komórkowe, nazywane smartfonami, kręcą filmy w HD. jak 
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wiemy – ich rozmiar to trochę więcej niż stare poczciwe VgA, które swobodnie można było wysyłać 

przez złącze iRDA. 

Dzisiaj, dosłownie i w przenośni, przenosimy się do chmury, która rozkręcała się powoli, ale sta-

bilnie. W tej chwili spotkać się można z sytuacją, w której nawet sceptycy chmury i entuzjaści skrywa-

nej prywatności nie mogą bez chmury funkcjonować, ponieważ w wielu dziedzinach zostali do tego 

zmuszeni. Przykładów nie trzeba szukać daleko. nas, zadowolonych kiedyś użytkowników Mobile-

Me, zgodnie z harmonogramem postępu poinformowano o konieczności transferu na iCloud. Osobi-

ście nie byłem specjalnie rozgoryczony, ale znam kilka osób, których poczucie wolności, nietykalności 

i prywatności zostało naruszone i to do poziomu „nigdyjużwięcejniekorzystania”. 

Cytując Monty Pythona: „always look on the bright side of life” – rosnąca popularność chmury 

daje nam dużą konkurencję na poziomie dostawców przestrzeni dyskowej, którzy w walce o klientów 

prześcigają się w udogodnieniach i liczbie gigabajtów. Mamy dostęp do plików z poziomu aplikacji na 

wszystkich urządzeniach przez nas wykorzystywanych, a raz umieszczony plik oczywiście synchroni-

zuje się natychmiast i jest widoczny z poziomu każdego sprzętu, z którego mamy dostęp do wirtualne-

go dysku. gdy piszę ten felieton, automatycznie, co kilka sekund, plik synchronizuje się z Dropboksem, 

na wypadek niespodziewanej straty „stabilności systemu” czy zwyczajnie dając mi możliwość przejścia 

do drugiego pokoju i kontynuowania redagowania na Macbooku. to udogodnienia istotne dla prywat-

nego użytkownika, ale także, a może przede wszystkim, dla mniejszych przedsiębiorców czy wielkich 

}



korporacji. Oferty wirtualnych dysków ze wszystkimi zabezpieczeniami i udogodnieniami dla bizne-

su zyskują na popularności, podobnie jak wszelkiej maści oprogramowanie, w tym pakiety biurowe, na 

przykład Office 365, w całości zlokalizowane w chmurach.

Danymi możemy, co jest jasne, dzielić się ze wszystkimi w dowolnym miejscu, a z takich ak-

tywności w końcu zrodził się znany już pewnie większości streaming własności intelektualnej, czy-

li protoplasta Spotify i jemu podobne (jak niemniej popularny Deezer). Choć dzisiaj nie wszyscy 

twórcy są zadowoleni z zysków, które przynosi im elektroniczna fonografia w zestawieniu z ulu-

bioną dla ich kont bankowych statystyką sprzedanych płyt, to nie ma wątpliwości, że ta początko-

wa niechęć będzie zanikać dość szybko, bo artyści w końcu nie będą mieli wyjścia. Otwarcie itunes 

Store dziesięć lat temu na zawsze zmieniło podejście klientów do kupowania muzyki. Dziś za spra-

wą streamingu muzyki następuje drugi tak poważny przełom i w moim przekonaniu początek koń-

ca piractwa. Ostateczne jego unicestwienie nastąpi pewnie szybciej niż myślimy, ponieważ skoro 

za 30 złotych można uzyskać dostęp do potężnej bazy muzyki w chmurze (jeszcze nie tak wielkiej 

jak itunes, ale rosnącej każdego dnia) to ściąganie pojedynczych piosenek czy nawet całych albu-

mów przez Peer2Peer przestaje mieć jakikolwiek sens (tym bardziej, że aplikacja Spotify na Maka 

jest w pełni darmowa!). to samo czeka nas pewnie z filmami fabularnymi i serialami, a już dziś pew-

nie każdy z nas ma na swoim tablecie po kilka aplikacji wideo typu tVn Player oraz aplikacje plat-

form cyfrowych, jak nC+, gdzie jedynie wpisując numer swojej umowy, uzyskujemy dostęp do gru-

py programów na żywo dostępnych wszędzie tam, gdzie znajdujemy się w zasięgu internetu.

Przez ostatnie 20 lat zmieniliśmy się z technologicznych jaskiniowców w multimedialną generację, 

dla której czynności życia codziennego bezpośrednio łączą się z byciem online, a nasza tożsamość już 

dawno przestała ograniczać się do przestrzeni 

dyskowej małego komputera osobistego. 

Zaciszne biurko w kącie pokoju nie jest 

już prywatnym sanktuarium, gdzie przez 

przeglądarkę czy klienta poczty można było 

dotknąć internetu o globalnym zasięgu. te-

raz to jedynie punkt dostępu, gdzie większość 

danych nosimy przy sobie. Wyemigrowaliśmy 

niewątpliwie, granice państw znikają, a ogra-

niczenia przestrzeni przestają mieć znaczenie.

kiedyś człowiek marzył o tym, żeby 

wznieść się w przestworza niczym ptak, a dziś 

– w przenośni – może tam zamieszkać.
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Ciesz się muzyką z urządzeń iPod/iPhone/iPad - 
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Wieża z funkcją dokowania odtwarza muzykę z urządzeń iPod/iPhone/iPad przez złącze Lightning lub Bluetooth. 
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upując w sklepie internetowym chronionego prawem autorskim 

ebooka słusznie zakładamy, że możemy go zapisać i przechowy-

wać w pamięci własnego urządzenia, a także – rzecz jasna – na 

tym urządzeniu przeczytać.  Bez tego minimum uprawnień kupo-

wanie ebooków nie miałoby żadnego sensu.  jest jasne jednak, że 

w praktyce korzystanie z ebooków przez użytkowników bardzo 

rzadko mieści się w tak wąskich ramach. 

Przed przystąpieniem do odpowiedzi na poszczególne pyta-

nia należy wskazać, iż zakres naszych uprawnień do korzystania 

z zakupionego ebooka może wynikać dwóch źródeł, tj. umowy ze 

sprzedawcą oraz z przepisów prawa.

Umowa ze sprzedawcą przybiera tradycyjnie formę regulaminu, 

który musimy zaakceptować, aby sfinalizować zakup w danym sklepie.  

Postanowienia regulaminów, które określają zakres dopuszczal-

nego korzystania z ebooka są niczym innym jak udzieloną nam li-

cencją na korzystanie z książki i są dla nas zasadniczo wiążące. 

CO MOżNA ZROBIć 
Z eBOOkIeM? 
Tradycyjną papierową książkę możemy „pożyczyć” znajomemu do przeczytania lub 

odsprzedać.  czy tak samo jest z ebookami?  czy możemy kopiować ebooki i ile 

kopii ebooka możemy sporządzić?  czy można umieszczać ebooki w publicznych 

serwisach służących do  wymiany treści?  czy można dzielić się ulubionymi cytatami 

z ebooków w sieciach społecznościowych?  czy konwertowanie ebooków z jednego 

formatu do drugiego jest legalne?  wokół odpowiedzi na te i inne podobne pytania 

narosło w internecie sporo nieporozumień, które spróbujemy wyjaśnić.

GRACjAn PiETRAS
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jeśli chodzi o przepisy prawa - w grę wchodzą przede wszystkim przypisy o dozwolonym 

użytku chronionych utworów, które przewidują szereg tzw. licencji ustawowych, które wyzna-

czają zakres prawa do korzystania z utworów bez względu na zgodę osób uprawnionych 

z tytułu praw autorskich.  Pewne znaczenie – choć trzeba sobie zdawać sprawę z istniejących 

w tym zakresie kontrowersji – może mieć też instytucja tzw. wyczerpania prawa autorskiego, 

o której będzie mowa w drugiej części artykułu.  

 » Czy można kopiować ebooki?
W praktyce użytkownicy wielokrotnie kopiują i przenoszą zaku-

pione pliki ebooków na różne wykorzystywane przez siebie urządze-

nia.  książka ląduje zatem na kindle, a jej kopia na iPadzie i iPhonie.  

Może przydać się jeszcze dodatkowa kopia w „chmurze amazona” 

lub dropboksie.  Wszystko po to, aby nasza treść była zawsze pod 

ręką.  W ten sposób z jednej zakupionej kopii pliku powstają cztery 

albo pięć, znajdujących się fizycznie w różnych lokalizacjach.  

istotną rolę pełnią tu przepisy o dozwolonym użytku oso-

bistych utworów.  Zezwalają one na nieodpłatne korzystanie z już rozpowszechnionego utwo-

ru bez zgody twórcy dla potrzeb osobistych.  W tym zakresie nie będzie się jednak mieścić korzy-

stanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym w szczególności dla potrzeb działalności 

gospodarczej lub zawodowej.  Przepisy o dozwolonym użytku osobistym nie wprowadzają wy-

raźnych ograniczeń co do dopuszczalnej liczby kopii utworu sporządzonych na własny użytek.  

Pewną wskazówką może być to, że dozwolony użytek osobisty nie powinien naruszać normal-

nego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.  Można jednak sądzić, że spo-

rządzenie dla własnej wygody kilku lub nawet kilkunastu kopii utworu będzie dopuszczalne, jeśli 

tylko cel korzystania pozostanie osobisty i uzasadniony własnymi potrzebami.

Również sami sprzedawcy wydają się pogodzeni z tym, że swobodny dostęp nabywców do 

zakupionych treści jest dziś standardem, którego nie warto zwalczać.  żyjemy w epoce cloud 

computing a większość sprzedawców przekonała się, że chmura jest dziś w dużo większym stop-

niu szansą niż zagrożeniem.  Wiedzą oni, że nabywcy chcą mieć swobodny dostęp do kupionych 

przez siebie treści z dowolnego miejsca na Ziemi i korzystać z nich za pomocą dowolnych urzą-

dzeń.  i zwykle im to umożliwiają.  Dlatego regulaminy sklepów internetowych najczęściej 

wprost dopuszczają swobodne przenoszenie ebooków pomiędzy własnymi urządzenia-

mi nabywcy, w niektórych przypadkach limitując liczbę tych urządzeń (np. nie więcej niż 

5 w tym samym czasie), a w niektórych nie.  trzeba zaznaczyć jednak, że regulaminy sklepów 

działania tego rodzaju 
są legalne jeśli służą 
osobistemu użytkowi 
nabywcy ebooka.  
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również zwykle wyłączają wprost korzystanie z ebooka, a zatem także jego kopiowanie, jeśli ma 

ono na celu osiągnięcie korzyści majątkowych.  W niektórych przypadkach pojawiają się również 

ograniczenia terytorialne, np. plik może być pobrany wyłącznie na urządzenie znajdujące się na 

terytorium Polski.

 » Czy można przekazać ebooka osobie trzeciej?
Przekazywanie ebooków innym osobom może być 

w praktyce różnie rozumiane.  Dobrze jest zatem precyzyjnie 

opisać o jakich zjawiskach mówimy.

Po pierwsze może chodzić o użyczenie innej osobie urzą-

dzenia wraz z zapisanym na nim ebookiem.  Przykładowo 

udostępniamy własny e-czytnik dziecku lub małżonkowi po 

to, aby umożliwić im przeczytanie zapisanego na nim ebo-

oka.  taka sytuacja przypomina tradycyjne użyczenie komuś 

książki ponieważ nie wiąże się z kopiowaniem pliku.  

Oznacza to, że ebooka możemy  ten sposób udostępniać 

w kręgu osób pozostających w związku osobistym, czyli mó-

wiąc w pewnym uproszczeniu rodzinie oraz znajomym.   

Po drugie przekazanie ebooka innej osobie może też po-

legać na jego skopiowaniu i przesłaniu albo udostępnieniu 

kopii tej osobie.  

Wyobraźmy sobie, że po kupieniu ebooka w skle-

pie zapisujemy go nie tylko na własnym urządzeniu, ale także np. na urządzeniu małżon-

ka, a dodatkowo wysyłamy plik e-mailem do przyjaciela, który sam zapisuje otrzyma-

ną kopię na swoim urządzeniu.  Czy są to działania legalne?  W moim przekonaniu tak, 

pod warunkiem, że nie wykraczają poza wspomniany wcześniej krąg osób pozostających 

w związku osobistym.  

Skopiowanie pliku ebooka i udostępnienie do członkowi rodziny lub przyjacielowi można 

porównać do stworzenia dla takich osób kopii kupionej w sklepie płyty muzycznej.  ta ostatnia 

sytuacja jest właśnie typowym przykładem działania w ramach dozwolonego użytku osobistego.

Opowiadając się za powyższym poglądem poczynię jednak małe zastrzeżenie.  Dozwolony 

użytek osobisty utworów jest zgodnie z prawem ograniczony jest do pojedynczych egzem-

plarzy (!) utworów.  należy mieć świadomość, iż w literaturze prawa dominuje obecnie konser-

watywny pogląd, iż egzemplarzem utworu jest wyłącznie utwór zapisany na materialnym nośni-

działania tego rodzaju 
należy uznać za 
dopuszczalne w takim 
samym zakresie, jak 
dopuszczalne jest 
użyczanie książek 
papierowych, czyli 
w zakresie wytyczonym 
przez przepisy o tzw. 
dozwolonym użytku 
osobistym.  
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ku, np. papierze, płycie CD, płycie DVD itp.  Według tych poglądów nie jest 

egzemplarzem utworu jego kopia elektroniczna, zakupiona online i ściągnię-

ta bezpośrednio na nasz twardy dysk.  tym samym kopie ebooków, zaku-

pione i ściągnięte przez internet nie są egzemplarzami w powyższym rozu-

mieniu, co teoretycznie otwiera możliwość argumentacji, iż do tak nabytych 

ebooków nie stosuje się dobrodziejstw wynikających z przepisów o dozwo-

lonym użytku osobistym.  (kwestia ta jest jeszcze bardziej widoczna na grun-

cie odsprzedaży ebooków i wyczerpania prawa autorskiego, o czym będzie 

mowa w następnej części tego artykułu.)  Moim zdaniem trudno znaleźć ja-

kiekolwiek uzasadnienie dla wyłączenia stosowania przepisów o dozwolo-

nym użytku osobistym do ebooków kupowanych przez internet.  instytucja 

dozwolonego użytku osobistego stanowi przejaw pogodzenia się ustawo-

dawcy z tym, że korzystanie z utworów w gronie osób bliskich nie daje się 

skutecznie ograniczać zasadami prawa autorskiego. Skopiowanie zakupio-

nej przez internet książki np. dla małżonka, czy dziecka, wydaje się dosko-

nale realizować cele tej instytucji.  te przykłady stanowią moim zdaniem 

silny argument za potrzebą odejścia od konserwatywnego rozumienia poję-

{
»

cia „egzemplarz utworu” i rozciągnięcie go również na kopie elektroniczne utworów nabywane 

i ściągane przez internet (na gruncie ochrony programów komputerowych pojawiło się już orze-

czenie europejskiego trybunału Sprawiedliwości, które wyraźnie idzie w tym kierunku). 

niewątpliwie poza zakresem dozwolonego użytku osobistego będzie pozostawało udostępnia-

nie zakupionego ebooka osobom spoza kręgu osób pozostających w stosunku osobistym.  naru-

szeniem prawa autorskiego będzie zatem co do zasady udostępnienie pliku w Internecie w taki 

sposób, aby był on dostępny dla nieograniczonej liczby odbiorców lub choćby ograniczonej 

liczby odbiorców, jeśli są wśród nich osoby spoza ww. kręgu rodzinno-towarzyskiego.  typo-

wym przykładem takiego naruszenia jest umieszczanie ebooków 

w otwartych serwisach wymiany plików lub na jakichkolwiek innych 

na publicznie dostępnych serwerach, a także bezpośrednia wymiana 

plików z nieznajomymi osobami (np. za pomocą technologii torrent).

Sformułowanie „krąg osób pozostających w stosunku osobi-

stym” ma oczywiście charakter nieostry, co powoduje, iż w nie-

których przypadkach mogą powstać wątpliwości, czy dana osoba 

mieści się, czy nie mieści w tak wyznaczonym kręgu.  Poza pokre-

wieństwem oraz powinowactwem (powinowactwo zachodzi np. 
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między zięciem a teściem), w granicach stosunku osobistego mieścić się będą osoby pozosta-

jące w relacjach przyjacielskich, koleżeńskich lub towarzyskich.  Wątpliwości mogą pojawić się 

w przypadku bardzo odległego pokrewieństwa oraz tzw. znajomych znajomych. W praktyce trud-

no jednak wyobrazić sobie skuteczną akcję sądową przeciwko użytkownikom udostępniającym 

pojedyncze pliki dalekiej rodzinie lub osobom, z którymi pozostają w bardzo luźnych relacjach to-

warzyskich.  Dlatego wątpliwości te wydają się mieć stosunkowo niewielkie znaczenie praktyczne. 

***

W drugiej części tego artykułu zastanowimy się m.in. nad tym, w jakim zakresie można pu-

blicznie cytować fragmenty ebooków (np. w serwisach społecznościowych), a także czy można 

kupiony ebook odsprzedać osobie trzeciej. 

Autor jest adwokatem i wspólnikiem

w kancelarii Doktór jerszyński Pietras w Warszawie

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!
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dea przyświecająca smartfonom była prosta – miały stanowić „przedłużenie” kompu-

tera, głównego elementu ekosystemu, w którym pracujemy. Oznacza to, że wszyst-

kie zadania mieliśmy wykonywać na urządzeniu stacjonarnym bądź laptopie, nato-

miast z telefonu korzystać głównie w sytuacjach, gdy nie mamy dostępu do bardziej 

zaawansowanego sprzętu. Rozwój systemów mobilnych pozwolił jednak uniezależ-

nić się od prymitywnego przerzucania plików metodą „chwyć i upuść” czy też aktu-

alizacji oprogramowania smartfona z poziomu komputera. Właśnie, komputera. Urzą-

dzenia, które skupiało wokół siebie całą posiadaną przez użytkownika elektronikę. to 

się zmieniło – obecnie komputery stoją na równi z tabletami i smartfonami. Choć 

możliwości urządzeń mobilnych są faktycznie ograniczone, to pod względem samo-

dzielności niczym nie różnią się od laptopów czy stacjonarnych PC. W końcu same 

stały się komputerami, i to dużo nowocześniejszymi 

od swoich starszych i większych braci.

komputery upodobniły się do smartfonów 

i wcale nie mam tu na myśli wyglądu interfejsu czy 

rozwiązań związanych ze sterowaniem. Oczywi-

ście, intuicyjność obsługi systemu jest bardzo waż-

na, jednak przełom, który dokonał się w bran-

eWOLuCjA IT
 WSZYStkieMU Winne SMARtFOnY

Jeszcze nie tak dawno smartfony były urządzeniami, które nierozerwalnie wiązały 

się z komputerami. podłączanie kabla w celu synchronizacji danych stanowiło 

codzienność wielu użytkowników. w zaledwie kilka lat smartfony rozwinęły się 

na tyle, że mogą funkcjonować zupełnie niezależnie od komputerów. co więcej, 

stały się samodzielnymi urządzeniami, wyznaczającymi kierunek, w którym 

rozwijać się będzie rynek wszystkich urządzeń elektronicznych.

PAWEŁ HAć

I
obecnie komputery 
stoją na równi 
z tabletami 
i smartfonami.
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ży IT, wiąże się z usługami chmurowymi. te od dawna cieszą się 

ogromną popularnością, przy czym wynika to po części z ograni-

czeń technologicznych urządzeń mobilnych. nie posiadają one pa-

mięci o dużej pojemności (przynajmniej względem klasycznych kom-

puterów), więc przetrzymywanie na nich większej ilości danych jest 

problematyczne. Właśnie dlatego korzystam z Dropboksa – w każ-

dej chwili mam dostęp do swoich dokumentów, mimo tego, że naraz 

nie zmieściłyby się do pamięci iPhone’a. Pliki, które tworzę na telefo-

nie i chciałbym udostępnić innym, również wrzucam do chmury i wysyłam link mailem. jednocześnie 

oszczędzam transfer (bo dokument jest przesyłany do chmury tylko raz), miejsce w telefonie (bo usu-

wam to, co wysłałem), a ponadto znajomym jest wygodniej pobrać plik, bo czeka na nich w skrzynce 

odbiorczej w postaci linku. tyle zalet, a wszystkie wynikają z tego, że mój telefon jest ograniczony. Roz-

wój technologii zniósł jednak inne bariery – prędkość transmisji danych równa się z tą, którą osiąga mój 

stacjonarny internet, a bateria pozwala mi na dzień pracy przy stałym połączeniu z siecią.

MacBook Pro z ekranem Retina, Chromebook Pixel czy też ultrabooki z Windowsem pokazują, że 

wielkość dysku twardego przestaje mieć tak duże znaczenie jak kiedyś. Przy obecnych pojemnościach 

chmur i prędkości połączeń internetowych użytkownicy są gotowi poświęcić dużą przestrzeń fizycznej 

pamięci na rzecz prędkości, choćby poprzez rezygnację z HDD na rzecz SSD. W pewnych zastosowa-

niach pojemność dysku jest nadal kluczowa, jednak tyczy się to przede wszystkim rynku profesjonal-

nego. Zwykły użytkownik będzie słuchał muzyki strumieniowanej z internetu, w ten sam sposób obej-

rzy ulubiony serial albo film. Choć w Polsce nie mamy dostępu do zbyt wielu usług tego typu, to biorąc 

pod uwatgę ich popularność za granicą, wkrótce pojawią się i u nas. Drobne pliki oraz dane pokroju 

kontaktów trafiają do chmur takich jak iCloud czy google. Wiążą one ze sobą mniejsze aplikacje, dzia-

łające jednocześnie na smartfonach, tabletach oraz komputerach. to, z jakiego urządzenia korzystamy, 

przestaje mieć znaczenie – zawsze mamy bowiem dostęp do tej samej wersji pliku. Problem dostępu 

do najnowszej wersji dokumentu zostaje tym samym wyeliminowany, łatwiej więc skupić się na pracy.

Urządzenia mobilne mają coraz większy wpływ na całą branżę it. ich ograniczenia wymusiły 

na użytkownikach zmianę przyzwyczajeń, ostatecznie 

okazało się to jednak korzystne. i to na tyle, że obecnie 

rozwiązania ze smartfonów i tabletów przenoszone są 

do komputerów. ewolucja sprzętu przestała opierać się 

wreszcie na kolejnych rdzeniach, calach czy megapikse-

lach, skupiła się zaś na tym, co dla zwykłego użytkowni-

ka jest najważniejsze – na ułatwianiu życia.

przełom, który 
dokonał się w branży 
iT, wiąże się z usługami 
chmurowymi.

_
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eśli popatrzeć na młodych ludzi, a to oni będą odbiorcami „smart” zegarków, 

to większość z nich ich po prostu nie nosi. Są oczywiście sukcesy jak Peb-

ble, który genialnie wkroczył na rynek, zdobywając 70 tys. nabywców jesz-

cze jako kot w worku. tyle że na kickstarterze większość osób to gadżeciarze 

i nie są oni wiarygodnym prognostykiem zwykłej sprzedaży. Zaś te 70 tys. 

w skali świata to mizernie mało – wspomnę tylko, że spadająca z kwartału na 

kwartał sprzedaż produktu uznawanego powoli za niszowy, czyli iPodów, to 

ciągle ponad 12 milionów na kwartał. tych wartości nie da się nawet porów-

nać. jednocześnie widać, że Apple nie za bardzo ma pomysł na iPody. Classic 

praktycznie nie zmieniany od 7 lat i brak klarownej linii rozwoju wersji nano 

jasno na to wskazują. jedynie touch dobrze wpisuje się w cały ekosystem 

Apple, ale to z powodu silnych powiązań z iPhone’em. 

Dlatego mam dla Apple przepis. 

idealnym rozwiązaniem byłoby upieczenie dwóch 

pieczeni na jednym ogniu – stworzenie zegarka, a jed-

nocześnie nakreślenie linii rozwoju iPodów. Apple te-

stuje już OLeD-owe, dotykowe wyświetlacze o przekąt-

PRZePIS
jAk APPLe MOże tAniO i SZYBkO 
StWORZYć SUPeR ZegARek 

ciągle się zastanawiam, czy apple wejdzie na rynek inteligentnych. z jednej 

strony, taki produkt to trochę nisza w niszy. w chwili obecnej zegarków używa się 

głównie jako drogiej biżuterii, a walor praktyczny schodzi na dalsze tło. ileż to razy, 

przez cały dzień miałem na ręku zegarek, który wskazywał zupełnie złą godzinę 

i datę sprzed tygodnia. Trzeba przy tym pamiętać, że jestem fanem zegarków. 

nORBERT CAŁA

J
#
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nej 1,5". ten rozmiar wskazuje na możliwość odświeżenia iPoda 

nano 6g, który był „prawie” zegarkiem. Ale tak w zasadzie, wy-

starczyłoby kilka poprawek, aby stał się zegarkiem idealnym. 

Wyobraźmy sobie: mamy wyświetlacz OLeD, więc cała 

konstrukcja jest bardziej energooszczędna i cyferblat może 

się świecić na stałe. Formę zostawiamy zbliżoną do tej zna-

nej z iPoda nano 6g, tyle że zapewniamy jej wodoodporność, 

co nie jest żadnym technologicznym problemem. Dodajemy 

moduł Bt 4.0 do transmisji dźwięku do słuchawek i komunika-

cji z systemem iOS – moduł, który już jest w iPodzie nano 7g. 

jednocześnie rozwijamy nową gałąź APi iOS-a, która pozwa-

la przy połączeniu z zegarkiem wykorzystywać go jako drugi 

wyświetlacz systemowy, do pokazywania powiadomień, maili 

czy też przebiegniętych kilometrów w endomondo. Możliwo-

ści jest nieskończenie dużo, a deweloperzy pochwyciliby temat natychmiast. tego jestem pe-

wien, szczególnie jeśli taka komunikacja byłaby funkcją dodatkową sprzedawaną jako in App 

Purchase. 

Apple ciągle mogłoby go sprzedawać jako nową wersję iPoda nano, ale jednocze-

śnie wprowadzić firmową linię dwóch-trzech akcesoryjnych pasków, które zamieniałyby go 

w świetny zegarek. to spowodowałoby wzrost zysków ze sprzedaży, bo większość ludzi do 

iPoda-zegarka w cenie 729 zł dokupiłaby od ręki pasek za 169 zł w wersji poliuretanowej i za 

299 zł w wersji skórzanej. generowałoby to też do-

datkowo zyski z okazji sprzedaży praw do znacz-

ka „Made for iPod” dla firm chcących robić własne 

wersje pasków, dostępnych w Apple Store. Przyznaj-

cie – plan idealny i megaprosty. jeśli czyta mnie ktoś 

w Cupertino – gdybyście szukali Product Managera 

dla tego produktu, to klimat Doliny krzemowej wy-

jątkowo mi odpowiada.

idealnym rozwiązaniem 
byłoby upieczenie 
dwóch pieczeni na 
jednym ogniu – 
stworzenie zegarka, 
a jednocześnie 
nakreślenie linii 
rozwoju ipodów. 

≈
możliwości jest 
nieskończenie dużo, 
a deweloperzy pochwyciliby 
temat natychmiast.
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WACOM CINTIq 13HD
PięknY, DROgi i UZALeżniAjąCY

w dniu, w którym przyszło zaproszenie na wydarzenie wacoma, tylko przez moment 

zastanawiałem się, cóż to nowego mogą chcieć nam pokazać. przypomniałem sobie, 

prawie natychmiast, o jednym produkcie, którego miałem nadzieję nigdy w życiu na 

własne oczy nie zobaczyć i jak najszybciej o nim zapomnieć. niestety, nie było mi 

to dane. nauczyłem się jednak przy okazji dwóch japońskich słów oraz poznałem 

genezę nazwy firmy. otóż „wa” oznacza harmonię lub koło, a „komu” – to japońskie 

słowo określające komputer. Stąd wa-com. wacom.

WOjTEK PiETRuSiEWiCZ
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tytułowy bohater przypomi-

na intuosa 5, z tą różnicą, że za-

miast przestrzeni, na której tra-

dycyjnie się rysuje, udało im się 

tam wcisnąć ekran. technolo-

gia indukcji elektromagnetycz-

nej jest nadal obecna, a piórko 

to udoskonalona wersja zna-

na z poprzednich intuosów oraz 

Cintiqów, działająca oczywiście 

bez baterii i potrafiąca wykryć 

2048 poziomów nacisku. Pierwsze wrażenia przerosły moje najśmielsze oczeki-

wania, a drugie zaczęły rozgrzewać mi kieszeń, w której znajdował się portfel. ten 

Cintiq oficjalnie kosztuje 3699 PLn. Wiedziałem, że im jestem starszy, tym zabawki 

stają się droższe, ale nie spodziewałem się, że ceny będą rosły aż tak szybko. Wa-

com ma jednak w ofercie jeszcze produkty, które są droższe od najdroższego iMa-

ka w ofercie Apple, a drugi w kolejności – Cintiq 22HD – jest prawie dwukrotnie 

droższy. Wysoka cena – tak, ale bardzo kusząca dla osób, które takiego narzędzia 

potrzebują.

cintiq jest niczym choroba zakaźna – gdy raz się nim pobawicie, 

trudno będzie wrócić do starych przyzwyczajeń, nawet do 

intuosa. idealnym przykładem niech będzie kilka osób, które po 

wypróbowaniu cintiqa 13Hd na adobe creative days, natychmiast 

złożyły na niego zamówienie. 

ekran, który zastosowano w najmniejszym Cintiqu, charakteryzuje się rozmia-

rem 13,3", technologią iPS oraz rozdzielczością 1920×1080 pikseli, która daje nam 

niecałe 166 ppi. to wystarczająco dużo, aby nie mieć absolutnie żadnych zastrze-

żeń do ekranu. Malkontenci zwrócą uwagę na fakt, że potrafi wyświetlić „tylko” 

75% Adobe RgB, podczas gdy duży model ma lepsze parametry. Podczas pre-

zentacji zauważyłem, że niektóre osoby narzekały na brak dotyku – uważam to 

akurat za pozytywną cechę, bo w intuosie 5 nie przypadła mi do gustu. to jed-
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nak indywidualna potrzeba, której brak każdy musi sam ocenić względem swoich 

własnych oczekiwań. największym problemem, po całym dniu używania Cintiqa, 

jest jednak to, że widać na nim odciski ręki i palców. W komplecie jest na szczęście 

stosowna szmatka, która skutecznie go potrafi wyczyścić.

Model 13HD do komputera podłącza się specjalnym kablem, który od strony 

tabletu ma tylko jedno złącze. niestety brzydkie z wyglądu – szkoda, bo zupełnie 

nie pasuje do całości. Od strony komputera natomiast rozchodzi się na trzy wtycz-

ki – USB, HDMi oraz zasilający, do którego podłącza się zasilacz. kabel jest wystar-

czająco długi, aby nie martwić się, że go nam zabraknie i do dziś nie udało mi się 

go niechcący wypiąć z tabletu. Marzy mi się dzień, w którym akumulatory będą 

na tyle małe i wydajne, żeby móc zasilić Cintiqa niezależnie, przez przynajmniej 

dobę, a technologia na tyle się rozwinie, że będzie można też zastosować WHDMi 

lub jego następną generację.

najsłabszym punktem Cintiqa 13HD nie jest on sam, ale OS X, a konkretnie to 

sposób, w jaki obsługuje dwa monitory. Cintiq pojawia się właśnie jako drugi mo-

nitor, a ja stosuję na komputerze cztery różne biurka i tym samym tablet również 

automatycznie ma tyle samo. A chciałbym, żeby miał tylko jedno. Cała nadzieja 

w następnej wersji OS X. na początku najwygodniej korzystało się z niego w try-

bie „mirror”, gdzie na obu monitorach widzimy dokładnie to samo. nie wiem, jak 

tę kwestię rozwiązano pod Windows 8, ale jeśli dobrze pamiętam, to pod star-

szymi wersjami jest to praktyczniejsze. Udało im się jednak dojść do ładu i składu 

po paru zmianach w swoim workflow i muszę powiedzieć, że retuszowanie zdjęć 

w Lightroomie to czysta przyjemność, w szczególności jeśli robimy wiele drob-

nych korekt, które wymagają precyzji.

W modelu 13HD, zamiast wcześniejszych rozwiązań znanych z intuosów, zde-

cydowano się na cztery expresskeys oraz RockerRing, który znacznie bardziej 

przypadł mi do gustu. klawisze są zwykłe, bez podświetlenia LeD jak w intuosie 4 

oraz bez obsługi dotyku – jak w intuosie 5. Z pewnym zdziwieniem zauważyłem, 

że zupełnie mi tego nie brakowało. Sam RockerRing spisywał się idealnie, bez ko-

nieczności przenoszenia na niego wzroku – moje preferowane ustawienia to 

Undo/Redo na kierunkach lewo/prawo, a do góra/dół przypisałem odpowiednio 

zwiększanie i zmniejszanie rozmiaru pędzla. Pod przyciskiem na środku zdecydo-

wałem się umieścić zmianę trybu obsługi dwóch monitorów, dzięki czemu mo-

głem, za pomocą Cintiqa, poruszać kursorem po biurku swojego iMaka. 
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jestem przekonany, że wielu profesjona-

listów będzie zachwyconych możliwościami 

Cintiqa 13HD. Precyzyjny retusz czy też moż-

liwości rysowania jak na kartce papieru dla 

wielu będą nieocenione, tak jak i możliwość 

uwolnienia się od komputera i wygodnego 

rozłożenia się na ulubionych fotelu, z Cinti-

qiem na kolanach.

Miłej zabawy, a ja tymczasem znikam 

do kraju, w którym Wacomy nie są dostęp-

ne – moja karta kredytowa tego wydatku nie 

zniesie.

Wacom cintiq 13HD              
Producent: Wacom

Model: Cintiq 13HD

ekran: 13,3", 1920×1080 px, IPS

Wymagane porty w Mac/PC: HDMI lub (Mini) 
DisplayPort, uSB 2.0

Piórko: 2048 poziomów nacisku

Przyciski: expresskeys ×4, RockerRing

Waga: 1,2 kg

Wymiary (szer. × gł. × wys.): 375 × 248 × 14 mm

W komplecie:

- piórko i stojak do niego

- kabel 3-w-jednym

- stojak dla 13HD z możliwością ustawienia pod 
czterema kątami

- szmatka do czyszczenia ekranu



ReCenZjA 
CHROMeBOOk PIXeL
komputer z przeglądarką internetową oraz podstawową obsługą plików za $1299? 

To musi być jakiś żart…

WOjTEK PiETRuSiEWiCZ

gdy pierwszy raz usłyszałem o Pixelu, a konkretnie o jego cenie, to w pierwszej 

sekundzie opadła mi szczęka i z hukiem uderzyła o podłogę, strasząc żonę i kota. to 

znaczy przestraszyłaby kota, gdybym go miał, a nie mam. Po pozbieraniu zębów za-

śmiałem się na głos i następnie napisałem kilka niecenzuralnych słów na ten temat. 

kto o zdrowych zmysłach wyda równowartość MacBooka Pro 13,3" z ekranem Retina 
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lub bez, skoro zamiast „prawdziwego” systemu 

operacyjnego otrzymujemy jedynie przeglądar-

kę, aplikacje webowe oraz możliwość podstawo-

wej obsługi plików na 32 lub 64 gB SSD? W ce-

nie jednak jest jedna mała niespodzianka – 1 tB 

przestrzeni w google Drive na dwa lata, co sta-

nowi prawie równowartość tańszej wersji Pixe-

la, który to dostępny jest w dwóch inkarnacjach, 

minimalnie różniących się od siebie.

 » Pixel dostępny jest w dwóch wersjach
kwota 1299 amerykańskich, zielonych dolarów 

wystarczy na opłacenie podstawowej wersji, któ-

ra ma 32 gB SSD, ekran o rozdzielczości 2560×1700 

pikseli i przekątnej 12,85", intela Core i5 1,8 gHz, 4 

gB RAM-u i wspomniany 1 tB przestrzeni w go-

ogle Drive (na dwa lata przypominam).

Za kolejne $150 ($1449 w sumie) otrzymuje-

my moduł Lte wraz z pakietem danych wyno-

szącym 100 megabajtów miesięcznie za darmo w Verizon (w USA) oraz 64 gB SSD. 

Pozostałe parametry są dokładnie takie same, jak w przypadku modelu tańszego.

 » jeśli już, to który?
jeśli nie mieszkacie w USA, to polecam tańszą opcję z jednego prostego powodu 

– na dziś kompatybilność z innymi sieciami komórkowymi stoi pod znakiem zapyta-

nia, a poza tym bez sensu opłacać transfer w USA, skoro z niego nie skorzystamy. je-

śli jednak okazałoby się, że Pixel działa również z sieciami w Polsce, to osobiście wo-

lałbym wersję z Lte.

 » Chrome OS
to jeden z najdziwniejszych tworów, z jakim się w życiu spotkałem. jest przede 

wszystkim przeglądarką internetową, ale wspiera wszelkiej maści aplikacje. Do edy-

cji zdjęć wybrałem Pixlr express i jestem pod wrażeniem jego działania, biorąc pod 

uwagę, że jest aplikacją webową. nie da się tego oczywiście porównać do Pixelmato-
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ra, a już na pewno nie do Photoshopa, niemniej jednak pod-

stawowe rzeczy wykonuje prawidłowo. Sam Chrome jest 

błyskawicznie szybki. Pracowałem w różnych przeglądar-

kach, na różnych konfiguracjach sprzętowych, w tym kilku-

nastokrotnie mocniejszych od tego Chromebooka i subiek-

tywnie jest lepiej. to chyba rzecz, która mnie najbardziej 

zaskoczyła – prędkość całości jest naprawdę imponująca, 

włączając w to wszystkie inne czynności, takie jak bootowanie się systemu w kilka sekund.

W dzisiejszych czasach można zaskakująco dużo zrobić w przeglądarce. gdybym nie zajmo-

wał się obróbką zdjęć, montażem filmów i tym podobnymi czynnościami, to podejrzewam, że 

potrafiłbym korzystać tylko i wyłącznie z Chromebooka. Flickr dzisiaj oferuje mnóstwo miejsca 

na nasze zdjęcia, za darmo, a przestrzeń w Dropboxie, Copy i google Drive wystarczy na pozo-

stałe. Pod warunkiem, że im zaufamy oczywiście. to, ile jestem w stanie zrobić na tym kompu-

terze, to było moje drugie zaskoczenie. W dalszym ciągu jest to uciążliwy proces i daleko mu do 

wygody prawdziwego systemu operacyjnego, ale da się. na upartego.

 » Brzmi pozytywnie, prawda?
niektórych z Was zapewne dziwi mój optymizm oraz niewielka doza nienawiści do tego pro-

duktu. Powodem jest oczywiście ekran, który jest prawie tak dobry jak w MacBookach z Retiną. 

jego jedyną wadą jest to, że odbija więcej światła niż produkt Apple. Świeci jednak na tyle jasno, 

a kolory wyświetla na tyle prawidłowo, że da się go używać w pełnym słońcu i widzieć jego zawar-

tość tak, jak twórcy sobie życzyli… lub na tyle blisko, że nie będzie miało to dla większości żadne-

go znaczenia. to, jak renderowane są fonty, jest nie do opisania, a zdecydowanie największym plu-

sem jest jego format. Proporcje ekranu wynoszą 3:2 i wydaje się to być idealnym kompromisem 

pomiędzy popularnym 16:9 oraz przestarzałym 4:3. W praktyce otrzymujemy powierzchnię robo-

czą odpowiadającą rozdzielczości 1280×850 pikseli (każdy „wirtualny” piksel jest wyświetlany za 

pomocą czterech fizycznych, zupełnie jak 

pod OS X, na komputerze z Retiną). te pięć-

dziesiąt dodatkowych pionowych pikseli 

robi ogromną różnicę przy pisaniu lub prze-

glądaniu stron internetowych.

Zapomniałbym o jednym – ekran ma 

wbudowany touchpad, z którego próbowa-

łem korzystać. niestety, nie jestem fanem 
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odcisków palców, a rąk nie mam na tyle silnych, żeby trzymać je w powietrzu przez dłuższy 

czas, więc na tej próbie się zakończyło. jest to zupełnie zbędny element w laptopach, po-

dobnie jak 3D w telewizorach.

klawiatura oraz trackpad również zapowiadają się solidnie. ten ostatni, pokryty szkłem, 

pomimo że nie sprawia takiego wrażenia, jest prawie tak dobry jak ten oferowany z Mac-

Bookami. Mam jednak zastrzeżenia do czterech rzeczy. Po pierwsze, przy scrollowaniu 

dwoma palcami strona czasami przeskoczy na samą górę, bez wyraźnego powodu. Po 

drugie, cała powierzchnia trackpada jest fizycznie „klikalna” (w odróżnieniu od MacBo-

oków), co powoduje, że regularnie i niechcący zdarza mi klikać w rzeczy, w które klikać nie 

chcę. Powodem tego jest trzecia wada, czyli fakt, że trackpad jest umiejscowiony na środ-

ku względem obudowy, zamiast względem klawiatury. niestety, dochodzimy tym samym 

do czwartej wady. jeśli przypadkiem opieram dłoń lub palec na trackpadzie, co zdarza się 

notorycznie ze względu na wadę numer trzy, to nie reaguje on na dotyk drugą ręką. Ap-

ple poradził sobie z tym, ignorując przypadkowe dotknięcia, więc skoro da się to zrobić, to 

chciałbym zobaczyć uaktualnienie sterowników przez google.

 » Ma jednak swoje wady
ten artykuł piszę w bardzo atrakcyjnym, edytorze online Markdown o nazwie Draft (dostęp-

ny pod adresem http://draftin.com) i pomimo że komputer ma 4 gB RAM i otwartą tylko przeglą-

darkę, to przed chwilą straciłem ze dwa akapity tej recenzji. Bo jej nie zapisałem. Mam otwartych 

dokładnie trzynaście kart i widocznie okazały się pechowe, ponieważ zostały przeładowane. Po-

dejrzewam, że zabrakło RAM-u oraz, że przydałaby się optymalizacja kodu w Chrome.

Drugim problemem, jaki napotkałem, są strony oparte o technologię Flash, wraz z samym 

Youtube’em, należącym przecież do google. niestety, powodują prawie natychmiastowe roz-

kręcanie się wiatraków, które bardzo hałasują, a spód komputera (lewy róg przy ekranie) za-

czyna rozgrzewać się do temperatury, która 

grozi poparzeniem lub podpaleniem stołu, je-

śli korzystamy z drewnianego. jest jeszcze go-

rzej w przypadku gier webowych. niestety, na-

leży unikać tego typu stron.

jako że Chromebook Pixel działa pod 

kontrolą ultralekkiego systemu operacyjne-

go, jakim jest Chrome OS, to spodziewałem 

się bardzo dobrych czasów pracy na akumu-
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latorze. niestety okazało się, że nie jestem w sta-

nie wyciągnąć z niego więcej niż trzy i pół go-

dziny przy moim workflow. Przeważnie oscyluję 

wokół trzech godzin, więc należy się z nim ob-

chodzić szczególnie delikatnie, gdy jesteśmy 

poza zasięgiem prądu. nie mam pojęcia, z cze-

go to wynika. Być może bateria ma za małą po-

jemność lub ekran jest zbyt prądożerny, ale są 

to wartości dla mnie nie do zaakceptowania.

 » Podsumowanie
Chromebook Pixel mógłby być znakomitą ma-

szyną do pisania lub drugim/trzecim komputerem 

w domu. Mógłby, gdyby kosztował nie więcej niż 

$800. Przy takiej cenie nie zwracałbym nawet więk-

szej uwagi na jego wady. niestety rzeczywistość 

jest inna i historia zapisze go w swoich kronikach 

jako ciekawostkę, którą kiedyś stworzyło google. 

Ciekawostkę o piekielnie uzależniającym ekranie.
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chromebook Pixel (WiFi)              
Producent: google

Model: Chromebook Pixel (WiFi)

OS: Chrome OS

Procesor: intel Core i5 1,8 gHz (3472U)

RAM: 4 gB, DDR3

SSD: 32 gB

ekran: 12,85", 2560×1700 px

Wymiary (szer. × gł. × wys.): 297,7 × 224,6 × 16,2 mm

Waga: 1,52 kg

kamera: 720p

klawiatura: podświetlana

We/Wy: 3,5 mm, 2 × USB 2.0, Mini DisplayPort, SD

łączność: Bluetooth 3.0, 802,11a/b/g/n 2,4 & 5 gHz

Akumulator: 59 Wh

Dodatkowo: 1 tB przestrzeni w google Drive na dwa lata

Ocena:

Design: 5/6

jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: 3/6

Wydajność: 4/6



TABLeTY PIóRkOWe 
DO ReTuSZu ZDjĘć
o ile webdesigner do pracy w photoshopie używa głównie myszy, to w 

profesjonalnym retuszu wiele nią nie zdziała; niezależnie od tego, jak precyzyjna by 

nie była. od lat nie korzystam z marketowych myszek za 40 zł, tylko z porządnych 

modeli, a mimo to precyzyjnego retuszu robić tym się nie da. chociaż może nie 

tyle się nie da, co jest to po prostu ogromną stratą czasu. 

TOMASZ PLuSZCZyK

to, co na tablecie zrobię w 10 minut, przy użyciu myszy potrwa kilka razy dłużej. je-

śli u kogoś retusz ogranicza się do ruszania suwakami i krzywymi, to jego ten temat nie 

dotyczy, jednak przy bardziej zaawansowanej obróbce, takie rzeczy stanowią tylko nie-

wielki ułamek całej pracy. Poza tym, że za pomocą piórka dużo łatwiej korzysta się z na-

rzędzi takich jak pędzel, to tablet przede wszystkim reaguje na zmianę siły nacisku. 

Spróbujcie myszką zrobić pociągnięcie pędzlem, które na początku będzie bardzo moc-

ne, a na końcu już ledwo widoczne. na tablecie nie ma z tym najmniejszego problemu.

Zaawansowany retusz (szczególnie zdjęć beauty) to w dużej mierze metoda do-

dge & burn, czyli rozjaśnianie i przyciemnianie niewielkich obszarów. Wykrywanie siły na-

cisku jest tam bardzo przydatne, żeby nie napisać niezbędne. Bez tego często musiałbym 

zmieniać wartość krycia pędzla (opacity) albo mazać nim kilka razy w jednym miejscu. Było-

by to potwornie niewygodne i czasochłonne; w tym samym czasie na tablecie wyretuszuję 

już kilka kolejnych fragmentów. natomiast używając pędzla korygującego (healing brush) re-

guluję rozmiar końcówki za pomocą nacisku, więc nie muszę co chwilę zmieniać go ręcznie.

 » jaki rozmiar?
nie będę odkrywczy i powiem to, co powiedziałby niemal każdy, kto używa ta-

bletu do retuszu – im mniejszy, tym lepszy (jednak wyłącznie w przypadku retuszu!).
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Duże tablety są idealne do rysowania – tam, gdzie trzeba robić długie i precyzyj-

ne pociągnięcia pędzlem. Do retuszu tablet ma być mały, polecam rozmiar A6, czy-

li S. Mając wielką powierzchnię roboczą, jedyną różnicą będzie dla Ciebie to, że aby 

wykonać tę samą czynność, będziesz musiał zrobić znacznie większe ruchy niż na 

mniejszym. tablet nie działa jak myszka. Cały obszar tabletu odpowiada powierzchni 

ekranu. jeśli przyłożysz piórko na środek tabletu, to kursor pojawi się na środku mo-

nitora. jak przyłożysz w prawym dolnym rogu, to kursor znajdzie się właśnie w tym 

miejscu. gdy przesuwasz piórko przez 30% powierzchni tabletu, to kursor przesu-

wa się przez 30% powierzchni monitora. Podczas dopracowywania szczegółów uży-

wasz funkcji powiększenia obrazu. Wtedy i tak tablet A6 będzie niezwykle precyzyj-

ny, bo skoro zdjęcie jest powiększone, to wykonujesz dużo większy ruch, żeby zrobić 

tę samą czynność, co na zdjęciu pomniejszonym. Wiem, że może to brzmieć nieco 

skomplikowanie dla osoby, która nigdy tabletu nie używała, ale wystarczy raz skorzy-

stać z takiego urządzenia i wszystko staje się jasne.

istnieje możliwość ograniczenia obszaru roboczego tabletu, czyli mając rozmiar 

L, możemy dowolnie zmniejszyć powierzchnię, której będziemy używać. nie musi-

my się więc martwić, gdy kupimy duże urządzenie – wystarczy pogrzebać w konfigu-

racji. jednak duży tablet zajmuje też sporo miejsca na biurku, więc klawiatura lądu-

je daleko, a do niej czasem trzeba sięgnąć (a przy tańszym tablecie cały czas, o czym 

będzie za chwilę); o mobilności nawet nie wspomnę. jedyny sens, jaki widzę dla ku-

 » 2013 nr 6 » SPRZĘT » tablety piórkowe do retuszu zdjęć 84



powania urządzeń większych rozmiarów, to zmapowanie tabletu jednocześnie do kilku monito-

rów. Aczkolwiek podejrzewam, że niewiele osób obrabia zdjęcie, mając je rozciągnięte na dwóch 

monitorach (lub więcej). Zazwyczaj fotografia jest na jednym monitorze, a na drugim palety 

i inne akcesoria, które zajmują jedynie niewielki fragment drugiego ekranu. ja prawie w pełni 

wykorzystuję dwa monitory, z czego piórkiem poruszam się po rozdzielczości 2880 × 1200 i roz-

miar S jest dla mnie idealny. Przy 3840 × 1200 wolałbym M, jednak nie zdecydowałbym się na L.

 » jaka firma?
tutaj nie ma żadnej dyskusji. tablety robi wyłącznie jedna firma – Wacom. inne marki mają 

w ofercie produkty tabletopodobne (coś jak iPad najnowszej generacji vs. tablet z Biedronki 

sprzedawany obok stoiska z ziemniakami). jeśli ktoś potrzebuje naprawdę wielkiego rozmiaru, to 

być może jest sens zastanawiania się 

nad inną firmą ze względu na bardzo 

dużą różnicę w cenie. Będzie to kasa 

wyrzucona w błoto, bo osoba, która 

potrzebuje tabletu do pracy albo reali-

zacji swojego hobby, a nie do bardzo 

okazjonalnej zabawy, i tak ostatecznie 

będzie miała dość i kupi kolejny mo-

del – tym razem Wacom. na szczęście, 

jak już wiesz, do retuszu potrzeba nie-

 » 2013 nr 6 » SPRZĘT » tablety piórkowe do retuszu zdjęć 85

Jeśli u kogoś retusz ogranicza się 
do ruszania suwakami i krzywymi, 
to jego ten temat nie dotyczy, 
jednak przy bardziej zaawansowanej 
obróbce takie rzeczy stanowią tylko 
niewielki ułamek całej pracy.



wielkiego rozmiaru, więc wracamy do punktu wyjścia pt. 

tylko Wacom. Co prawda dla wielkich tabletów są jakieś do-

bre alternatywy, jednak po pierwsze, do retuszu wielkie nas 

nie interesują, a po drugie, cena tych dobrych już nie jest jak 

z Biedronki.

 » jaki model?
Wacom ma dwie rodziny tabletów; tańszą nazwano 

Bamboo. Ceny nowych Bamboo wahają się od ok. 230 zł za 

model Bamboo 3 Pen, a można śmiało kupować używkę, bo 

to sprzęty prawie niezniszczalne. tylko co za tym idzie, mało 

kto się ich pozbywa. nie ma dużego znaczenia, jaką wersję 

kupisz – Bamboo Pen czy Pen&touch. W tym drugim są jesz-

cze 4 programowalne przyciski, zwiększono nieco precyzję wykrywania nacisku i dodano możli-

wość pracy jako touchpad (więc można sobie surfować po necie tak jak na touchpadzie w lapto-

pie, bez używania myszki). Różnica w cenie nie jest duża, więc warto dopłacić. jednak nawet na 

wersji "Pen" można zrobić doskonały retusz. jest jeszcze Bamboo Fun, ale ten jest większy. tablet 

korzysta z piórka z dwoma przyciskami i gumką, które reaguje na 1024 poziomy nacisku. Sam ta-

blet posiada cztery przyciski, które można skonfigurować wg własnego uznania.

natomiast intuos5 to zdecydowanie bardziej zaawansowany model; w wersji S kosztuje ok. 

900 zł. Wykrywa 2048 poziomów nacisku i też ma dwa przyciski oraz gumkę. Poza tym może re-

agować także na odchylenie, czyli rysuje się nim jak prawdziwym narzędziem. jest to przydat-

ne podczas malowania, ale w retuszu nie, więc ta opcja i tak pozostanie wyłączona. istnieje rów-

nież możliwość dokupienia innych piór, np. takiego, które działa jak aerograf. jednak to wszystko 

służy także jedynie do malowania, a nie do obróbki zdjęć. Poza tym piórko jest lepiej wykonane 

niż to w modelu Bamboo – pokryto je gumą i pogrubiono w miejscu, w którym opiera się palec, 

przez co jest nieco wygodniejsze w użytkowaniu.

http://youtu.be/lm667dXvuYw

Sam tablet jest zupełnie inny niż tańszy model. Wykonany został z bardzo przyjemnego 

w dotyku, gumopodobnego materiału. to plus, bo jednak co chwilę ręce mają z nim styczność. 

Wyposażony jest w sześć przycisków (w osiem w przypadku rozmiaru M i L), pierścień dotykowy 

i przycisk do zmiany trybu pracy pierścienia. O co chodzi z tym pierścieniem? to taki okrąg, po 

którym przesuwając palcem można np. bardzo szybko i płynnie zmieniać rozmiar pędzla, przy-

bliżać lub oddalać obraz, cofać wykonane czynności itd. Można go konfigurować i przypisać 
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cztery różne funkcje, które później przełącza się kliknięciem w przycisk umieszczony na środku 

okręgu. ja używam go tylko do zmiany rozmiaru brusha – jest to dużo wygodniejsze niż używa-

nie nawiasów kwadratowych na klawiaturze.

 » Moje wrażenia
W to, że tablet jest koniecznością w high end retouchingu, mam nadzieję, nikt nie wątpi. Zo-

staje jedynie dylemat, który model wybrać. kilka lat pracowałem na Bamboo i nie narzekałem, 

a miałem jeszcze starą edycję (pierwszą). nie różniła się jakoś znacząco od obecnej, trzeciej ge-

neracji. na Bamboo zrobisz spokojnie wszystko to, co na intuosie (w retuszu, bo przy rysowaniu 

zdecydowanie nie). Bamboo nie będzie Cię ograniczał możliwościami. jednak wygoda to już cał-

kiem inna kwestia. Podczas używania Bamboo drugą rękę trzeba mieć cały czas na klawiaturze. 

na intuosie można robić prawie wszystko bez odrywania wzroku od ekranu i bez używania kla-

wiatury. Aczkolwiek wymaga to skonfigurowania tabletu pod własne potrzeby. Zajęło mi to tro-

chę czasu, ale w końcu doszedłem do tego, jak przy moim workflow zrobić na samym tablecie 

wszystko szybciej niż z klawiaturą (a jestem zwolennikiem skrótów klawiszowych). Dzięki odpo-

wiedniej konfiguracji zmiana parametrów pióra, przełączanie narzędzi i inne często używane 

czynności zajmują tylko ułamek sekundy, aczkolwiek wymaga to przyzwyczajenia, jeśli wcześniej 

do wszystkiego używało się klawiatury. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda konfiguracja pod 

moje workflow:

W Windowsie trzeba wyłączyć „szybkie ruchy” w pa-

nelu sterowania. W przeciwnym wypadku tablet może 

sprawiać sporo problemów – przede wszystkim powstaną 

opóźnienia między przyłożeniem pióra do tabletu, a roz-

poczęciem rysowania.

 » Wireless kit
Zarówno do Bamboo (najnowszej generacji), jak i do 

intuosa5 można dokupić zestaw, który uczyni tablet bez-

przewodowym. koszt takiego gadżetu to ok. 150 zł. Ze-

staw składa się z akumulatora, modułu bezprzewodowe-

go wkładanego do tabletu i niewielkiego nadajnika USB 

wpinanego do komputera. teoretycznie wszystko świet-

nie działa, tylko jest jeden szkopuł – ładować to trzeba 

niemal codziennie. jak ktoś okazjonalnie używa tabletu, 
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Tablety robi wyłącznie 
jedna firma – wacom. 
inne marki mają 
w ofercie produkty 
tabletopodobne (coś jak 
ipad najnowszej generacji 
vs. tablet z Biedronki 
sprzedawany obok 
stoiska z ziemniakami). 



to pewnie będzie zadowolony, ale ja czułem się bardzo mocno rozczarowany. Mimo to używam 

tego regularnie, bo jedyną rzeczą gorszą od częstego ładowania są kable.

 » Podsumowanie
Chcąc się zajmować retuszem na serio, nie można używać do tego myszki. jeśli ktoś mówi, że 

sobie radzi bez tabletu, to pewnie pro retusz dopiero przed nim. Przydaje się to nie tylko zawodo-

wym fotografom, ale każdemu, kto zajmuje się fotografowaniem ludzi i nie ogranicza obróbki do 

wywoływania RAW-ów.

Autor zajmuje się fotografią beauty i fashion, a także retuszem zdjęć. Szkoli także foto-

grafów oraz hobbystów z high end retouchingu (z fotografowania również), a na swojej 

stronie (www.tomaszpluszczyk.pl) dzieli się wiedzą z tego zakresu.
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Karta do płacenia za aplikacje, muzykę 

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

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

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

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

www.cardeasy.pl

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

http://cardeasy.pl


Radio original to głośnik w stylu Retro, który na szczęście nie jest przesadnie nachalny.

nORBERT CAŁA

Philips przyzwyczaił nas do doskonale grających sprzętów muzycznych, któ-

re jednakowoż obok loga producenta mają również napis Fidelio. tym razem jed-

nak na nasz warsztat trafia produkt firmowany tylko przez Philipsa. to zresztą na-

wet zrozumiałe, że nie ma napisu Fidelio, przecież w 1955 roku nikt o nim nie słyszał. 

Zaś nasz dzisiejszy bohater mocno czerpie właśnie z lat 50. konkretnie zaś z modelu 

Philetta 254, który był ówczesnym hitem Philipsa. Oczami wyobraźni widzę obrazek, 

na którym garstka rozgorączkowanych nastolatek kłębi się przy tym radioodbiorni-

ku, słuchając elvisa Presleya. Pewnie niejedna mogła przy tym zemdleć, bo Philetta 

254 chwalona była za doskonały i klarowny dźwięk.
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PHILIPS RADIO 
ORIGINAL

     



Przy Philips Radio Original prawdopodobnie żaden tłumek nastolatek nigdy się 

kłębił nie będzie, bo ten system głośnikowy, mocno nawiązując wyglądem do radia 

sprzed ponad 60 lat, skierowany jest do trochę innego odbiorcy. Znaczy do rodziców 

obecnych nastolatek. nawiązania do lat 50. mamy już przed rozpakowaniem pudeł-

ka. niby wygląda ono normalnie, ale zazwyczaj plastikowa rączka do przenoszenia 

jest w tym przypadku parciana. Szczegół, ale przecież właśnie takie szczegóły składa-

ją się na odbiór produktu i potem potrafią maskować małe wady.

Po wyjęciu z pudełka nikt nie będzie już mieć wątpliwości, że sprzęt stylizowa-

ny jest na lampowe radia, jakie niektórzy widzieli u babci, a ci młodsi wiekiem na sta-

rych filmach. Zaś już same nawiązania do wspomnianego protoplasty są ewidentne. 

Mamy taki sam trapezowaty kształt i drewnianą obudowę. W teraźniejszej wersji jest 

lakierowana z połyskiem. Mamy takie same dwa podwójne (dwa na wspólnej osi) po-

krętła sterowania po obu stronach obudowy, bardzo podobną siatkę maskująca gło-

śniki od przodu oraz nawet taką samą dziurkowaną tylną ściankę. Są też oczywiście 

różnice. W miejscu, gdzie w oryginale były przyciski sterujące, mamy teraz wysuwaną 

szufladkę ze złączem dokującym dla iPoda – to też pewien aspekt retro, bo ma ona 

stare złącze 30-Pin, a nie Lightning. Mamy też w pobliżu prawego pokrętła mały wy-

świetlacz LCD. na szczęście on nie razi, bo też jest lekko retro i bardziej pasowałby do 

kalkulatora z lat 80. niż do współczesnego produktu. Mamy też świecącą na niebie-

sko linijkę biegnącą ponad pokrętłami od jednego do drugiego boku urządzenia. Po-
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czątkowo może ona nie pa-

sować do sprzętu o designie 

retro, ale w rzeczywistości do-

daje mu uroku i zdaje się sy-

mulować skalę częstotliwości 

w analogowym radiu. 

Mimo że sprzęt jest ewi-

dentnie utrzymany w charak-

terze retro, to jednak styl ten 

nie jest przesadnie nachal-

ny. nowoczesne kolory drewnianej obudowy (kość słoniowa, czerwony, brązowy) w połą-

czeniu z lakierowaniem na połysk i srebrnymi pokrętłami dodają mu nuty nowoczesności. 

Dzięki temu będzie pasował do większości wnętrz. nie można także przyczepić się do wy-

konania ani materiałów, bo wszystko stoi na najwyższym poziomie i jedyny mały minus to 

dość topornie działająca szufladka ze złączem docka.

Philips reklamuje Radio Original jako zaawansowaną technologię w obudowie retro 

– ja jednak tej bardzo zaawansowanej technologii nie zna-

lazłem w środku. Zapomnijcie o radiu internetowym, Blu-

etooth czy AirPlay. nic z tych rzeczy. jedyne trzy źródła 

dźwięku to radio FM, wejście AUX w formie mini jack oraz 

złącze 30-Pin. każdemu z tych trzech źródeł bardzo dale-

ko do nowoczesności. jedyny jej powiew mamy w postaci 

bezpłatnej aplikacji dla iPhone’a - HomeStudio, która po-

zwala sterować wieloma funkcjami głośnika, jak ustawia-

nie alarmów czy programowanie stacji radiowych. to tyle 

jeśli chodzi o nowoczesność. Dla mnie to trochę za mało, 

brak jakiejkolwiek możliwości bezprzewodowego wysyła-

nia dźwięku to w dzisiejszych czasach duży minus.

jeśli jednak nam się to uda, czyli np. mamy bardzo pa-

sującego wyglądem do Radia iPoda classic, to usłyszy-

my jak najbardziej teraźniejszą jakość muzyki. Dbają o to 

dwa 10-watowe szerokopasmowe głośniki dość nietypo-

wo wspomagane systemem Bass Reflex, który rzadko wy-

stępuje w parze z takim typem głośników. Skutkuje to dość 
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przy philips Radio original prawdopodobnie 
żaden tłumek nastolatek nigdy się kłębił nie 
będzie, bo ten system głośnikowy, mocno 
nawiązując wyglądem do radia sprzed ponad 60 
lat, skierowany jest do trochę innego odbiorcy. 
znaczy do rodziców obecnych nastolatek.
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wyraźnymi tonami niskimi, które są mocniejsze, niż wska-

zywałaby na to obudowa. Bardzo dobrze wypada też 

głośnik w średnich partiach, które są dobrze słyszalne 

i czytelne. niestety tony wysokie to najgorsza składowa 

dźwięku, momentami są mało czytelne i przesterowane. 

to odbiera całości dynamiki i przestronności. nie zrozum-

cie mnie jednak źle, głośnik nie gra gorzej niż przeciętnie, 

po prostu od konstrukcji za około 800 zł wymagamy tro-

chę więcej – szczególnie gdy wygląda tak dobrze.

Philips Radio Original zaskoczył mnie wyglądem – nie sądziłem, że sprzęt w stylu 

retro, tak mi bardzo obcym, może mi się tak spodobać. nie sądziłem też, że sprzęt za 

cenę poniżej tysiąca złotych może być tak dobrze wykonany i to z tak dobrych ma-

teriałów. Zawiódł mnie jednak trochę wyposażeniem i jakością dźwięku. to niewąt-

pliwie jest ciekawa propozycja dla osób szukających stacji głośnikowej do klasycznie 

urządzonego gabinetu lub sypialni. ja jednak poczekam na wersję z AirPlay i Light-

ning, a nie wątpię, że taka się pojawi.

nie sądziłem też, że sprzęt 
za cenę poniżej tysiąca 
złotych może być tak 
dobrze wykonany i to z tak 
dobrych materiałów.



SPHeRO
PO PROStU gADżet

wikipedia: „gadżet (ang./fr. gadget) – wymysł, przyrząd, urządzenie. niewielki 

przedmiot, czasem niepełniący funkcji użytkowej. gadżet oznacza również nowe 

urządzenie techniczne o kwestionowanej funkcjonalności lub użyteczności”.

nORBERT CAŁA

 » 2013 nr 6 » SPRZĘT » Sphero - po prostu gadżet 93

Muszę Wam przyznać, że biorąc do ręki kulkę Sphero od razu wiedziałem, że bę-

dzie wpisywała się dokładnie w powyższą definicję. Choć rozszerzyłbym ją o przy-

miotnik „drogi”. jakoś tak się składa, że wszystkie gadżety są drogie i Sphero dokład-

nie to potwierdza, kosztując 500 zł.

Czym jest to Sphero? to kulka o średnicy około 74 mm, czyli wielkość podobna 

do piłeczki tenisowej. Wykonana jest z odpornego na uderzenia, zgniatanie i wodę 

poliwęglanu w kolorze białym. Może opis nie zachęca, ale w środku, do którego nie-

     



stety nie możemy się dostać, ukryto całkiem sprytnego robota. 

korzystając z umieszczonego w środku silniczka, akcelerome-

tru, kompasu i żyroskopu, możemy tę kulkę turlać w dowol-

nym kierunku. Do sterowania ruchem wykorzystujemy zaś 

iPhone’a lub jakieś urządzenie z Androidem. jako medium ko-

munikacyjne służy oczywiście Bluetooth. W środku kulki ukry-

to również diody LeD, pozwalające jej przybierać dowolny ko-

lor. Oczywiście, do turlania potrzebujemy dostarczyć kulce 

energii, a robimy to ładując ją poprzez indukcyjną ładowarkę ukrytą w małej podstawce.

W swojej podstawowej funkcji kulka może się po prostu – jak to kulka – turlać. jak wspo-

mniałem, sterować nią możemy za pomocą iPhone’a i odpowiedniej aplikacji z AppStore. ta fir-

mowa, dostarczana przed producenta, przewiduje możliwość kontrolowania toczenia, zmiany 

kolorów oraz wykonywania podstawowych ewolucji przez kulkę, takich jak ruch po kwadracie, 

wykonanie ósemki czy też miganie różnymi kolorami na przemian. Do wkurzania małego dziec-

ka lub kota zdecydowanie wystarczy. Szybkość, z jaką może poruszać się kulka, to 1 m/s, nie jest 

to dużo, ale do zabawy w domu wystarczy. Co ciekawe, kulka bardzo dobrze radzi sobie z poko-

nywaniem wzniesień, a widok zdziwionych osób widzących kulkę toczącą się samodzielnie pod 

górkę jest bezcenny. niestety jednak nie do pokonania dla niej jest podłoże trawiaste – szkoda, 

bo to znacznie ogranicza przestrzeń do zabawy. 

Za to jeśli już zdecydujemy się na zabawę na betonie lub asfalcie, to nie musimy się oba-

wiać o urazy Sphero. Zrzucałem ją z ponadmetrowych wysokości na beton, stawałem na niej całą 

wagą swojego ciała i topiłem na 2 metrach 

pod wodą. nie robi to na niej absolutnie 

żadnego wrażenia. Samo sterowanie nie-

stety czasem nie jest bardzo precyzyjne, 

kulka ma opóźnienie wynikające z bez-

władu i może przez to sprawiać problemy 

z precyzyjnym kontrolowaniem. Zdarzało 

się jej także tracić orientację w przestrzeni 

i nagle zamiast do przodu jechała do tyłu, 

a to wymagało ponownego ustawienia jej 

kierunku względem nas.

w swojej podstawowej 
funkcji, kulka może 
się po prostu – jak to 
kulka – turlać.
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już tylko z podstawową aplikacją możemy znaleźć dla niej dużo kreatywnych za-

stosowań, od ganiania kota, poprzez wkurzanie małego dziecka, a skończywszy na 

wyścigach z drugą osobą posiadającą kulkę, wokoło korporacyjnych biurek. Wtedy 

przydaje się możliwość ustawienia kulce dowolnego koloru.

jednak to nie wszystko. Sphero ma otwarte APi, dzięki czemu deweloperzy mogą 

pisać aplikacje wykorzystujące kulkę w bardziej kreatywny sposób. Są gry wykorzy-

stujące poszerzoną rzeczywistość, w których kulką musimy rozjeżdżać hordy Zom-

bie, które chcą ją zjeść – choć czasem się mylą i zjadają zasilacz od MacBooka. Są gry 

zręcznościowe, gdzie ścigamy się kulką z czasem lub musimy ją jak najszybciej pod-

nieść z ziemi. Są też pro-

gramy, w których może-

my programować ruch 

kulki i potem sprawdzać 

nasz program na wcześniej 

stworzonym torze. jest też 

zupełnie oddzielna kate-

goria programów wyko-

Sphero ma otwarte api, dzięki czemu 
deweloperzy mogą pisać aplikacje 
wykorzystujące kulkę w bardziej 
kreatywny sposób.
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rzystujących Sphero jako kontroler. Dzięki wbudowanemu akcele-

rometrowi możemy wziąć kulkę w rękę i prawie jak w filmach sci-fi 

sterować za jej pomocą np. statkami kosmicznymi w grze. Dla każ-

dego coś miłego, wystarczy w AppStore wpisać hasło Sphero lub 

skorzystać z listy aplikacji na stronie gosphero.com. Potem też 

przydaje się trochę pomyśleć i znaleźć dla kulki własne zastosowa-

nia – np. dokleić jej łopatki i zamienić w statek.

Ostatnimi czasy, zbyt wiele urządzeń nazywamy gadżetami. 

Smartfony to gadżety, zegarki to gadżety, scyzoryki to gadżety. tymczasem nie speł-

niają one podstawowych wymagań podanej na początku definicji, czyli mają kon-

kretne zastosowanie. Sphero jest po prostu kwintesencją gadżetu i niczego inne-

go nie udaje. jego funkcjonalność i użyteczność jest mocno dyskusyjna, ale właśnie 

w tym kryje się cała „fajność” tej kulki. każdy, komu została choć odrobina gadżecia-

rza we krwi, od razu znajdzie dla niej 10 zastosowań tylko po to, aby uzasadnić zakup. 

ja będę np. wkurzał kota. :)

Sprzęt do testów dostarczył sklep iCorner.pl

Ocena iMagazine 6/6 – bo to jeden z nielicznych prawdziwych gadżetów na rynku.

Sphero jest po 
prostu kwintesencją 
gadżetu i niczego 
innego nie udaje.
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FeRRARI BY LOGIC3 
– SCuDeRIA P200
czerwień nie jest przypadkowa 

i w f1 może oznaczać tylko 

i wyłącznie jedno! ferrari, czyli szczyt 

szczytów marzeń każdego kierowcy, 

jaki stąpa na naszej planecie. Team, 

który od swojego debiutu na 

torach formuły 1 w 1950 roku jest 

najbardziej utytułowanym zespołem 

w historii tego pięknego sportu.

jAROSŁAW CAŁA
jest kilka rzeczy w moim życiu, które moc-

no kocham. jeśli miałbym stworzyć ukocha-

ną piątkę, to z pewnością znalazłby się w niej 

motosport oraz sprzęt Hi-Fi. Rozwijając te po-

jęcia, mogę napisać, że jak mowa o motospor-

cie, to rzecz jasna jego królowa, czyli F1 znaj-

duje się na pierwszym miejscu. Z kolei jak 

rozmawiamy o Hi-Fi, to na szczycie góry lo-

dowej urządzeń umieściłbym słuchawki. Chy-

ba nie muszę pisać o tym, jak bardzo byłem 

szczęśliwy, gdy na moją głowę trafiły czerwo-

ne słuchawki rodem z pit-stopu Formuły 1.
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Czerwień nie jest przypadkowa i w F1 może oznaczać 

tylko i wyłącznie jedno! Ferrari, czyli szczyt szczytów ma-

rzeń każdego kierowcy, jaki stąpa na naszej planecie. team, 

który od swojego debiutu na torach Formuły 1 w 1950 roku 

jest najbardziej utytułowanym zespołem w historii tego 

pięknego sportu. Sportu, który zawsze kojarzy się z super-

szybkimi samochodami, superpięknymi kobietami i super-

wielkimi pieniędzmi. Formuła to też rzeczy, które nie są 

widoczne gołym okiem, ale są niezbędne do efektu końco-

wego, jakim jest wyścig. Dzięki tym superwielkim pienią-

dzom wewnątrz F1 jest technologia rodem z kosmosu i mi-

liardy godzin poświęcone na dopracowywaniu każdego 

szczegółu, który doprowadzi do upragnionych sukcesów. 

Dlatego słuchawki Logic3, które powstały wspólnie z tak 

doświadczonym zespołem, jakim bez wątpienia jest Ferra-

ri, muszą być dobre i oczywiście drogie, jak wszystko w F1.

już samo rozpakowywanie daje mnóstwo przyjemno-

ści i szczerze mówiąc sama otoczka, w jakiej producenci dostarczają nam swój produkt, daje na 

starcie przynajmniej trzy gwiazdki do końcowej oceny. Piękny, bardzo solidny i świetnie zaprojek-

towany karton to dopiero początek dobrego. jak tylko rozsuniemy opakowanie, od razu na nasze 

oczy rzuca się cudownie wykonany, rzecz jasna czerwony, certyfikat Ferrari. Złote napisy „Ferra-

ri by Logic3”, poniżej których galopuje koń z podpisem „the essence of Sound”, nic tylko opra-

wić w ramkę i postawić na biurko. to jeszcze nie koniec doznań związanych z samym wypakowa-

niem słuchawek, ponieważ posiadają one pokrowiec, nie taki zwykły pokrowiec. każdy człowiek, 

w którego żyłach płynie krew z domieszką wysokooktanowej benzyny, na ten pokrowiec zareagu-

je szybszym biciem serca. Wszystko za sprawą karbonowego materiału na środku przystrojonego 

w klasyczny żółto-czarny znak Scude-

ria Ferrari. takim sposobem po 49 mi-

nutach rozczulania się nad znaczka-

mi, certyfikatami i materiałami udało 

mi się dostać do samych słuchawek. 

Umówmy się, dużo ludzi powiedziało-

by, że nigdy w życiu nie włożą czegoś 

takiego na głowę, ale za to każdy, kto 

złote napisy „ferrari by logic3”, poniżej 
których galopuje koń z podpisem „The 
essence of Sound”, nic tylko oprawić 
w ramkę i postawić na biurko.
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choć trochę wie, o co chodzi, zrobi wiel-

kie oczy i opuści szczękę. 

te słuchawki są dokładnie takie jak 

bolid F1, nie da się obok nich przejść 

obojętnie, walą po oczach jak niegdyś 

Mike tyson. Wściekła czerwień w po-

łączeniu z karbonem i chromowany-

mi rurkami tworzą mocne efekty wi-

zualne. Wykończenia może są trochę 

plastikowe i na granicy z kiczem, ale 

taka właśnie jest Formuła 1, gdzie czę-

sto przy maszynach za miliony dolarów 

do sprzątania w boksach nadal najbar-

dziej praktyczna jest zwykła miotła. Po 

założeniu słuchawek wygląd przesta-

je nas interesować, bo przecież ich nie 

widzimy, wtedy nasza uwaga skupia się 

na funkcjonalności. W przypadku więk-

szych słuchawek nausznych najważniej-

szym czynnikiem jest wygoda – mia-

nowicie to, czy męczymy się w nich czy 

odpoczywamy. Mimo że P200 nie nale-

żą do najlżejszych, to jednak przyjem-

nie leżą na głowie i należą do tych słu-

chawek, przy których można odpocząć. 

Dobrze też tłumią dźwięki z zewnątrz, 

co przecież tak bardzo przydaje się 

w pit-lane, tuż obok przejeżdżających 

z prędkością 300 km/h bolidów.

niestety w takich warunkach nie 

dane mi było testować, ale pomarzyć 

można. najlepszym rozwiązaniem jeśli 

chodzi o funkcjonalność było zastosowa-
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nie zmiennego kabla słuchawek, co dało firmie Lo-

gic3 duże możliwości. taka kompatybilność, jaką 

mają P200, jest niezwykle rzadka, producent do-

łącza w zestawie kable do obsługi naszych uko-

chanych nadgryzionych urządzeń, ale również An-

droida, Windows Phone oraz BlackBerry, wszystkie 

z pilotami. 

Przyznam się, że trochę drżałem o odsłuch, 

a to głównie z dwóch powodów. Po pierwsze 

zbyt fajnie i miło było do tej pory, świetnie opa-

kowane i zrobione ze smaczkiem, którego nie 

chciałem psuć. Po drugie są dosyć drogie i sprzęt, 

przez który słuchałem w tej cenie był robiony 

przez wyborne marki znane mi bardzo dobrze. 

na szczęście mogłem odetchnąć z ulgą już 

po pierwszych dźwiękach, te słuchawki napraw-

dę grają na wysokim poziomie, wartym tej ceny. 

najbardziej imponuje ciepły i potężny bas, do 

tego stopnia wręcz, że zacząłem przeszukiwać swoją bibliotekę w poszukiwaniu odpowiednich 

wrażeń. Spore 50-mm przetworniki w połączeniu z wentylowaną obudową i otwartym tyłem 
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pozwalają na wydobycie potężnych niskich tonów. 

W kwestii muzycznej znowu można doszukiwać się 

porównań z F1, są głośne i krzykliwe, tak jak wszyst-

ko, co na torze. jeśli słuchasz muzyki klasycznej, to 

nie są słuchawki dla Ciebie, ale jeśli lubisz głośno 

słuchać mocniejszych dźwięków, to sprawdzają się 

idealnie. Przy cichym słuchaniu brakuje im trochę 

dynamiki, ale z drugiej strony – kto jeździ spokoj-

nie Ferrari? gdy tylko podkręcimy potencjometr, tak 

samo jak wciśniemy mocniej pedał gazu, od razu odjeżdżają z potężną siłą, tworząc 

ciarki na plecach, a co ważne nie tracą wigoru nawet przy maksymalnych osiągach.

Werdykt może być tylko jeden – uważam, że Logic3 oraz Ferrari stworzy-

li świetny i niebywale potrzebny produkt dla każdego fana, który lubi dobrze 

grający sprzęt. najbardziej cieszy, że taki wysoki poziom opakowania i podania 

na tacy słuchawek zostaje utrzymany również w jakości muzycznej. Często ta-

kie projekty jak ten kończą się na tym, że mamy tylko coś ładnego, co mogą po-

dziwiać znajomi na naszej półce, 

a jedyny moment, w którym jest 

używany, to moment ścierania 

kurzy. W przypadku Ferrari i Lo-

gic3 obiecuję, że nic takie nie bę-

dzie miało miejsca. 

Słuchawki do testu dostar-

czyła sieć salonów top Hi-Fi & Vi-

deo Design.

Ferrari Scuderia P200                      
Wielkość przetwornika: 50 mm

Impedancja głośnika: 32 Om

Charakterystyka częstotliwościowa: 20-20000 Hz

Całkowite zniekształcenia: 1,5% przy 1 kHz, 1 mW

Czułość głośnika: 110 dB, przy 1 kHz, 1 mW

Materiał wykonania kabli: tkanina

najbardziej imponuje ciepły i 
potężny bas, do tego stopnia 
wręcz, że zacząłem przeszukiwać 
swoją bibliotekę w poszukiwaniu 
odpowiednich wrażeń.

Te słuchawki są dokładnie 
takie jak bolid f1, nie da 
się obok nich przejść 
obojętnie, walą po oczach 
jak niegdyś mike Tyson.
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z10 to jeden z najbardziej kontrowersyjnych telefonów, jaki miałem okazję 

trzymać w swoich dłoniach.

WOjTEK PiETRuSiEWiCZ

Premiera Z10 odbyła się w małej salce w ambasadzie kanady w Warszawie. Miejsce od-

powiednie, zważywszy na pochodzenie firmy, do niedawna znanej jako Research in Mo-

tion (RiM). Sama sala była może trochę za bardzo intymna, ale klimat w niej był idealny, 

by poznać najnowszy hardware i software BlackBerry. Z10 to pierwszy z serii smartfonów 

pod kontrolą nowego systemu operacyjnego, który podobnie jak sam telefon, wywołał 

u mnie konsternację. Dosyć długo zastanawiałem się, jak do niego podejść i doszedłem 

do wniosku, że najłatwiej będzie mi go porównać do nexusa 4 i iPhone’a 5 - dwóch telefo-

nów i systemów operacyjnych, które używam na co dzień. Mam też nadzieję, że to pomo-

BLACkBeRRY 
Z10
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że Wam, drodzy czytelnicy, zrozumieć istotę tego systemu operacyjne-

go, który wydaje się połączeniem cech produktów Apple i google.

 » Z10
Sam telefon ma bardzo nietypowy, jak na 2013 rok, rozmiar. ekran 

o przekątnej 4,2" nadaje mu kompaktowe wymiary, a całość jest nie-

wiele większa od obecnego modelu iPhone’a. jako, że przedział 3,5-

4,3" jest moim ulubionym (chociaż ostatnio coraz bardziej zawężam 

go do 4-4,3"), to z początku przypadł mi do gustu. jego rozdzielczość 

wynosi 1280×768 pikseli (356 ppi), a więc jest w zupełności wystar-

czająca, aby nie dostrzec na nim pikseli. to, co jednak da się dostrzec, 

to diody podświetlające ekran od spodu urządzenia. Są wyraźnie wi-

doczne, jeśli spojrzymy na jego dolną część. O ile w trakcie używania 

telefonu zupełnie mi to nie przeszkadzało, to spodziewałem się lep-

szej jakości po telefonie, który ma odwrócić losy BlackBerry na rynku 

zdominowanym przez Apple i Samsunga.

Druga rzecz, która rzuca się w oczy przy pierwszym obcowa-

niu z tym smartfonem, to obudowa. Przód telefonu wygląda niczym 

bliźniak HtC One, z tą różnicą, że jest wykonany z plastiku zamiast 

metalu. Model biały miałem w rękach zaledwie chwilę podczas pre-

miery, więc skupię się raczej na tym, który przez dwa tygodnie no-

siłem w kieszeni. Do czarnego nie mam żadnych zastrzeżeń, dopóki 

patrzymy na jego górną część. tył niestety prezentuje się już znacz-

nie gorzej, a perforowany plastik, z jakiego wykonano tył, bardzo 

przypomina mi Samsunga galaxy S ii – to oczywiście kwestia gustu, 

ale od topowego modelu BlackBerry naprawdę spodziewałem się 

pod tym względem lepszego wykonania.

Co do wymiarów i wagi, to Z10 w zasadzie nie bije żadnych rekor-

dów, ale też przesadnie nie odstaje od konkurencji. Wymiarami jest 

bardziej zbliżony do One niż iPhone’a 5, w tym również pod wzglę-

dem wagi. Osobiście uważam, że mógłby być cieńszy – One jest niby 

zaledwie o 0,3 mm grubszy, ale należy pamiętać, że HtC zaokrągli-

ło w nim plecy. Z10 jest płaski niczym iPhone i przy swojej grubości 

mniej wygodny w ręce. to powinno martwić w zasadzie jedynie oso-
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by o bardzo małych dłoniach i ewentualnie krótkich palcach – nie miałem żadnych negatywnych 

wrażeń z tym związanych. telefon bardzo przyzwoicie leży w ręce, a perforowane plecy zapewniają, 

że się nie wyślizgnie z nich niespodziewanie.

BlackBerry Z10 standardowo wyposażono w 16 gB miejsca na nasze multimedia, aplikacje i filmy, 

a w odróżnieniu od bohaterów od Apple i HtC, można dołożyć mu dodatkowe 32 gB za pomocą karty 

microSD. Problem w tym, że poza zdjęciami i muzyką nie za bardzo jest czym tę przestrzeń zapełnić… 

ale o tym za chwilę.

Skoro już jesteśmy przy temacie zdjęć, to Z10 wyposażono w 8-megapikselową matrycę oraz możliwość 

kręcenia filmów w 1080/30p. Do obu nie mam większych zastrzeżeń, tym bardziej, że aura zupełnie nie 

sprzyjała testom w tym zakresie. jednak po tych 

paru zdjęciach, które nim zrobiłem uważam, że 

jest na poziomie HtC One X. gorzej niż iPhone 5 

i HtC One, ale zdecydowanie lepiej niż nexus 4.

na koniec zostawiłem baterię, ponieważ 

to temat bardzo indywidualny, zależący od 

tego, jak bardzo telefon jest eksploatowany 

w trakcie dnia. Udawało mi się bez większych 

problemów przetrwać do momentu, w któ-

rym kładłem się spać, czyli podobnie jak 

z iPhone’em 5 czy nexusem 4. Różnica jednak 

polega na tym, że z obu konkurentów czę-

ściej korzystam w trakcie dnia. Z10, ze wzglę-

du na ograniczoną liczbę aplikacji, służył mi 

bardziej jako telefon niż smartfon. BlackBer-

ry w specyfikacji twierdzi, że telefon w trybie 

standby wytrzyma do 312 godzin bez łado-

warki oraz wystarczy mu prądu na 10 godzin 

rozmów. to liczby, które w zasadzie niewie-

le mówią, ponieważ dzisiaj rozmowa to aku-

rat coś, co rzadko zdarza mi się prowadzić. 

Zdecydowanie wolałbym w tym względzie 

zobaczyć jakieś ustandaryzowane testy, do 

których podporządkowaliby się wszyscy pro-
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ducenci. Marzenia. Wracając jednak do akumulatora Z10 – jest on wyjmowany i tym samym doku-

pując drugi, zapewniamy sobie możliwość kontynuowania dnia bez utraty dostępu do poczty, twit-

tera czy też po prostu internetu.

 » BlackBerry 10 OS
kolejne telefony będą się ukazywały w kolejnych latach, zakładając oczywiście, że BlackBer-

ry nie zmieni do tego czasu branży, ale to ich system operacyjny mnie najbardziej zaintrygował. to 

w końcu produkt na przynajmniej najbliższych pięć lat, chociaż patrząc po tym, co Microsoft zro-

bił z Windows Phone, przestałem w cokolwiek wierzyć… to, co zobaczyłem, spowodowało bardzo 

sprzeczne wrażenia i odczucia. Z jednej strony BB 10 OS ma kilka świetnych funkcji, przemyślanych 

i jeszcze lepiej wykonanych, a z drugiej strony wydaje się nie do końca dopracowany.

Słyszałem już argumenty, że media powinny im dać trochę luzu ze względu na fakt, że to ich pierw-

sza iteracja nowoczesnego mobilnego systemu operacyjnego, ale jestem odmiennego zdania. BB 10 wcho-

dzi na rynek tuż przed premierą Androida 5.0 i iOS 7. tak – są pięć i siedem lat za liderami. jeśli chcą konku-

rować na tym rynku, to muszą zaprezentować coś fantastycznego. jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, 

że BlackBerry przede wszystkim kojarzy się z bezpieczeństwem i korporacjami, miałem jednak w życiu przy-

jemność nie być częścią taśmy produkcyjnej, więc skupię się tutaj na typowo konsumenckich potrzebach.

BlackBerry 10 to system operacyjny, który wiele rzeczy zapożycza od tych istniejących od dłuż-

szego czasu. Mamy więc foldery z iOS, powiadomienia z Androida oraz mieszankę całej reszty. jedy-

na rzecz, która jest naprawdę unikalna, moim zdaniem, to klawiatura.

 » ekran domowy
Zacznę jednak od początku, czyli ekranu domowego. Można telefon wybudzić na dwa sposoby: 

poprzez machnięcie palcem do góry, aby go od razu odblokować lub za pomocą przycisku włącz/

wyłącz/obudź/uśpij na górze obudowy. Pierwsza metoda wymaga jej aktywowania w ustawieniach 

i w moim egzemplarzu była domyślnie wyłączona. Przez dwa tygodnie nie zdarzyło mi się też nie-

chcący telefonu odblokować, więc całość spełnia swoje zadanie prawidłowo.

Po odblokowaniu ekranu zostajemy przeniesieni do czterech ostatnio używanych aplikacji. 

Machnięcie palcem do góry przewinie ekran do jeszcze starszych pozycji. Pomysł wydaje się być in-

teresujący, ale w praktyce zupełnie nie zdał u mnie egzaminu. korzystałem z większej liczby aplika-

cji i niestety kończyło się to ciągłym „mizianiem” ekranu w poszukiwaniu właściwego programu.

jeśli jednak machniemy w lewo na ostatnio używanych aplikacjach, to zostaniemy przeniesieni na 

ekran, na którym możemy dowolnie układać sobie ikony programów – identycznie jak w iOS. Można 

również tworzyć foldery z tą różnicą, że aby je zamknąć po wejściu do nich, należy wykonać gest od 
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dołu ekranu do góry. niestety, nie wystarczy pac-

nąć w puste miejsce jak pod iOS-em lub Andro-

idem. Ponadto, na jednym ekranie mieści się tyl-

ko 16 pozycji, a to znacznie mniej niż dwadzieścia 

w Androidzie czy dwadzieścia cztery dostępne 

w iOS-ie. Powodu do takiego stanu rzeczy w zasa-

dzie nie ma – ikony wcale nie są specjalnie większe 

niż te u konkurencji, tylko sprawiają wrażenie jakby 

znajdowały się pod wodą w bąbelkach powietrza, 

które niepotrzebnie zajmują dodatkowe miejsce. 

nie jest to ani atrakcyjne, ani praktyczne.

Po paru dniach (tak po prawdzie to wcześniej, 

ale chciałem zweryfikować te przemyślenia) dosze-

dłem do wniosku, że wykonuję kilkadziesiąt gestów 

dziennie, a niewiele z tego wynika. BB 10 ewident-

nie stoi gestami, ale nie uważam tego za dobrą rzecz 

– każde machnięcie marnuje czas. tak prosta czyn-

ność, jak wrócenie do ekranu domowego i wybrania 

aplikacji z tych pierwszej potrzeby, zajmuje mi dwu- 

lub trzykrotnie dłużej niż pod Androidem i iOS-em, gdzie wystarczy po prostu pacnąć przycisk Home.

kolejną nieścisłością są dwa osobne panele z ustawieniami. jeden z nich wygląda nowocześnie, 

a drugi jakby żywcem przeniesiony ze starych modeli telefonów firmy. nie lubię takich niespodzianek.

 » BlackBerry Hub
Hub to miejsce ukryte na prawo od ostatnio uruchomionych aplikacji. to tutaj znajdziemy 

wszystkie nasze powiadomienia. Zanim jednak przesuniemy ekran do samego Huba, możemy szyb-

ko podejrzeć, co się w nim dzieje, za pomocą małych ikon przy brzegu ekranu – tradycyjnie, naj-

wyższy numer miałem obok ikony twittera.

Po wejściu do BB Hub możemy podejrzeć wszystkie powiadomienia, ze wszystkich aplikacji, jakie 

otrzymaliśmy. Dotyczy to SMS-ów, nieodebranych połączeń, tweetów, powiadomień z Facebooka 

oraz wszystkiego innego, włączając w to informacje o pojawieniu się nowych uaktualnień. Listę mo-

żemy obejrzeć w całości lub wybrać tylko źródła, które nas interesują, na przykład samego twittera.

Założenie Huba jest bardzo dobre, dopóki nie jesteśmy aktywnymi użytkownikami, którzy otrzy-

mują mnóstwo powiadomień. Sam twitter codziennie wyrzucał mi kilkaset statusów z odpowiedzia-
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mi, retweetami i wszystkim innym. nie bez powodu paski powiado-

mień w Androidzie i iOS nie przyjmują ich tak dużo, tylko je grupują. 

Hub pozwala co prawda dotrzeć do nich bez uruchamiania danego 

programu, ale dla mnie było to zbyt uciążliwe i czasochłonne. na po-

czątku też nie miałem pojęcia, że można po prostu wszystko ozna-

czyć jako przeczytane, wykonując gest z wąskiego paska z datą, nad 

powiadomieniami. Odznaczanie ich pojedynczo było w zasadzie nie-

możliwe w moim przypadku.

Hub jest ciekawym sposobem rozwiązania powiadomień, ale zu-

pełnie nie sprawdził się w moim przypadku. Dostarczał mi takie ilości 

informacji, że nie byłem w stanie nad nimi zapanować i tym samym 

po paru dniach zwyczajnie przestałem tam zaglądać. Podejrzewam, 

że nie taki zamysł mieli jego twórcy.

 » Aplikacje
telefon, wraz z premierą pierwszego iPhone’a, a z czasem wraz 

z rozwojem dwóch wiodących mobilnych systemów operacyjnych, 

został zepchnięty do postaci aplikacji. Sam rozróżniam dwa rodzaje 

smartfonów – te, które potrafią zastąpić nam komputera oraz te, które jedynie ułatwiają dostęp do in-

ternetu oraz jego zasobów. tę przepaść tworzą tak naprawdę jedynie aplikacje, które zwiększają ich 

funkcjonalność. to dzięki nim możemy montować filmy z wakacji, tworzyć albumy fotograficzne po 

uprzedniej obróbce zdjęć czy wiele innych rzeczy, dotychczas zarezerwowanych dla komputerów.

na obecną chwilę, BlackBerry w tym względzie jest porównywalny z najbiedniejszymi krajami 

Afryki. Brakuje praktycznie wszystkiego, a to, co jest, nie jest wystarczająco dopracowane. nigdy nie 

miałem tak negatywnych odczuć w Dropboxie, Facebooku ani twitterze. Środkowy z tego grona 

był co prawda najbardziej dopracowany, ale nie oznacza to, że jest dobrą aplikacją. Sam BlackBerry 

World, czyli odpowiednik Play i App Store oferuje nie tylko natywne aplikacje, pisane specjalnie pod 

BB 10 OS, ale również znajdziemy tam sporo importowanych programów z Androida. nie ma to jed-

nak większego znaczenia, podobnie jak nie ma znaczenia, ile aplikacji znajdziemy w danym sklepie. 

Liczy się co się w nim znajduje, jakiej jest jakości i w jaki sposób możemy to wykorzystać.

 » klawiatura
jest jednak jedna cecha, która wyróżnia Z10 spośród konkurencji, a jest nią wirtualna klawiatura. 

Widać (i czuć), że BlackBerry odrobiło zadanie domowe i postarali się, aby była najlepszą na rynku.

wbudowane mapy w 
polsce nie działają.
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klawiatury ekranowe mają tę cechę, że trudno się do nich przyzwyczaić. Powodem takiego sta-

nu rzeczy jest nasza pamięć mięśniowa, przez którą trudniej nam wcelować w odpowiednie klawi-

sze na innych telefonach. nie dość, że ich rozmiar i/lub umiejscowienie jest zazwyczaj trochę inne, 

to fizyczny rozmiar ekranu wraz z rozmiarami obudowy również wpływa na naszą zdolność szyb-

kiego pisania. Dzisiaj potrafię naprawdę szybko stukać kciukami na trzech urządzeniach — iPho-

nie, iPadzie oraz nexusie 4 ze Swype’em. Piszę oczywiście wolniej niż na dużej klawiaturze, ale robię 

mniej przerw w samym pisaniu, ponieważ mam czas pomyśleć w jego trakcie.

Z10 posiada przede wszystkim śliczną klawiaturę, która ma dodatkowo ciekawą funkcję. Pisze się na 

niej znakomicie, chociaż na początku miałem małe problemy z przyzwyczajeniem się – ach te lata ćwiczeń 

mięśni. jej wygląd wręcz zachęcał mnie do pisania, a nietypowo rozwiązane dopełnianie aktualnie pisa-

nych wyrazów motywowało do dalszych testów. W odróżnieniu od autokorekty oraz systemu podpowiedzi 

na Androidzie lub iOS-ie, BlackBerry wyświetla różne słowa nad poszczególnymi literami klawiatury w trak-

cie ich pisania. jeśli wystukam na niej „wyświetl”, to nad literką „i” pojawi się napis „wyświetli”, a nad „a” sło-

wo „wyświetla”. Wystarczy na jednym z nich wykonać gest machnięcia do góry, aby słowo to wskoczyło na 

swoje miejsce, a na jego końcu zostanie automatycznie dodana spacja. nigdy wcześniej nie spotkałem się 

z takim rozwiązaniem, więc potrzebowałem czasu na aklimatyzację. Po dwóch tygodniach z telefonem, 

muszę jednak stwierdzić, że najlepiej pisze mi się na iOS-ie, prawdopodobnie dlatego, że robię to często 

i codziennie. na drugim miejscu jest androidowy Swype, ale zaraz za nim stawiam rozwiązanie BlackBerry. 

Prawdopodobnie, po dłuższym przyzwyczajaniu się, ta kla-

wiatura powędrowałaby na sam szczyt mojej listy.

 » Na koniec
Brak podstawowych narzędzi spowodował, że Z10 

stał się dla mnie jedynie telefonem z wbudowaną ob-

sługą twittera i Facebooka, robiący przyzwoite zdjęcia 

i filmy. to jednak jedynie niewielki procent z moich co-

dziennych zadań zlecanych smartfonom czy tabletom 

i tym samym nie wyobrażam sobie dzisiaj korzystania 

z niego, jako głównego narzędzia. A szkoda, bo klawia-

tura naprawdę przypadła mi do gustu. Mam teraz na-

dzieję, że kanadyjski producent wyciągnie wnioski i do 

całego systemu operacyjnego przyłoży się tak bardzo, 

jak do stworzenia samej klawiatury, która zdecydowa-

nie wyróżnia się z całości.

BlackBerry z10                      
CPu: qualcomm MSM8960 Snapdragon, dual core

GPu: Adreno 225

System operacyjny: BlackBerry OS 10

Cena: ~2600 PLN

ekran: 4,2", 768×1280 px, 356 ppi

RAM: 2 GB

Pamięć flash: 16 GB

Aparat: 8 MP lub 1080/30p (tył), 2 MP lub 720/30p 
(przód)

SIM: microSIM

Złącza: microuSB (do ładowania), microSD (do 64 GB)

Wymiary: 130 × 65,6 × 9 mm (wys. × szer. × grub.)

Waga: 137,5 g

Bateria: Li-Ion, 1800 mAh

Design: 4/6

jakość wykonania: 4/6

Oprogramowanie: 3/6

Wydajność: 3/6
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Temat lifeloggingu w zeszłym numerze imagazine poruszył wojtek. zapisywanie 

danych o naszych postępach w sporcie i ruchu zrobiło się modne, ale 

jednocześnie przydatne przy obserwacji zachowania i stanu zdrowia naszego 

organizmu. prezentowaliśmy opaski, krokomierze i oprogramowanie. norbert 

opisywał wagę. Teraz chciałbym zaprezentować wam kolejny produkt, który choć 

jest w pewnym sensie gadżetem wpisującym się w filozofię lifeloggingu, jest 

jednocześnie w pełni profesjonalnym ciśnieniomierzem. do naszej redakcji dotarł 

ciśnieniomierz działający w tandemie z ioS – withings Blood pressure monitor.

DOMiniK ŁADA

WITHINGS BLOOD 
PReSSuRe MONITOR

- CiŚnieniOMieRZ W iPHOnie
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Ciśnieniomierz jest urządzeniem, które każdy powinien 

mieć w domu. Choć zapewne większość z Was jest mło-

dymi ludźmi, to warto kontrolować stan swojego zdrowia 

w warunkach domowych. jednym z podstawowych para-

metrów, którego domową kontrolę polecają wszystkim le-

karze, jest właśnie ciśnienie krwi. na podstawie wyników 

ciśnienia krwi można szybko zdiagnozować, czy jesteśmy 

zdrowi czy chorzy i jeśli tak, to na co.

Withings Blood Pressure Monitor przykuwa swoim wyglądem. jestem kompletnie zahip-

notyzowany zielonym kolorem materiału, z którego wykonana jest część „rękawa” od strony 

wewnętrznej. Zewnętrzny, biały materiał sprawia wrażenie gumowanego. jest perforowany. 

Mechanizm ciśnieniomierza umieszczony jest w aluminiowym walcu, do którego wchodzą 4 

baterie AAA i z którego wychodzi kabel do podłączenia iPhone’a, z 30-pinowym złączem.

Ale nie ma co się przejmować – Withings Blood Pressure Monitor działa też z urządzeniami 

ze złączem Lightning poprzez oryginalną przejściówkę – ja sam tak z niego korzystam.

Aluminium ma wygląd i fakturę identyczną z naszymi Makami lub iPadami. Wszystko wy-

konane jest na najwyższym poziomie.

ciśnieniomierz jest 
urządzeniem, które 
każdy powinien mieć 
w domu.
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to, co mnie zdziwiło to fakt, że ciśnie-

niomierz nie ma żadnego włącznika ani wy-

świetlacza. Za wszystko, jak się okazuje, od-

powiada nasz iPhone lub iPad.

Obsługa jest banalnie prosta. Przy pierwszym 

podłączeniu ciśnieniomierza automatycznie zgła-

sza nam się App Store z dwoma aplikacjami Wi-

things współpracującymi z urządzeniem, ale 

w zasadzie interesuje nas tylko jedna z nich – Wi-

things Health Mate. i to jest najważniejszy ele-

ment naszego ciśnieniomierza. Withings Blood 

Pressure Monitor opiera się na oprogramowaniu 

i ekosystemie, jaki tworzy wokół siebie.

Aplikacja oczywiście pokazuje poziom na-

szego ciśnienia. Wstępnie go weryfikuje i okre-

śla, czy jest w normie, ewentualnie czy jest za 

wysokie lub za niskie – w tym celu mamy wi-

doczne „lampki” i odpowiednią tabelę. Oczywi-

ście dzięki oprogramowaniu mamy możliwość 

zachowania historii pomiarów i oglądania wy-

kresów zmian naszego ciśnienia. Aplikacja, jeśli 

tego chcemy, przypomina nam o konieczności 

wykonania pomiarów. Możemy wysyłać bez-

pośrednio do naszego lekarza wyniki albo – je-

śli wolimy informować naszych przyjaciół – na 

Facebooka lub twittera. Osobiście nie rozu-

miem tego ostatniego i nie wiem, po co jest ta 

funkcja, ale jest i musiałem o niej wspomnieć. 

Możemy wysłać wyniki do zewnętrznych pro-

gramów, gdyż Withings udostępnia swoje APi 

– takie rozwiązania to ja lubię. Ciśnieniomierz 

współpracuje np. z Runkeeperem.

Jestem kompletnie zahipnotyzowany 
zielonym kolorem materiału, z 
którego wykonana jest część 
„rękawa”, od strony wewnętrznej.
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Aplikacja tworzy nam unikalne konto w serwisie Withings.com, dzięki czemu mamy dostęp 

do naszych pomiarów z każdego praktycznie urządzenia. Ale spokojnie, nasz ciśnieniomierz 

nie jest ograniczony tylko dla jednej osoby. Mamy możliwość dokonywania tak zwanych „ano-

nimowych” pomiarów oraz założenia dodatkowych kont dla naszych bliskich – wygodne.

Ciśnieniomierz Withings Blood Pressure Monitor kupicie w sklepie iCorner, w cenie 549 PLn. 

nie jest to może niska cena jak za ciśnieniomierz, ale z drugiej strony – dostajemy do niego kom-

pleksowe oprogramowanie i możliwość zdalnego informowania lekarza o naszym stanie zdrowia. 

jak mawiają, na zdrowiu nie należy oszczędzać i ja się z tym stwierdzeniem w pełni zgadzam.

Specyfikacja techniczna:
Pomiar: Oscylometryczna naramienna metoda pomiaru ciśnienia 
krwi i szybkości tętna.
Zakres pomiaru (ciśnienie): 0–285 mmHg
Dokładność pomiaru (ciśnienie): ±3 mmHg lub 2% wartości pomiaru.
Zakres pomiaru (puls): 40–180 uderzeń na minutę.
Dokładność pomiaru (puls): 5% wartości pomiaru.
Obwód ramienia: 22–42 cm
Automatyczny proces pompowania mankietu.
kontrolowany proces odpompowania mankietu.
Wymiary: (dł. × szer. × wys.) 150 × 140 × 100 mm
Waga: 600 g (bez baterii)
Opakowanie zawiera: ciśnieniomierz Withings, 4 baterie alkaliczne 
AAALR3 (już zamontowane) oraz instrukcję obsługi.

Withings Blood                       
Pressure Monitor

Plusy: + solidność i jakość wykonania oraz użyte  
 materiały      
 + prostota obsługi

Minusy: - brak pokrowca na ciśnieniomierz  
  - brak złącza Lightning, wymuszający   
 zakup  przejściówki z 30-pin

Cena: 549 PLN

link: http://icorner.pl/produkty/withings-blood-
pressure-monitor-elektroniczny-cisnieniomierz/?t
axonomy=withings
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SPRZęt FRITZ
W DOMOWej SieCi

kiedyś połączenie z internetem ograniczało się w domu do stacjonarnego komputera 

podłączonego do sieci kablem. obecnie wymagający użytkownicy mają znacznie 

większe oczekiwania i chcieliby, by ich sieć bezprzewodowa docierała do każdego 

zakątka mieszkania, a nawet podwórka. właśnie dla nich przeznaczony jest sprzęt fRiTz!

PAWEŁ HAć

Produkty FRitZ! tworzą mały ekosystem, dzięki któremu bardzo dobrze ze sobą 

współpracują, a jednocześnie pozwalają na stworzenie rozbudowanej sieci domowej 

bez zagłębiania się w skomplikowane instrukcje. kluczowym elementem jest router 

FRitZ!Box, który może pełnić rolę modemu bądź switcha, a także udostępniać media 

i urządzenia poprzez wbudowany port USB. Do niego podłączyć można FRitZ!Repe-

 » 2013 nr 6 » SPRZĘT » Sprzęt FRitZ w domowej sieci 113



ater, który zwiększa zasięg sieci WiFi, oraz 

FRitZ!Powerline, służący do przekazywania 

sygnału poprzez sieć elektryczną.

 » FRITZ!Box 3270
żadna sieć domowa nie może obejść się 

bez routera. testowany model 3270 wyposa-

żony jest w cztery porty ethernet (przy czym 

jeden może pełnić rolę gniazda WAn), port 

DSL oraz gniazdo USB w standardzie 2.0. Poza tym pozwala na utworzenie dwuzakre-

sowej sieci WiFi w standardzie a, b, g i n. Wbudowany modem działa w standardzie 

Annex A i B, więc powinien obsługiwać połączenia oferowane przez większość pol-

skich dostawców internetu.

konfiguracja urządzenia nie jest skomplikowana. Po podłączeniu komputera do 

portu ethernet (bądź bezprzewodowo) i wpisaniu w przeglądarce podanego w in-

strukcji adresu routera, proszeni jesteśmy o podanie kilku informacji na temat tego, 

jaką funkcję ma pełnić urządzenie. Wystarczy wiedzieć, czy podłączony jest do ze-

wnętrznego modemu, czy też sam ma nawiązywać połączenie z internetem. W tym 

drugim przypadku musimy też znać swoje dane klienta. Po krótkiej konfiguracji prze-

noszeni jesteśmy do ekranu testowania połączenia. jeśli wszystko się powiedzie, to 

zostajemy przekierowani do panelu ustawień. tam dostępne są dwa widoki – stan-

dardowy oraz zaawansowany. już w pierwszym z nich możemy podejrzeć stan połą-

czenia internetowego, listę urządzeń podłączonych do sieci czy też zużycie energii. 

Oprogramowanie routera ułatwia ustawienie prawidłowego kanału, na którym działa 

sprzęt – obciążenie sieci pokazywane jest w postaci wykresu. Równie dobrze może-

my polegać na automatycznych ustawieniach – te sprawdzają się naprawdę dobrze, 

nie napotkałem żadnych problemów z rozłączaniem lub znikaniem sieci, co wystę-

powało przy ustawieniu parametrów na stałe (w okolicy mojego routera znajduje się 

mnóstwo innych sieci, na różnych kanałach).

Router może automatycznie ustawiać siłę 

sygnału. Bezpośrednio po uruchomieniu wyno-

si ona 100% – wyszukiwane są wtedy wszystkie 

łączące się z siecią urządzenia. następnie moc 

nadajnika jest zmniejszana w zależności od 

Router współpracuje 
z modemami 3g, podłączanymi 
przez uSB. To przydatne, gdy nasz 
dostawca internetu zawiedzie.

aplikacja do konfiguracji 
sprzętu przeznaczona jest 
wyłącznie na system windows.

 » 2013 nr 6 » SPRZĘT » Sprzęt FRitZ w domowej sieci 114



liczby połączeń oraz odległości odbiorników. Oszczędność energii może być całkiem duża, w przy-

padku mojej sieci router emitował sygnał z siłą około 60%. FRitZ!Box oferuje sporo ustawień odno-

śnie ograniczeń połączeń. Pozwala na filtrowanie urządzeń na podstawie adresu MAC, blokowanie 

określonych witryn oraz sporządzenie harmonogramu połączeń z siecią. Zarządzanie siecią ułatwia 

graficzny podgląd wszystkich połączonych urządzeń wraz z przedstawioną jakością połączenia oraz 

adresem iP. 3270 pozwala również na ustawienie serwerów DnS, jest też zgodny z protokołem iPv6.

Wbudowany port USB umożliwia udostępnianie w sieci danych, znajdujących się na pod-

łączonych dyskach twardych, a także drukarki. Router współpracuje z modemami 3G, pod-

łączanymi przez uSB. To przydatne, gdy nasz dostawca internetu zawiedzie. Dostęp do 

zasobów routera możliwy jest nie tylko poprzez przeglądarkę, ale również za pośrednictwem de-

dykowanej aplikacji, dostępnej zarówno na iOS, jak i na Androidzie. Wymaga ona założenia kon-

ta w usłudze MyFRitZ! i zalogowania się na odpowiednim urządzeniu. jeśli będzie znajdować się 

ono w sieci tworzonej przez router FRitZ!, to ustawienia zostaną wykryte i zapamiętane automa-

tycznie. Dane zawarte na podłączonym do routera nośniku dostępne są wtedy również poza sie-

cią domową, za pośrednictwem internetu. Wewnątrz sieci możliwe jest natomiast udostępnianie 

plików za pośrednictwem protokołów SMB, FtP, FtPS, DLnA czy WebDAV.

 » FRITZ!WLAN Repeater 300e
Repeater to nic innego jak odbiornik i nadajnik 

WiFi w jednym. Producent zaleca wpiąć go bezpo-

średnio do gniazdka 230V, mniej więcej w połowie 

zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej. Urządzenie 

zaczyna wtedy nadawać własny sygnał, jednak jest 

on widoczny jako dotychczas istniejąca sieć. nie ma 

więc konieczności wpisywania przy połączeniu hasła 

albo wybierania nowej sieci. Wszystko, co należy zro-

bić, to połączyć się z panelem sterowania urządze-

nia przez przeglądarkę i wpisać nazwę oraz hasło sie-

ci, którą ma rozszerzyć. FRitZ!WLAn Repeater działa 

w dwóch zakresach (2,4 i 5 gHz), w standardach a, b, 

g i n, więc niezależnie od ustawień routera, nie po-

winny występować spadki prędkości. 300e posia-

da też gniazdo ethernet i może zostać wykorzystany 

jako bezprzewodowy access point.
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Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi routerami, 

jednak w przypadku urządzeń FRitZ! do konfiguracji można 

wykorzystać funkcję WPS. Dzięki niej podłączenie Repeatera 

do sieci sprowadza się do przytrzymania przycisku na jego 

obudowie przez kilka sekund, a następnie wykonania tej sa-

mej czynności z routerem. Producent udostępnił też apli-

kację do konfiguracji sprzętu, jednak przeznaczona jest 

ona wyłącznie na system Windows.

 » FRITZ!Powerline 500e
W skrajnych przypadkach sieci bezprzewodowe mogą nie 

być wystarczające do zapewnienia komfortowego połączenia. grube ściany czy zakłócenia elektro-

magnetyczne skutecznie ograniczają ich zasięg. jeżeli do pomieszczenia nie został doprowadzony 

kabel sieciowy, jedynym rozwiązaniem pozostają urządzenia Powerline. Do przesyłania sygnału wy-

korzystują one instalację elektryczną. jedno z urządzeń należy podłączyć przewodem z routerem 

i wpiąć je w gniazdko 230V, natomiast drugie umieścić w pomieszczeniu, do którego ma dotrzeć sy-

gnał. FRITZ!Powerline nie wymaga żadnej konfiguracji – wystarczy poczekać chwilę, aż ada-

ptery nawiążą ze sobą połączenie. O jego stanie informują diody na obudowie.

jednocześnie można korzystać z większej liczby adapterów. jakość połączenia jest w peł-

ni zadowalająca, nie czuć różnicy pomiędzy bezpośrednim podłączeniem komputera do routera 

a podpięciem go do Powerline’a. Podobnie jak w przypadku Repeatera, dostępna jest aplikacja 

do monitorowania stanu sieci z aktywnymi urządzeniami Powerline, jednak nie jest ona dostęp-

na na OS X.

 » Podsumowanie
Urządzenia tworzące sieci domowe były przez 

wiele lat dość skomplikowane. testowany sprzęt 

FRitZ! pokazuje jednak, że uproszczenie czynno-

ści związanych z konfiguracją i dołączaniem kolej-

nych urządzeń nie jest równoznaczne z ogranicze-

niem funkcjonalności. jednocześnie w sprzęcie FRitZ! 

trudno doszukać się wad – oferuje stabilne połącze-

nie i pozwala na wygodne zarządzanie siecią. Do pełni 

szczęścia brakuje jedynie aplikacji działającej na Maku.

fRiTz!powerline 
nie wymaga żadnej 
konfiguracji – wystarczy 
poczekać chwilę, aż 
adaptery nawiążą ze 
sobą połączenie.

FRitz                                        
Modele: FRitZ!Box 3270     
 FRitZ!WLAn Repeater 300e   
 FRitZ!Powerline 500e

Ocena: oprogramowanie: 5/6    
 wydajność: 6/6

Plusy: + bardzo łatwa obsługa    
 + niezawodność działania    
 + duże możliwości konfiguracji   
 + zdalny dostęp do zasobów pamięci USB

Minusy:  - brak aplikacji działającej na OS X
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Seagate jest największym producentem dysków twardych na świecie. w marcu 

tego roku ogłosili, że wyprodukowali 2-miliardowy dysk. od osiągnięcia 1 miliarda 

zajęło im to tylko 4 lata. wcześniej… 30. Seagate jest też bardzo makolubny. 

w wielu makach standardowo montowane są ich dyski, a dodatkowo niewiele 

osób pewnie wie, że główna siedziba Seagate jest w… cupertino.

DOMiniK ŁADA

Seagate bezapelacyjnie jest specjalistą od dysków HDD. W 2011 kupili biznes HDD 

od Samsunga, a w 2012 LaCie. jednak świat się zmienia. Coraz więcej producentów de-

cyduje się na montowanie w swoich maszynach dysków SSD, które są zdecydowanie 

szybsze, bardziej energooszczędne i przede wszystkim – nie są narażone na uszkodze-

nia mechaniczne.

Seagate teoretycznie miał w swojej ofercie takie dyski od 2009 roku. nazywały się 

one Pulsar. jednak były przeznaczone przede wszystkim dla rozwiązań biznesowych 

SeAGATe 
600 SSD
-DRUgi DYSk 
W MOiM 
MACBOOkU PRO
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i były bardzo drogie. jest też w ofercie hybryda – Momentus – połączenie HDD i SSD, ale nadal nie 

jest to to samo, co pełnoprawny SSD.

teraz sytuacja zmienia się diametralnie. kilka tygodni temu Seagate oficjalnie zaprezentował kom-

pletnie nową linię (a w zasadzie trzy nowe linie) dysków SSD – 600, 600 Pro i 1200. Do naszej redakcji 

trafił ten pierwszy.

Dysk Seagate 600 SSD to rozwiązanie dla nas wszystkich 

– zwykłych użytkowników. Seagate 600 SSD zapewni szybsze 

uruchamianie i responsywność systemu oraz krótszy czas łado-

wania aplikacji. 2,5-calowy napęd oferuje trzy pojemności – 120, 

240 i 480 gB oraz interfejs 6 gb/s SAtA. Seagate 600 SSD jest 

dostępny w dwóch wysokościach: 7 mm oraz – jako pierwszy 

na rynku – w wysokości 5 mm.

Ciekawostką jest fakt, że wszystkie wspomniane dyski są 

montowane w USA. Seagate jest kolejnym producentem wraca-

jącym do korzeni i przenoszącym, przynajmniej część produkcji 

– z Azji do USA.

Dysk 600 SSD jest w obudowie bezśrubkowej – nie ma 

możliwości rozkręcenia go w prosty sposób. Producent za-

stosował kości toshiby, a kontrolerem jest Link A Media 

Seagate jest też bardzo 
makolubny. w wielu 
makach standardowo 
montowane są ich 
dyski, a dodatkowo 
niewiele osób pewnie 
wie, że główna 
siedziba Seagate jest 
w… cupertino.
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LM87800 znany m.in. z dysków Corsair neutron, 

ale za unikalnym firmware’em Seagate. i to właśnie 

przez zastosowany kontroler nasz system widzi tyl-

ko 480 gB, podczas gdy fizycznie zamontowanych 

jest ich 512. Wszystko rozbija się o system liczenia.

Dosyć ochoczo podszedłem do testów tego 

dysku. Podstawowym powodem było nie to, że jest 

to SSD, bo takowy już mam w swoim Macbooku Pro 

13", ale fakt, że 600 SSD przyjechał w wersji 480 gB, a mnie zwyczajnie zaczęło już brako-

wać miejsca na moim starym dysku SSD, który ma pojemność 240 gB.

W ostatnim czasie mam bardzo mało wolnego czasu i operację wymiany dysku 

chciałem możliwie skrócić. W pierwszym odruchu zrobiłem zwykły klon dysku, które-

go używałem do tej pory, ale okazało się, że ta operacja do końca mi się nie udała. nie 

wiem, co zrobiłem źle, ale nie sklonowała mi się partycja Recovery, a sam system dosyć 

wolno podnosił się. nie mając czasu na ponowną instalację wszystkiego od początku, 

zdecydowałem się na drugie rozwiązanie – zamontowanie dysku w miejsce SuperDrive.

Do tego celu wykorzystałem specjalne mocowanie, tzw. Optibay, które kształtem 

przypomina SuperDrive i idealnie mieści się w jego miejsce. Optibay na potrzeby tej ope-

racji dostarczył do nas CSOP – koszt tej kieszeni w przypadku modelu dla Macbooka Pro 

13" zamknie się w kwocie 68 PLN.

Całą operację demontażu SuperDrive i montażu w jego miejsce Optibay możecie zna-

leźć na stronach iFixit  – tam oczywiście znajdziecie opisy poszczególnych modeli, nie 

tylko 13". ja ze swojej strony zwrócę tylko uwagę, aby mocno przykręcić śruby mocujące 

dysk w Optibay.

Operacja jest w miarę prosta dla średnio do-

świadczonego użytkownika. Ważne tylko, aby po-

stępować zgodnie z instrukcją z iFixit, krok po kro-

ku. Całość zajęła mi ok. 10 minut.

komputer skręciłem i przystąpiłem do konfi-

guracji. Sformatowałem dysk – było to potrzeb-

ne po mojej wcześniejszej, nieudanej operacji klo-

nowania – i zacząłem działać. Poprzerzucałem 

dokumenty, pliki muzyczne, zdjęcia, filmy. Dzięki 

temu mój podstawowy dysk odetchnął. Mówi się, 

dysk Seagate 600 SSd 
to rozwiązanie dla nas 
wszystkich – zwykłych 
użytkowników. 

Seagate 600 SSd 
zapewni szybsze 
uruchamianie  
i responsywność 
systemu oraz krótszy 
czas ładowania aplikacji.
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że nasz dysk (niezależnie czy jest to HDD czy 

SSD) powinien mieć przynajmniej 10% wolnego 

miejsca, względem swojej pojemności, do do-

brej i sprawnej pracy. ja miałem zdecydowanie 

mniej. teraz jest już Ok i faktycznie, system zde-

cydowanie przyspieszył.

Seagate w odróżnieniu od innych produ-

centów, z którymi rozmawialiśmy, zaleca stoso-

wanie w swoich dyskach tRiM:

W sprawie pytania z iMagazine dotyczą-

cego użycia TRIM dla naszych SSD, to jak naj-

bardziej zalecamy użycie pod każdym syste-

mem, który tylko oferuje wsparcie dla TRIM. 

Dzięki temu jest możliwe osiąganie maksy-

malnej wydajności i wytrzymałości naszych 

dysków. Z tego, co się orientuję, wspomniane 

wersje OS X wspierają TRIM, więc TAK, zaleca-

my używanie.

System działa. komputer jest gotowy. Czas 

na testy wydajności.

Wyniki benchmarków były dla mnie zaskaku-

jące. Udowodniły mi niezbicie, że w moim Macbo-

oku Pro 13" early 2011, SuperDrive jest podłączony 

2× wolniejszą magistralą SAtA2 niż dysk HDD… 

i nie jest to niestety prędkość jak w najnowszych, 

właśnie zaprezentowanych na WWDC 2013 Mac-

bookach Air na poziomie 800 MB/s.

Dysk Seagate 600 SSD gdy był podpię-

ty w miejsce głównego dysku HDD, charak-

teryzował się prędkością zapisu i odczytu na 

poziomie ok. 450 MB/s. Będąc zamontowa-

nym w Optibay w miejscu SuperDrive, jako 

drugi dysk, odczyt i zapis był na poziomie 

ok 270 MB/s.. Wyniki bardzo dobre, w górnej 
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stawce. Praktycznie identyczne z najszybszym do tej pory testowanym przeze mnie king-

stonem HyperX.

 » Nie ma róży bez kolców.
jak to się mówi – coś za coś. Rozmawiałem wcześniej, przed całą operacją, z kilkoma osobami, 

które zrobiły podobną zamianę SuperDrive na HDD/SSD. Wszyscy wspominali, że owszem – bateria 

krócej im teraz trzyma, ale to jest niezauważalne. Otóż nie – jest zauważalne i to bardzo.

tego się obawiałem niestety. Po zamontowaniu drugiego dysku moja bateria dosyć drastycznie 

skróciła czas podtrzymywania komputera. Wcześniej miałem spokojne 5 h, teraz mam 3-3,5 h, a jak 

będę mocniej pracować na tym drugim dysku, to jeszcze krócej. Aż boję się pomyśleć, jak by to 

było, gdybym miał w Optibay standardowy HDD! nie ma to oczywiście kompletnie znaczenia, jeśli 

korzystamy z komputera na kablu. Dla mnie niestety jest to dosyć istotna kwestia, bo bardzo czę-

sto pracuję zdalnie i nie noszę ze sobą zasilacza.

jedno jest pewne. jak tylko znajdę chwilę wolną, najdalej po wakacjach, zmieniam konfigura-

cję i demontuję HyperX, a w jego miejsce wstawiam Seagate 600 SSD, aby mieć tylko jeden dysk 

i dłuższą pracę na baterii.

W całym tym zamieszaniu zapomniałem o jednej istotnej rzeczy. Obok mnie leży wymontowany Su-

perDrive. Co z tym fantem zrobić? tutaj też pomógł mi CSOP, który oferuje obudowy na SD, które kształ-

tem i wyglądem imitują te, które mamy w zewnętrznych SuperDrive dedykowanych dla Macbooków Air. 

taka obudowa to koszt 82 PLn i myślę, że warto ją kupić. nigdy nie wiadomo, kiedy przyda nam się nagry-

warka albo najdzie nas ochota na obejrzenie jakiegoś filmu.

Zmiana naszego wbudowanego dysku lub dołożenie 

drugiego w miejsce SuperDrive jest świetnym rozwią-

zaniem, gdy potrzebujemy większej ilości miejsca, a nie 

musimy zmieniać komputera. Wybór dysku Seagate 600 

SSD, szybkiego i w bardzo dobrej cenie, i co bardzo waż-

ne – od dużego i renomowanego producenta, powinno 

być dla Was wystarczającą referencją.

Seagate 600 SSD              
Modele: 120, 240, 480 gB

Prędkość: 6 gb/s SAtA

Plusy: - cena        
 - prędkość      
 - dostępne wersje o wysokości 5 mm   
 (jedyne na rynku)

Minusy:  - minimalnie wyższe napięcie w stanie   
 spoczynku, rekompensowane niższym w czasie  
 pracy
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GRAFeN
KAMiL DyRTKOWSKi

grafen to forma węgla. jest on około 100 razy twardszy od stali, nawet tej wykorzystywanej 

w zawieszeniu najnowszych samochodów. grubość materiału wynosi równo jeden atom i dla-

tego tego typu formę możemy określić także jako dwuwymiarową. Atomy węgla tworzą w nim 

siatkę przypominającą plaster miodu. 

Ale dosyć teorii, przejdźmy do zastosowania materiału. grafen bardzo dobrze przewodzi 

prąd i dzięki temu prawdopodobnie zastąpi on krzem w różnych częściach w komputerze. Ponie-

waż przewodzi on prąd ok. 30 razy szybciej, to jest możliwe, aby dzięki niemu obecne kompute-

ry działały nawet 500 razy szybciej. Akcesoria komputerowe z grafenem będą produkowane już 

niedługo, a będą to głównie mikroprocesory. 

grafen może mieć mnóstwo zastosowań w innych dziedzinach: jako lekka obudowa z kompozytu, 

układ elektroniczny z ultraszybkim grafenowym tranzystorem, ultraczuły detektor wykrywający poje-

dyncze atomy lub cząsteczki. niebawem firma Samsung wprowadzi akcesoria dotykowe wykorzystujące 

grafen, a już istnieje grafenowy atrament, który pozwoli drukować przewodzące materiały, elastyczne, 

trwałe, odporne i tanie. W przyszłości telefony lub tablety będą mogły wyginać się w każdą stronę, moż-

na będzie nadać im dowolny kształt oraz rozciągać do ograniczonych niestety rozmiarów.

Materiał może być zastosowany także w bateriach, i tak zamiast standardowej baterii litowo-jonowej 

ładowanie urządzenia elektronicznego czy nawet samochodu trwałoby nie 6-10 godzin, a 30 sekund.

Mimo iż technologia ma już kilka lat, to nadal warto obserwować jej trend rozwojowy.
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Regularni czytelnicy wiedzą, że od wielu miesięcy pracuję głównie na ipadzie. 

owocem mojego eksperymentu jest nowa książka, napisana razem z przyjacielem 

augusto pinaud, który także jest wyznawcą teorii, że można pracować tylko na 

ipadzie. książkę wydamy 27 czerwca i jej patronem jest m.in. także imagazine.

MiCHAEL SLiWinSKi

 » Dlaczego #iPadOnly?
27 stycznia 2010 roku Steve jobs zaprezen-

tował iPada. Zaczął od cytatu magazynu „Wall 

Street journal”:

„Ostatnim razem, kiedy było takie poru-

szenie na temat tabletów, były na nim napisa-

ne przykazania”.

Wszyscy się śmiali i myśleli, że zaraz zoba-

czą nowe „dziecko Steve’a”, ale on trzymał ich 

w napięciu i pytał, czy jest na rynku miejsce 

na trzecią kategorię urządzeń – coś pomiędzy 

iPhone’em i Makiem. Według niego, aby ta-

kie urządzenie miało sens, musi być wyraźnie 

lepsze od iPhone’a i Maka w kilku bardzo waż-

nych zadaniach. takich jak: przeglądanie inter-

netu, sprawdzanie poczty elektronicznej, dzie-
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lenie się zdjęciami, oglądanie video, słuchanie muzyki, granie w gry komputerowe 

oraz czytanie książek.

Apple się na tym nie zatrzymało. Chciało mieć pewność, że mają gotowe opro-

gramowanie o jak największym wachlarzu dla tej nowej kategorii sprzętu kompu-

terowego, którą właśnie stworzyli. Razem z iPadem wypuścili pakiet iWork (a Micro-

soft nawet do tej pory nie stworzył swojego Office’a na iPada), w którym skupili się 

na najważniejszych funkcjach i pełnym wykorzystaniu interfejsu dotykowego. Poza 

tym, zanim iPad pojawił się w sprzedaży, przekonali deweloperów do tego, by prze-

robili ich iPhone’owe aplikacje na iPadowe tak, aby wszystko było gotowe na premie-

rę w kwietniu 2010. Reszta to już historia.

 » jestem #iPadOnly
Wraz ze współautorem książki, Augusto, jesteśmy w pełni #iPadOnly. to oznacza, że od 

ponad roku (w przypadku Augusto od dwóch lat) pracujemy praktycznie wyłącznie na iPa-

dzie. Przejście na #iPadOnly rozumiemy jako przeniesienie swojej głównej maszyny do pra-

cy na iPada i wykonywanie swoich najważniejszych zadań właśnie na tym tablecie. tym sa-

mym pracujemy ponad 80% czasu na iPadzie i tylko czasami sięgamy do naszego Maka. ja 

ostatnie dwa miesiące spędziłem w podróży po Polsce i nie tylko i… w ogóle nie wziąłem 

ze sobą żadnego laptopa. Byłem w pełni #iPadOnly. Muszę przyznać, że poza bardzo pro-

duktywną pracą bycie #iPadOnly to po prostu niesamowita frajda z pracy na „komputerze”.

Wraz z pierwszym iPadem już pojawiły się pierwsze głosy o tym, że można na 

nim dużo zrobić. jednak dopiero iPad 2, wraz z dużym zastrzykiem aplikacji pokazał, 

że można zacząć tę nową kategorię komputerów traktować poważnie. Pamiętam jak 

Steve jobs, po ukazaniu się iPada, powiedział na konferencji D8: „tradycyjne kompu-

tery PC będą jak ciężarówki”. Chciał przez to podkreślić, że zmienia się świat kompu-

terów. Zwykli ludzie będą raczej woleli bawić się tabletami a nie tradycyjnymi kom-

puterami i tylko prawdziwi profesjonaliści, potrzebujący dużo mocy obliczeniowej 

i bardzo wypasionych maszyn, będą używali komputerów stacjonarnych.

W pełni zgadzam się z takim podejściem do tematu. Co więcej, w naszej książce 

chcemy udowodnić, że wielu profesjonalistów z wielu branż może swoją pracę wyko-

nać w pełni lub prawie w pełni na iPadzie. że zakres osób, które mogą być #iPadOn-

ly, może być znacznie większy, niż Steve to opisywał. Wiemy coś o tym, bo jesteśmy 

tego świetnym przykładem. Całą naszą pracę (a reprezentujemy różne zawody) prze-

rzuciliśmy na iPada i uwielbiamy pracę na tym „magicznym” urządzeniu od Apple’a.
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 » Dlaczego znak „#” (hash) w nazwie? Dlaczego „#iPadOnly” a nie 
po prostu „iPad only”?

nasza droga zaczęła się od wpisów na naszych blogach i dzielenia się nimi na 

twitterze – właśnie pod tagiem #iPadOnly. takie tagowanie wpisów symbolizuje nie 

tylko pewną kategorię, ale według nas także pewien ruch. Wierzymy, że coraz więcej 

osób będzie przechodziło na iPady jako ich główne komputery. Widać to już teraz po 

wielu komentarzach, jakie otrzymaliśmy od wielu osób obserwujących nas na twitte-

rze i czytających nasze blogi. Dlatego podjęliśmy decyzję, by dodać znaczek „#” jako 

symbol tego nowego ruchu, nowego sposobu myślenia i pewnej zmiany paradyg-

matu. Dlatego też strona naszej książki to iPadOnly.net.

 » kiedy Augusto dostał swojego iPada…
to był kwiecień 2010 i on sam nie wiedział, że to cacko stanie się jego główną ma-

szyną. Sam uwielbiał swojego iPhone’a (jest fanbojem Apple’a i Steve’a jobsa). trzyma-

jąc iPada w ręku wiedział, że nowa wizja Steve’a zaprowadzi nas w jakąś nową stronę, 

ale nie wiedział, że zajdziemy tak daleko i do tego w tak krótkim czasie. już kilka mie-

sięcy po premierze iPada większość swoich głównych zadań wykonywał na iPadzie.

 » kiedy ja dostałem mojego iPada…
to był maj 2010. Od razu mi się spodobał, ale wyłącznie do konsumowania treści, 

a nie jej tworzenia. Dopiero dwa lata później, jak pojawił się iPad z Retiną, stwierdzi-

łem, że może zamiast zmiany mojego ukochanego Macbooka Air 13" na 11", po pro-

stu kupię iPada i spróbuję być #iPadOnly. nie żałuję tego kroku, chociaż wtedy nawet 

mnie wydawał się on drastyczny.

 » Napisaliśmy tę książkę dla Was wszystkich, zainteresowanych iPadem.
Zdecydowaliśmy się napisać tę książkę, aby podzielić się doświadczeniami z na-

szej „ścieżki #iPadOnly”. to co dobre, to co niedobre i to co w ogóle nie działa. Pisanie 

tej książki było dla nas nie tylko bardzo fajnym doświadczeniem, ale także odkryliśmy 

dużo nowych rzeczy podczas wspólnej pracy.

Po prostu dużo się od siebie nawzajem nauczyliśmy. Wiele rzeczy, które do tej pory 

robiliśmy na iPadzie w jeden sposób, musieliśmy zmienić (lub wcale ich nie robić). inne 

jeszcze bardziej uprościliśmy i poprawiliśmy. Dzięki tej współpracy zauważyliśmy, że 

mnóstwo miejsc w naszej pracy na iPadzie można było jeszcze zmienić i usprawnić.

 » 2013 nr 6 » PRODuCTIVITY » Produktywność na iPadzie - nowa książka „#iPadOnly”  126



Pisanie tej książki dało nam możliwość zakwestionowania naszego przekonania do pracy na iPa-

dzie, mogliśmy jeszcze raz przetestować nasze aplikacje, założenia i cały koncept #iPadOnly. i muszę 

przyznać, że sami siebie zaskoczyliśmy i sami się do tej drogi jeszcze bardziej przekonaliśmy.

 » Teraz czas na Ciebie
Wierzymy w to, że większość zapracowanych profesjonalistów, w tym i ty, może być #iPa-

dOnly. Myślimy, że każdy z nas powinien raz na jakiś czas zakwestionować swoje stare założenia 

i spojrzeć na swój sposób pracy z pewnej perspektywy i samemu stwierdzić, co i jak można zro-

bić łatwiej, szybciej i przyjemniej. Z naszego doświadczenia przejście na #iPadOnly powoduje, że 

udaje się znacznie uprościć codzienną pracę oraz uczynić ją po prostu fajniejszą i bardziej przy-

jemną. to jest kompletna zmiana paradygmatu „pracy na komputerze”, ale jak dla nas – jest ona 

niesamowita. ta książka ma być takim przykładem i taką wstępną instrukcją obsługi. W kolejnych 

rozdziałach pokazujemy, jak wyglądało nasze przejście na iPada, co się zmieniło, co musieliśmy 

usprawnić. Zademonstrujemy najważniejsze aplikacje, których używamy codziennie w pracy na 

iPadzie i które nam przejście na #iPadOnly znacznie uprościły, jeśli nie w ogóle umożliwiły. Przed 

nami nowy świat komputeryzacji i według nas droga #iPadOnly jest jego początkiem. trzymaj 

się, to będzie niezła jazda.

Premiera książki nastąpi 27 czerwca na stronie: www.iPadOnly.net
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iPhone ochroniony tak cienkim skinem, że nawet go nie poczujesz. MacBook spersonalizowany jednym  
z kilkuset niepowtarzalnych wzorów. Precyzyjnie wykonane specjalnie dla Ciebie z najwyższej jakości folii  
winylowych, dostępnych w wielu kolorach. To nie są zwykłe naklejki. Witamy w Sticky Tape.

www.st ickytape.pl

iPhone       MacBook       iPad
ozdobne  w iny l e     sk i ny  och ronne      s ze roka  gama ko lo rów

http://stickytape.pl


 » Zwierciadło

jakiś czas temu, trochę przypadkiem, dowie-

działem się, że miesięcznik „Zwierciadło” to jeden 

z najpopularniejszych magazynów dla kobiet w Pol-

sce. to tym bardziej warte uwagi, bo nie jest to kal-

ka zachodniego pisma, tylko nasz rodzimy twór. nie 

jestem głównym odbiorcą treści w tym miesięcz-

niku, ale muszę przyznać, że i dla mężczyzny może 

być to momentami ciekawa lektura. kobiety zaś 

znajdą w nim odpowiedzi na zarówno ważne ży-

ciowe pytania, jak i sporo lżejszych tematów i cie-

kawych felietonów. katarzyna Montgomery, czyli 

redaktor naczelna napisała „Zwierciadło to przy-

stanek w codziennym natłoku spraw. to okazja do 

spojrzenia na świat z głębszej perspektywy, odkry-

cia swoich możliwości, poznania emocji, zrozumie-

nia relacji”. to doskonale oddaje charakter pisma.

Od strony technicznej magazyn wypada bar-

dzo dobrze. Mamy w nim układ poziomy z tekstem 

zazwyczaj w dwóch szpaltach, który nie jest wierną 

kopia magazynu papierowego, ale nie odbiega od 

niego znacznie. Znajdziemy w nim ciekawe multi-

medialne smaczki, ale podane w taki sposób, że nie 

utrudniają czytania.

Cena: 1,79 euro/numer

GRY I PROGRAMY
Z APPStORe nORBERT CAŁA
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 » Wyrazy

kto z nas nie grał w Scrabble? to jedna 

z tych gier, które idealnie nadają się do kon-

wersji na wersję iPadową czy też iPhone’ową 

i dość szybko taką wersję otrzymała. nieste-

ty oryginalnych Scrabble w polskiej wersji ję-

zykowej nadal nie ma w AppStore. Lukę chce 

wypełnić program polskiego dewelopera 

pod swojską nazwą Wyrazy. Zasady są prak-

tycznie identyczne jak w oryginale. Musimy 

układać wyrazy z posiadanych liter, tak aby 

zebrać jak największą liczbę punków. Roz-

grywkę toczymy zawsze przez sieć i może-

my grać z losowym przeciwnikiem bądź zna-

jomym, którego zaprosimy do gry. grafika jak 

w takiej grze jest dość prosta i pomaga w roz-

grywce i skoncentrowaniu się na układaniu 

słów. Program jest jednak w dość wczesnej 

wersji i posiada kilka wad. jedną z najważniej-

szych jest brak możliwości ustawiania cza-

su na ruch. W tej chwili jest absurdalnie dłu-

gi i nie pozwala na przeprowadzenie szybkiej 

rozgrywki. Zaletą jest zaś możliwość grania 

z kilkoma graczami naraz.

Cena: za darmo
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 » Office Mobile for Office 365

O pakiecie Office dla systemu iOS mówi 

się chyba od czasu powstania systemu. Były 

już pokazywane ekrany z tego systemu, były 

plotki, były zapowiedzi, samego Office jed-

nak na razie nie doświadczyliśmy. Zmieniło 

się to kilka dni temu, kiedy w AppStore poja-

wił się darmowy program Office Mobile for 

Office 365. nie jest to żaden żart i program 

jest naprawdę produkcji Microsoftu. tyle że 

nie jest to pełny Office a jedynie klient usłu-

gi Office 365. W ramach tej usługi, której rocz-

ny abonament kosztuje 100 dolarów, dostaje-

my 20 gB miejsca na dokumenty w chmurze 

Sky Drive, dostęp do Office’a przez www oraz 

właśnie możliwość otwierania dokumentów 

w aplikacji na iOS. niestety całość ma spo-

ro wad. Po pierwsze usługa Office 365 nie jest 

zbyt popularna – szczególnie w naszym kra-

ju, a po drugie możliwości wersji iOS są co 

najmniej mizerne. Word w tej wersji nie po-

zwala nawet na ustawienie dowolnego fontu 

w dowolnym kolorze. niejeden z bardziej za-

awansowanych notatników dla iOS jest bar-

dziej rozbudowany. Czyli nadal czekamy na 

pełnego Office dla iOS, ale ten program to ja-

skółka w tunelu… czy jakoś tak.

Cena: za darmo
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 » CloudPebblet

test zegarka Pebble mogliście przeczytać 

w poprzednim numerze. to tak w zasadzie 

pełnoprawny komputer z własnym wyświe-

tlaczem, procesorem, pamięcią i wszystkim, 

co komputer potrzebuje. tym zaś, co kompu-

ter najbardziej potrzebuje, jest oprogramo-

wanie. Pebble wychodzi temu naprzeciw i ma 

własne SDk do pisania programów właśnie 

dla tego zegarka. CloudPebble jest właśnie 

środowiskiem programistycznym dla Pebble 

w postaci aplikacji dla iPada oraz iPhone’a. 

W programie możemy edytować kod źródło-

wy programów dla Pebble, zmieniać ich gra-

fikę oraz automatycznie kompilować kod, tak 

aby był możliwy do przetestowania na zegar-

ku. interfejs aplikacji nie jest może szczytem 

rozwiązań z zakresu ergonomii, ale właśnie 

dzięki temu programiści pewnie się odnaj-

dą bez problemu. Z drugiej strony jest na tyle 

prosty, że każdy, kto odrobinę zna się na pro-

gramowaniu w dowolnym języku, nie powi-

nien mieć problemu ze stworzeniem własne-

go niespotykanego cyferblatu do Pebble.

Cena: za darmo
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APLikACje nA OS X
MiCHAŁ ZiELińSKi

 » eye-Friendly
W 2010 roku iPhone przyniósł bardzo istotną nowość – ekran 

Retina, którego gęstość pikseli po prostu zwalała na kolana. W cią-

gu dwóch lat Apple wprowadziło Retinę do swoich tabletów i lapto-

pów. to właśnie te drugie pozwalają nazwać ten rodzaj ekranów na-

rzędziem. MacBooki Pro od teraz nie mają ustalonej rozdzielczości, 

możemy ją zmieniać w ustawieniach. Całe szczęście, ten zajmują-

cy chwilę proces możemy znacznie usprawnić dzięki prostej aplika-

cji – eye-Friendly. instaluje się ona w Menu Barze i stamtąd może-

my wywołać listę dostępnych rozdzielczości. Po kliknięciu, z laptopa 

z ekranem 1280×800 momentalnie dostajemy komputer z Full HD. 

Proste, szybkie i wygodne.

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

 » Viber
iMessage to świetny zamiennik SMS-ów – wiadomości wysyła-

ne są przez internet, za darmo, mamy możliwość rozmów grupo-

wych a także aplikację na OS X, więc praktycznie możemy wysyłać 

SMS-y prosto z komputera. na długo przed komunikatorem od Ap-

ple w App Store dostępny był Viber, również komunikator, działający 

na dokładnie tej samej zasadzie, jednak nie integrujący się z Messa-

ges.app. Z czasem Viber wkroczył na inne platformy mobilne, a te-

raz dostępny jest również na OS X. Aplikacja przypomina Messages.

app na OS X, jednak jest utrzymana w charakterystycznej fioletowej 

kolorystyce. Poza wysyłaniem wiadomości pozwala na dzwonienie 

głosowe oraz wideo. Must-have dla posiadaczy Vibera zainstalowa-

nego na swoich telefonach.

Cena: za darmo http://www.viber.com/
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 » Converto
Metr, kilogram, sekunda, kelwin. to podstawowe jednost-

ki Si, które definiują długość, masę, czas i temperaturę. Mimo 

że sam układ Si istnieje i ma się dobrze, to nie wszyscy z nie-

go korzystają. Chociażby temperatura, którą wyrażamy w stop-

niach Celsjusza. nawet nie ma co wspominać o Stanach Zjedno-

czonych, gdzie długości są w milach lub calach, a temperatura 

w stopniach Fahrenheita. internet sprawił, że na co dzień ob-

cujemy z różnymi jednostkami, jednak nie zawsze wiemy, ile 

to jest „na nasze”. Wszystkim tym polecam aplikację Converto 

– prosty konwerter jednostek, który zagnieżdża się w menu ba-

rze. Oferuje możliwość przeliczania praktycznie każdych warto-

ści, do tego wygląda ładnie i jest łatwy w obsłudze.

Cena: za darmo http://bit.ly/15euc7k
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na zewnątrz świeci piękne słońce, więc chyba czas najwyższy wyjść z lochów 

i zaczerpnąć świeżego powietrza. 

KRZySZTOF MORAWSKi

W poprzednim numerze przyglądałem się grze „Dungeon Hunter iV”, najnow-

szemu dziecku gameloftu. no i narzekałem nieco w swoim stylu na system „free-

-to-p(l)ay”, o który została ona oparta. Dlatego dziś postanowiłem przyjrzeć się 

jego konkurentowi, jakim jest gra „Wild Blood”, w której to wcielamy się w samego 

Lancelota, aby wyruszyć na ratunek pięknej niewieście (a jakże by inaczej!). 
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 » Wątek fabularny 
W dużym skrócie: król Artur oszalał, będąc zazdrosnym o Lancelota i królową gi-

newrę. W swojej desperacji Artur, skuszony przez siostrę Morganę, otworzył wrota pie-

kieł i pozwolił wedrzeć się do świata przeróżnym demonom. tymczasem Morgana za-

brała ginewrę i trzyma ją jako zakładnika na magicznej wyspie Avalon. Dlatego teraz 

Lancelot będzie musiał skonfrontować się z Arturem i odbić ginewrę z rąk Morgany. 

Przyznaję, że wszystko to jest nieco zakręcone, jak telewizyjna telenowela. nie-

mniej, jakikolwiek byłby cel naszej podróży, będzie on dla nas oznaczał sporą dawkę 

tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli oczywiście „brykania” i walki z przeróżnymi 

demonami. A to wszystko w pięknej oprawie 3D! 

 » unreal engine… i wszystko jasne 
„Wild Blood” już na pierwszy rzut oka zachwyca piękną grafiką. nic dziwnego, 

bowiem gra stworzona została na trzeciej wersji silnika Unreal. Myślę, że każdy sza-

nujący się gracz słyszał kiedyś o nim. niemniej wspomnę tylko, że zaprojektowany 

przez epic games szybko stał się sercem wielu znanych gier FPP, RPg czy MMORPg. 

jądro silnika napisane jest w języku C++, przez co można wykorzystywać go do pro-

dukcji gier dla wielu platform, a iOS nie jest tu wyjątkiem.

Dzięki temu zabiegowi „Wild Blood” po prostu zachwyca magią kolorów i reali-

stycznym światem 3D. Otoczenie jest bogate, barwne i widziane na dużą odległość. 

Piękna grafika, efektowne ciosy i ataki combo oraz klimatyczne rysowane „wstaw-

ki”, widoczne pomiędzy kolejnymi etapami gry, ewidentnie pokazują zaangażowanie 

i ciężką pracę, jaką ekipa gameloftu włożyła w ten tytuł. 
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 » Ni to RPG, ni to Hack’n’slash… 
jak już wspomniałem wcześniej, „Wild Blo-

od” to swego rodzaju miks gry akcji i RPg. 

Mamy tu oczywiście możliwość zdobywania 

doświadczenia i ulepszania naszego ekwipun-

ku, jak i samego bohatera. Mamy też sporo sie-

kania, ciachania i wszelkiego innego poznawa-

nia żywota przeróżnych demonów. 

i choć wachlarz naszych broni jest w sumie 

dość ograniczony, to akcji i walki w tej grze na 

pewno nie brakuje. jest oczywiście słynny exca-

libur, do tego dwa topory, (mój zdecydowany 

faworyt) łuk i… no i to właściwie tyle. Mamy też 

po trzy umiejętności dla każdej broni, z których 

dwie możemy mieć aktywne jednocześnie, co 

urozmaica nieco nasze pole manewru. 

 » Solidny ale czy wybitny? 
Muzyka w grze utrzymana jest na dobrym 

poziomie i oddaje jej charakter. Dodatkowo, 

wszystkie dialogi są dubbingowane (nieste-

ty, języka polskiego nie ma co oczekiwać). jak 

przystało na tytuł gameloftu, mamy również 

solidny tryb multiplayer. Wszystko to sprawia, 

że „Wild Blood” zdecydowanie warty jest swojej 

ceny. Dziesięć różnych lokalizacji i spora liczba 

wrogów do pokonania zapewni nam dużo do-

brej zabawy, ale… 

no właśnie, całość nie porwała mnie na tyle, 

bym nie mógł tego tytułu odstawić na bok, 

aby zająć się rzeczami ważniejszymi. Być może 

jest to wina swego rodzaju liniowości rozgryw-

ki albo płytkiej fabuły, która jest, bo być musi, 
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Wild Blood      
Plusy:  + Świetna oprawa graficzna    

+ Sporo efektownego siekania i ciachania  
+ Dobra oprawa muzyczna    
+ Solidny tryb multiplayer

Minusy:   - Dość liniowa      
- Mała różnorodność ekwipunku

Cena: 5,99 euro

Trailer: http://www.youtube.com/
watch?v=xn6vv16Vq_I 

Link do sklepu: https://itunes.apple.com/eu/app/
wild-blood/id451403547?mt=8
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ale nie porywa. jaki dokładnie jest tego powód? nie 

wiem. 

Wiem natomiast, że tytuł ten zagości na moim 

iPadzie na zdecydowanie dłużej niż wspomniany 

„Dungeon Hunter iV”, który wyleciał po 2 dniach, po-

żerając zdecydowanie zbyt duże ilości moich ciężko 

zarobionych pieniędzy. tu przynajmniej mogę wyłą-

czyć grę i po jakimś czasie do niej wrócić, nie mar-

twiąc się, że ponownie będę musiał płacić realnymi 

pieniędzmi za każdą miksturę życia, której potrzebuję, 

by przejść następny poziom. i ten prosty fakt sprawia, 

że gdy tylko będę miał chwilę czasu, chętnie będę 

kontynuował moją przygodę w „Wild Blood”, odkry-

wając kolejne elementy gry. natomiast o „Dungeon 

Hunter iV” zdążyłem już dawno zapomnieć i wątpię, 

bym kiedykolwiek do niej wrócił. 

http://www.youtube.com/watch?v=xn6vv16Vq_I
http://www.youtube.com/watch?v=xn6vv16Vq_I
http://bit.ly/XCWtaq
https://itunes.apple.com/eu/app/wild-blood/id451403547?mt=8
https://itunes.apple.com/eu/app/wild-blood/id451403547?mt=8


 HeART OF THe SWARM
STARCRAFT 2

asymiluj, ewoluuj, niszcz! zemsta jest słodka!

PAWEŁ PiOTROWSKi

na zewnątrz świeci piękne słońce, więc chyba czas najwyższy wyjść z lochów i za-

czerpnąć świeżego powietrza. 

Od pojawienia się pierwszego dodatku (lub drugiej części, jak kto woli) do kultowej 

produkcji firmy Blizzard minęło już sporo czasu. Ci, którzy mieli ją nabyć (czyli fani i uza-

leżnieni), już dawno ją nabyli, skończyli kampanię na wszelkie możliwe sposoby, a teraz 

oddają się szaleństwu gry w trybie multipalyer. Czemu więc pochylać się nad grą, o któ-

rej pisał i mówił cały świat? Odpowiedź jest prosta: to jedna z niewielu pozycji, które nie 

nudzą się nawet po graniu w nie całymi latami. A Blizzard wie, jak zrobić taką grę, czego 

dowodem jest powodzenie pierwszej serii StarCraft oraz jej następczyni – StarCraft ii.

Pierwszą część SC ii opisywałem październikowym wydaniu iMagazine z 2010 roku. Od 

tamtej pory minęły ponad dwa lata. Co nowego pokazał Blizzard w drugiej części sagi?
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 » Fabuła

jak doskonale pamiętamy, pierwsza kampania 

zakończyła się unieszkodliwieniem wrogów oraz 

przywróceniem ludzkiej postaci kerrigan. no, pra-

wie ludzkiej postaci, gdyż Sara nie do końca stała 

się człowiekiem. niektóre jej zergowe cechy pozo-

stały, pozwalając jej na kontrolę Roju. i tu rozpo-

czyna się fabuła drugiej części gry. Zaczyna się też 

młyn i świetna zabawa. W pierwszej misji Sara de-

monstruje swoje umiejętności oraz potęgę roju. 

kolejne misje to poznawanie i rozwój umiejętności 

posiadanych przez tę dziewczynę.

Druga część to czas Zergów i Roju, kierowane-

go przez Sarę. kolejne misje to ewolucja roju, do-

stosowywanie jego umiejętności oraz niszczenie 

wszystkiego, co spotka na swej drodze. Motywem 

przewodnim jest zemsta Sary na człowieku, który przyczynił się do jej nieszczęścia – Arkturusie 

Mengsku. kolejne misje przybliżają Sarę do realizacji jej zemsty, ale powodują też sporo zawirowań 

i zwrotów akcji. Dodatkowe misje poboczne pozwalają na modyfikację genetyczną roju oraz umie-

jętności samej bohaterki. nie będę zdradzał zakończenia tej części fabuły, aby nie odebrać radochy 

tym, którzy jeszcze nie grali. Mogę jednak napisać, że jest dosyć ciekawie.

 » Co nowego, grafika i rozgrywki

jasnym jest, że Blizzard nie mógł zastosować w tej części rozwiązań znanych z części poprzed-

niej. Bezsensem byłoby latanie Roju po planetach i zbieranie surowców w celu realizacji zadań. Ze-

rgi tak nie robią. Zergi mutują i zalewają wroga masą, niszcząc go bezlitośnie. Zamiast pokładu Hy-

periona mamy tu stwora transportowego zwanego Lewiatanem, z pokładu którego kerrigan kieruje 

Rojem, asymiluje modyfikacje genetyczne, przydatne w walce oraz zdobywa własne umiejętności 

dodatkowe. Podczas kolejnych misji w kampanii mamy możliwość pozyskiwania nowych łańcuchów 

DnA, które odpowiednio wplecione do Roju pozwalają na rozwijanie umiejętności. Sam interfejs 

gry został zmodyfikowany, jednak nie podobała mi się statyczność tego, co się dzieje. tu Blizzard 

troszkę poszedł na łatwiznę. Animacje postaci oraz sposób prowadzenia przez nich dialogów jest 

strasznie patetyczny i przewidywalny. jedynym wyjątkiem jest dla mnie stwór Abatur, który jest naj-

mniej „ludzki”, a pogawędki z nim są na swój sposób ciekawe.
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W StarCraft 2 – Heart of the Swarm pojawiły się nowe jednostki. nie będę tutaj wy-

mieniał wszystkich, gdyż jest ich kilka. Wspomnę tylko o terrańskich minach, które są 

zmorą dla Zergów, powodującą spustoszenie w dużych grupach lekkich jednostek; pro-

toską Wyrocznią, która potrafi wyciąć w pień ekonomię (SCV, drony, proby) oraz zergo-

wego nosiciela Roju – jednostkę wykluwającą z siebie szarańczę, która potrafi skutecz-

nie nękać jednostki wroga. Dzięki tym kilku zmianom i dodatkom pojawiły się nowe 

strategie gry, przez co utarte schematy budowy i strategii musiały zostać zmienione 

przez graczy. Dla mnie to świetne odświeżenie gry i nowe możliwości.

Dużych zmian doczekał się sam interfejs gry. Wszystko zostało poukładane bardziej 

logicznie. Pojawiły się też nowe opcje rozgrywek. Poza dostępnymi wcześniej mamy 

możliwość rozgrywania gier pozarankingowych, co jest dobrym wstępem dla mniej za-

awansowanych graczy, nie chcących psuć sobie statystyk. tryb rozgrywki z kompute-

rem też został zmodyfikowany tak, aby poziom trudności dostosowywał się do pozio-

mu gracza lub drużyny. Po każdym wygranym meczu poziom jest podnoszony, dzięki 

czemu komputer jest bardziej wymagający. to świetny tryb do doskonalenia swoich 

umiejętności oraz testowania nowych taktyk. niestety i w tej części można w łatwy spo-

sób oszukać „sztuczną inteligencję”, co nie bardzo mi się podoba. Blizzard powinien 

bardziej popracować nad algorytmami obrony przed szybkim atakiem.

Sporo uwagi poświęcono też modyfikacji i dodaniu nowych funkcji do rozgrywek 

rankingowych. gruntownie przebudowano panele ze statystykami i wykresami, dzię-

ki czemu są bardziej czytelne i jasne. Blizzard postarał się o lepszą kontrolę nad prze-

biegiem takiej gry. jedną z rewelacyjnych funkcji jest możliwość zatrzymania stanu gry 

i wznowienia jej w dowolnym czasie. Często zdarza się, że jakiś gracz „wypadnie” z gry 

z powodu awarii łącza lub innego przypadku. W tym momencie możliwe jest zapisanie 

stanu gry, a następnie wznowienie jej nawet kilka dni później. kolejna tego typu opcja 

to możliwość alternatywnego rozegrania gry, która już została zakończona. grupa gra-

czy ma możliwość wczytania rozegranej wcześniej gry i wznowienia jej od wybranego 

punktu. jest to świetne narzędzie typu „co by było gdybym…”.

Blizzard sporo pracy włożył w detale i smaczki występujące w grze. jednym z ta-

kich drobiazgów są zmiany w mechanice gry i oprawie graficznej. efektowne eksplozje 

jednostek mechanicznych, odrzut zergowego truchła, w które trafił pocisk lub efektow-

ny wybuch budynku protosów – to dodatkowa przyjemność podczas rozgrywki. Dzię-

ki systemowi zdobywania punktów doświadczenia, dużo radości będą mieli wszelkiej 
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maści kolekcjonerzy (do których się zaliczam). Za te punkty otrzymujemy potem śliczne 

portrety oraz odblokowujemy inne dodatki i dekoracje dla wybranej rasy.

Osobnym tematem wartym wspomnienia są krótkie sekwencje filmowe pojawiające się 

w trakcie przechodzenia kampanii. Bez dwóch zdań nazwę je majstersztykiem. Wspomnę 

tu tylko o rewelacyjnej sekwencji, która posłużyła jako reklama StarCraft 2 – Heart of the 

Swarm. Fani gry analizowali każdą sekundę filmu, który zawierał tak wiele fenomenalnych 

ujęć i detali. Świetne ukazanie cech poszczególnych ras oraz dbałość o detale sprawiają, że 

te miniprodukcje wołają o to, by zrobić z tego większy użytek i wypuścić film pełnometrażo-

wy. Dziwię się, że Blizzard jeszcze tego nie zrobił. Byłaby to wspaniała uczta dla fanów gry!

 » Podsumowanie
Muszę przyznać, że z jednej strony dostałem od Blizzarda świetną kontynuację gry, 

nowe opcje i mnogość detali cieszących oko i ucho. jednak z drugiej czekałem na coś wię-

cej. Być może fabuła została zbyt uproszczona i pomimo wielu dodatkowych opcji oraz moż-

liwości jest zbyt przewidywalna. jednak, podsumowując swoje wrażenia po kilku miesiącach 

grania w StarCraft 2 – Heart of the Swarm, przyznaję, że producent stanął na wysokości za-

dania i dostarczył mi kolejną porcję świetnej zabawy oraz spowodował, że czekam z niecier-

pliwością na kolejną – trzecią – część sagi. Wiadomo już, że będzie to część poświęcona rasie 

protosów, ale nie mogę się doczekać, aby przekonać się, jak zakończy się historia Sary i jima.



kuLTOWe GRY NA MAkACH
– COMMAnDOS 2, COMMAnDOS 3, 

WORLD OF tAnkS

na zewnątrz świeci piękne słońce, więc chyba czas najwyższy wyjść z lochów 

i zaczerpnąć świeżego powietrza. 

DOMiniK ŁADA

Ostatnio kilkukrotnie pisałem na twitterze i nie tylko, że brakuje mi od czasu do 

czasu możliwości pogrania w moją ulubioną grę sprzed lat – Commandos 2. Parę lat 

temu grałem w nią jeszcze na PowerPC, wcześniej na pececie. niestety, na intelmaki ni-

gdy jej nie było.

Marzę o tym, aby pojawiła się na iOS, w szczególności na iPadach. Uważam, że 

się idealnie do tego nadaje. Liczę, że skoro niedawno, zupełnie bez powodu, pojawił 

się o niej artykuł na the Verge, może to świadczyć o tym, że coś jest na rzeczy i nie-

bawem coś w temacie ruszy. Ale na razie szukam, 

co z tym fantem zrobić.

Moje rozważania i żale dotarły do kilku osób, 

m.in. do jakuba Ostaszewskiego, który podesłał 

mi gotowe rozwiązanie – za które bardzo dzięku-

ję. Sprawa jest dosyć prosta i sprowadza się do zain-

stalowania gry pecetowej przy użyciu specjalnego 

opakowania, tzw. „wrappera”, który opiera się o Wi-

ne’a (swoistego „emulatora” Windows – choć „wine is 

not an emulator”). Zatem lecimy – z czym to się je?

Aby zainstalować naszą ulubioną grę pecetową 

na maku, potrzebujemy mieć owego wrappera oraz 

płyty z oryginalną wersją gry z peceta. Płyty lub ob-

razy iSO. Wrappera pobieramy ze strony Paul The 

Tall. Znajdziemy tam kilkadziesiąt gotowych wrap-

perów do najpopularniejszych gier pecetowych – ja 
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byłem zainteresowany Commandosami 2 i 3 oraz World of 

tanks. Ale lista dostępnych pozycji jest bardzo długa i myślę, 

że każdy znajdzie coś dla siebie.

teraz musimy mieć samą grę. Potrzebujemy do tego 

płyt lub obrazów płyt w formacie iSO. O ile płyty to pew-

nie nie jest problem, to z obrazami iSO trzeba już sobie ja-

koś poradzić. Można je kupić i potem pobrać np. ze strony 

gamersgate (Commandosi są po ok. 4 eUR). Można też po-

prosić kolegę, aby stworzył obrazy iSO dla nas na swoim pe-

cecie. Obrazy iSO kupione we wspomnianym gamersgate 

mają jeszcze jedną przewagę – po instalacji nie odwołują się 

do fizycznej płyty CD/DVD, która musi być w napędzie i nie 

zawsze nasz makowy instalator sobie z tym radzi. niektóre 

tytuły nie mają takich płytowych „zabezpieczeń” i kombina-

cja z wynajdywaniem iSO nie będzie potrzebna. to już musi-

cie sami sprawdzić.

Procedura instalacji na przykładzie gry Commandos 3:

• 1. Montujemy wrappera i kopiujemy/przesuwamy ikonę 

„Commandos 3” na pulpit.

• 2. Montujemy obraz iSO z grą.

• 3. Z pulpitu uruchamiamy naszego wrappera „Comman-

dos 3”. Zostaniemy poinformowani o tym, że plik został 

pobrany z internetu. Oczywiście wciskamy „Otwórz”.

• 4. teraz pojawi się nam okno, od którego zaczniemy 

samą instalację.

• 5. klikamy w „install Software”. Pojawi się menu 

instalatora.

• 6. klikamy w „Choose Setup executable” i wybieramy plik 

„setup.exe” z obrazu iSO z grą, który uprzednio zamonto-

waliśmy, ewentualnie z włożonej do napędu płyty.

• 7. Uruchamia się dobrze znane nam okno windowsowe-

go instalatora. kilkukrotnie klikamy w „Dalej” i po bardzo 

krótkim czasie, jeśli mamy obraz iSO lub trochę dłuż-
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szym, gdy mamy CD, instalacja kończy się – uważam 

wręcz, że trwa to kilkukrotnie szybciej, niż z tego co 

pamiętam trwało na pececie.

• 8. instalacja dobiegła końca. Okno windowsowego 

instalatora znika i pojawia się okno, w którym mu-

simy wybrać ręcznie plik, z którego przygotowana 

przez nas gra będzie się uruchamiać.

• 9. Rozwijamy menu i wybieramy z niego plik „…/

commandos3.exe”. Co ważne, pojawia się on auto-

matycznie w rozwijanym menu, tak że nie musimy 

go nigdzie szukać.

• 10. to by było na tyle. Pozostaje nam już tyko uru-

chomienie gry i zabawa…

Po zakończeniu instalacji można odmontować 

wrappera i obraz iSO, a stworzoną grę możemy spokoj-

nie przenieść do katalogu z aplikacjami lub, tak jak ja 

zrobiłem, zupełnie na drugi dysk – nie wpływa to w ża-

den sposób na pracę całości.

na swoim Macbooku Pro 13" early 2011, z 16 gB RAM 

i grafiką intel HD graphic 3000, wspomniane prze-

ze mnie na początku gry działają płynnie, bez zacięć, 

choć wiatraki wariują. Można fantastycznie pobawić się 

i przypomnieć sobie stare czasy.

na koniec uprzedzam – ponownie zarwiecie noce! 

no i warto „uzbroić” się w klasyczną, 2-przyciskową 

mysz, bo Magic Mouse czy Magic trackpad nie zda 

egzaminu.

Aha i jeszcze jedno – pamiętajcie, że stare, klasyczne 

pecetowe gry nie grzeszyły rozdzielczością…

Miłej zabawy.
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cd to skrót od angielskiego wyrażenia change directory, czyli „zmień katalog” i jego zastoso-

waniem jest przejście do jakiegoś katalogu według poniższego schematu:

 » cd /ścieżka/do/jakiegoś/katalogu

Z poleceniem tym działa oczywiście autouzupełnianie przy pomocy przycisku tAB, co znacz-

nie przyspiesza przechodzenie do danego folderu.

Z narzędziem cd możemy wykonać dodatkowo parę ciekawych rzeczy, które jeszcze bardziej 

ułatwiają poruszanie się po strukturze katalogów. na przykład, samo wpisanie cd przeniesie nas 

do folderu domowego (oznaczonego jako ~). Z kolei cd .. spowoduje przejście do folderu zawie-

rającego katalog, w którym jesteśmy w danym momencie. natomiast cd – przeniesie nas do po-

przedniego folderu, w którym się znajdowaliśmy.

Źródło: Lifehacker

teRMinAL 
I POLeCeNIe CD

MACiEj SKRZyPCZAK

Jednym z podstawowych 

komend używanych 

w Terminalu jest polecenie 

cd. przyjrzyjmy się mu 

bliżej i zobaczmy, jakie ma 

możliwości.
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Myślę, że chyba każdy spotkał się z taką sytuacją. Oczywiście w większości wypadków cho-

dziło zapewne o pliki .DS_Store, które dla użytkowników OS X są niewidoczne, a które przecho-

wują informacje o strukturze katalogu. A skoro rzeczywiście zaśmiecają zipy, to warto byłoby się 

ich pozbyć. niestety systemowa aplikacja narzędzie archiwizujące nie oferuje takiej opcji. nic 

jednak straconego, z pomocą zawsze przyjdzie terminal (który znajdziemy w folderze /Applica-

tions/Utilities). Schemat komendy do pakowania i nieuwzględniania plików .DS_Store wygląda 

następująco:

 » zip -r nazwaarchiwum.zip ścieżka/doFolderu/zZawartością/doSpakowania/ -x „*.DS_Store”

jeśli jednak plik zip zawierać będzie podkatalogi, to żeby również one nie zawierały wspo-

mnianych plików, należy zastosować nieco zmodyfikowaną komendę:

 » zip -r nazwaarchiwum.zip ścieżka/doFolderu/zZawartością/doSpakowania/ -x „*/\.DS_Store”

Bonus: Wykorzystywanie narzędzia zip do wykluczania innych rodzajów plików

Oczywiście, rola wykluczania w narzędziu zip nie sprowadza się tylko do .DS_Store, ale na 

dobrą sprawę do dowolnego rodzaju plików. By na przykład nie uwzględnić w archiwum kon-

kretnego dokumentu (np. tajne.pages), w terminalu wpisujemy:

 » zip -r nazwaarchiwum.zip ścieżka/doFolderu/zZawartością/doSpakowania/ -x „tajne.pages”

jeśli natomiast nie chcielibyśmy zawierać całej grupy plików (np. Png), wpisujemy:

 » zip -r nazwaarchiwum.zip ścieżka/doFolderu/zZawartością/doSpakowania/ -x „*.png”

Źródło: OS X Daily

MACiEj SKRZyPCZAK

czy nie zdarzyło się wam spakować zawartość jakiegoś katalogu do zipa 

i przekazać taki plik użytkownikowi windowsa, a później słuchać jego narzekań, 

że prócz właściwej zawartości znajdują się tam również jakieś „makowe” śmieci? 
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W pierwszej części tego poradnika (który ukazał się w poprzednim numerze iMagazine) po-

kazałem Wam podstawy korzystania z Alfreda, jak również jego konfigurację. W drugim odcinku 

przejdziemy już do poznawania możliwości tej aplikacji. Zaczniemy od narzędzia zwanego File Se-

arch. jak sama nazwa wskazuje, pozwala ono na wyszukiwanie plików. Ale to tylko wierzchołek 

góry lodowej.

Zachęcam do obejrzenia i z góry przepraszam za błędy językowe, które wystąpiły podczas 

nagrywania.

Miłego oglądania!

ALFReD 2
FiLe SeARCH
MACiEj SKRZyPCZAK
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 » justin Timberlake – The 20/20 experience 

jak to jest możliwe? jak ten człowiek to wszystko 

robi? niech ktoś mi to wytłumaczy proszę, bo jeśli się nie 

mylę, to mamy do czynienia z niezłym fenomenem. Za-

cznijmy od tego, że swoją muzyczną karierę zaczynał 

w boysbandzie, co nie jest łatwym startem i nie przypo-

minam sobie, żeby ktoś po takim starcie był w tym miej-

scu, gdzie teraz jest jt. kolejna sprawa to intensywność 

albumów, jaką szanowny pan timberlake raczył nas ob-

darzyć w ciągu 15 lat, a jest ich aż 3 – słownie trzy. Dodajmy, że na ten nowy kazał 

wszystkim czekać 7 lat! na koniec najgorsze, i to już jest duża przesada, jak tylko 

moja kobieta zobaczy bądź usłyszy justina, mówi „O! Mój drugi chłopak”.

„WtF?!” chciałoby się powiedzieć, ale odpowiedź jest w sumie prosta. ten ko-

leś robi świetną muzykę, dobrze wygląda, a do tego ma w sobie to „coś” – strasz-

nie proste, prawda? Patrząc na tracklistę „the 20/20 experience” możemy się czuć 

trochę oszukani, bo po 7 latach czekania dostajemy tylko 10 numerów. jednak 

jak tylko przesłuchamy cały materiał, to szybko zorientujemy się, że w tych 10 nu-

merach jest więcej dobrej muzyki niż w niejednym 30-utworowym albumie. klu-

czem jest czas i to, w jaki sposób jest on zagospodarowany w każdym numerze. 

żadnej nudy i żadnego zbędnego przeciągania, nawet wtedy, gdy piosenka ma 

8 minut. każdy utwór to swego rodzaju odyseja muzyczna, która co chwilę prze-

nosi nas w inny gatunek i inne czasy, ale finalnie tworzy jedną fajną całość. Mile 

zaskoczył uśpiony w ostatnich czasach timbaland, który w dużej mierze przy-

czynił się do tego, jak ten album brzmi, ale na szczęście to nie jest ten typowy 

timbaland, jakiego znamy. Myślę, że połączenie sił i muzycznych zdolności tych 

dwóch panów to najlepsze, co mogło trafić się każdemu z nich. Od strony wokal-

nej justin nic się nie zmienił, nadal jest czarujący, cukierkowy i w każdej sekun-

dzie pokazuje, jak bardzo czuje muzykę.

Puenta może być tylko jedna: justin, prosimy częściej.

CAłA MUZYkA jAROSŁAW CAŁA
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 » Daft Punk – Random Access Memories 

Wyścig Formuły 1 na ulicznym torze w Monako to zawsze 

bez wątpienia największe święto motosportu. Cała świato-

wa śmietanka gwiazd co roku musi obowiązkowo stawić się 

przed kamerami telewizji z każdego zakątka ziemi. Dlatego 

to miejsce idealnie pasuje na wypromowanie czegokolwiek, 

a jak robić promocję w Monako, to tylko za pomocą przycią-

gających wzrok bolidów F1. Daft Punk zrobił to za pośrednic-

twem teamu Lotus, zmieniając jego malowania oraz nakłada-

jąc na głowy serwisantów swoje kosmiczne kaski, co dało efekt powalający na kolana. 

ta sytuacja pokazuje, jak z wielkim rozmachem Francuzi wrócili raz jeszcze zawojować 

Ziemię swoją muzyką. trudno powiedzieć, co działo się z chłopakami przez te 8 lat od 

wydania swojej ostatniej płyty „Human After All”, ale prawdopodobnie Daft Punk wy-

brał się na jakąś obcą daleką planetę i zabrał stamtąd całą kosmiczną energię do na-

grania „Random Access Memories”. Wielu ludzi związanych z muzyką uważa, że ten al-

bum był najbardziej oczekiwanym powrotem dekady i ciężko się z tym nie zgodzić. 

Pewne jest też to, że poprzeczka, jaką zawiesił sobie duet, sięgała co najmniej evere-

stu, a oczekiwania fanów były jeszcze wyższe. na pewno znajdzie się wielu ludzi, któ-

rzy powiedzą, że to już nie ten sam Daft Punk, ponieważ ta płyta w znaczący spo-

sób różni się od wcześniejszych. jednak jeśli ktoś zna się na muzyce, zna jej historię, to 

przygoda jaką przeżyje z „Random Access Memories”, będzie niezapomnianym dozna-

niem, do którego będzie chciał wracać jak najczęściej. Album niewiarygodnie pięknie 

streszcza wiele gatunków muzyki, a liczba instrumentów, jakie zostały wykorzystane 

do jego stworzenia, przyprawia o ból głowy. Rzecz jasna pozostały charakterystyczne 

syntezatory i modulowany głos zwany śpiewem robota, ale to wszystko jest dawkowa-

ne z niebywałym smakiem. trzeba też wspomnieć o świetnie dobranym towarzystwie, 

które pomagało stworzyć ten kosmiczny album. takie postacie jak: nile Rodgers, Phar-

rell Williams, Paul Williams, giorgio Moroder, Panda Bear, todd edwards, Dj Falcon, ju-

lian Casablancas i gonzales mówią same za siebie. jeśli do tego wszystkiego dodamy 

przynajmniej dwa numery, które są murowanymi hitami, to przed oczami staje nam 

album perfekcyjny, który jest pewniakiem w walce o tytuł płyty roku. gdy w upalny 

dzień w korku swojego miasta zobaczysz kobietę śpiewającą i tańczącą w aucie obok, 

to możesz być pewny, że na pokładzie gra „get Lucky” Daft Punk.
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 » Człowiek w żelaznej masce
W 2008 roku reżyser jon Favreau uraczył nas pierwszą częścią trylo-

gii. nie było za bardzo wiadomo, czego można się po owej produkcji spo-

dziewać. Zwłaszcza w kraju nad Wisłą, gdzie iron Man nie był zbytnio po-

pularnym bohaterem. Oczywiście wszyscy znają Supermana, Batmana czy 

Spidermana, ale człowiek w żelaznej masce nie przemawiał raczej do szero-

kiej publiczności. jednak pierwsze zwiastuny, pokazujące wspaniałe efek-

ty specjalne (no i Roberta Downey jr) sprawiły, że coraz większa liczba ludzi 

nie mogła się doczekać premiery. Pamiętam, jak sam wyszedłem z kina i by-

od dłuższego czasu nie było roku, w którym marvel nie uraczyłby nas adaptacją 

jednego ze swoich komiksów. po „The avengers” z 2012 wszyscy czekali na kolejny 

hit z Robertem downey Jr – trzecią już część przygód iron mana.

jAn uRBAnOWiCZ

     

IRON MAN 3
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łem tym filmem oczarowany. Świetne, wspo-

mniane wcześniej, efekty specjalne, dobry sce-

nariusz i no genialna rola głównego bohatera 

– przepełniona wdziękiem i poczuciem humo-

ru. ten film był skazany na sukces oraz na… 

kontynuację.

i tak, dwa lata później, do naszych kin zawitał „iron Man 2”. Oczekiwania były o wiele większe 

niż wcześniej i tym samym twórcy wpadli w pułapkę, w którą wpada praktycznie każda kontynu-

acja. Pierwsza część okazała się wielkim hitem i trzeba było stworzyć coś, co mu przynajmniej do-

równa. niestety, nie udało się. Film może się podobać lub też nie i chyba posiada tyle samo zwo-

lenników mówiących, że jest świetny, co ludzi głoszących na jego temat mizerne opinie. W jednym 

natomiast wszyscy są zgodni, nie jest lepszy od „jedynki”. nawet takie nazwiska jak Sam Rockwell, 

Samuel L. jackson czy Mickey Rourke nie uratowały produkcji. jednak miło się patrzyło na, i to 

znów zaraz mi wytknie nasza cudowna korektorka, Scarlett johansson ganiającą w obcisłym stro-

ju i lejącą bandytów po tyłkach [korektorka się uśmiecha – przyp.kor.]. Cały film był dość sporym 

wstępem do „the Avengers” i było to widać. Część trzecia miała nie lada zadanie przed sobą.

 » Zmiany
już w części drugiej nastąpiła pewna mała zmiana w ob-

sadzie; terrence Howard, który wcielał się w postać płk. jima 

Rhodesa, został zastąpiony przez Dona Cheadle’a. Moim zda-

niem, wyszło to produkcji na gorsze. Lubię tego aktora, ale ja-

koś mi nie pasował do tej roli. Był w niej nijaki, a w tym filmie 

pojawił się również jako War Machine, co wyszło ostatecznie 

dość słabo. „iron Man 3” jednak czekała o wiele większa zmiana, bo dotyczyła człowieka zasiadają-

cego na krześle reżysera. jon Favreau nie dogadał się ze studiem odnośnie wynagrodzenia i został 

zastąpiony przez Shane’a Blacka. to on był odpowiedzialny, kilka lat wcześniej, za znakomity film 

„kiss kiss Bang Bang”. Oprócz tego stworzył scenariusze do kilku, moim zdaniem wybitnych, filmów 

akcji z przełomu lat ’80. i ’90. ubiegłego wieku, takich jak: „Zabójcza broń”, „Ostatni skaut” oraz „Bo-

hater ostatniej akcji”. Dawało to nadzieję, że film spełni pokładane w nim nadzieje. Czy spełnił?

 » Inny styl
ten film jest inny. inny niż poprzednie. nie oznacza to jednak, że jest gorszy. Po pierwsze, jako 

jedyny z trylogii jest produkowany w technologii 3D. tak wiem, przed chwilą napisałem, że nie jest 

Ten film jest inny. inny niż 
poprzednie. nie oznacza to 
jednak, że jest gorszy.

 Jak zwykle, pierwsze 
skrzypce gra Robert 
downey Jr. i jak zwykle 
– jest w tej roli świetny.
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gorszy, a tu takie coś! na seans wybrałem się z mym redakcyjnym kolegą Wojtkiem (a.k.a. 

Moridinem) i jego uroczą Małżonką, do warszawskiego kina iMAX – bo jak oglądać 3D, to 

tylko w iMAX. ten ekran robi swoje. Dodatkowo, sam efekt 3D nie był męczący. Był cał-

kowicie zbędny, ale nie przeszkadzał. Ot taki typowy, by bilety były droższe i film więcej 

zarobił. kiedy skończył się seans, zgodnie powiedzieliśmy, że film jest bardzo dobry, ale 

jednak część pierwsza to w dalszym ciągu nasz faworyt. nadal tak uważam. Co przede 

wszystkim bardzo się tu rzuca w oczy, to fakt, że w filmie o iron Manie mamy mało iron 

Mana. nie da się pominąć tego, że tutaj pierwsze skrzypce gra tony Stark. Ale zaraz, jak 

to? „i’m iron Man” – tak tony nieprzerwanie powtarza od pięciu lat, więc jak może być go 

za mało?! Otóż przez przynajmniej 3/4 filmu monsieur Stark występuje jako on sam, bez 

zbroi. Początkowo nie bardzo byłem tym zachwycony, ale jak już sobie wszystko na spo-

kojnie przemyślałem, to ta koncepcja bardzo mi się spodobała.

Spodobało mi się inne podejście do wszystkiego. Skupienie się na prawdziwym bo-

haterze, na człowieku i na tym, co może zrobić bez super mocy czy zaawansowanego 

sprzętu. Oczywiście, na końcu i tak z tego wszystkiego skorzysta, ale nie w tym rzecz. 

Film jest niekiedy niesamowicie patetyczny, jednak jesteśmy już chyba do tego przy-

zwyczajeni w filmach Marvela.

 » Aktorstwo
jak zwykle, pierwsze skrzypce gra Robert Downey jr. i jak zwykle – jest w tej roli 

świetny. tu nie ma sensu się rozpisywać, bo dostajemy dokładnie to samo, co w częściach 

poprzednich – tylko lepsze. Wspomniany wcześniej Don Cheadle ma teraz bardziej roz-
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budowaną rolę i znakomicie się w niej sprawdza. jest partnerem tony’ego dłużej niż 5 minut i od-

grywa dość istotną rolę w fabule. gwyneth Paltrow wygląda jakby ostatnie kilka miesięcy spędziła 

na mocnym słońcu i moim zdaniem – jej rola nie zachwyca. tak w zasadzie mnie ona przypadła do 

gustu jedynie w pierwszej części. W tej może się niektórym podobać jako kobieta. Mnie nie bardzo.

na pochwałę zasługują jednak nowi aktorzy, a przede wszystkim guy Pearce oraz Ben king-

sley. ten pierwszy w roli Mandaryna – terrorysty, który wprowadza do świata odrobinę chaosu. 

Muszę przyznać, że rola pomimo tego, że inna, niż się spodziewałem, wypadła świetnie i jest jed-

ną z perełek tego filmu. Co się tyczy pana Pearce’a, to zagrał po prostu przyzwoicie. na pewno 

lepiej niż w jednej z porażek zeszłego roku, czyli „Prometeuszu”. Oby kolejne role były coraz lep-

sze. należy wspomnieć o takim aktorze jak Paul Bettany, w każdej z części to właśnie jego gło-

sem przemawiał jarvis. tutaj ta „postać” została trochę bardziej rozbudowana i to na plus.

 » Podsumowanie
Zdecydowanie nie jest to najgorsza odsłona przygód iron Mana, ale czy najlepsza? jest inna 

i to mnie się w niej bardzo podobało. Pierwszy film chyba nadal jest u mnie na pierwszym miej-

scu, ale ten dość skutecznie depcze mu po piętach. Będę pewnie musiał go obejrzeć kolejnych 

kilka razy, by ostatecznie zdecydować. jest bardzo dobrze i chciałbym, by na tym seria filmów 

się nie skończyła. Będzie zapewne trwać, dopóki Robert Downey jr będzie chciał w tych filmach 

grać, bo co jak co, ale iron Mana z innym aktorem sobie nie wyobrażam. Oby tak się nie stało. 

tymczasem znów go ujrzymy – prawdopodobnie w „the Avengers 2”.
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 » Historia napisana na nowo
nigdy nie byłem zagorzałym fanem „Star trek”. Zdecydo-

wanie jestem zwolennikiem „gwiezdnych wojen”, choć filmy 

o załodze enterprise znałem, a nawet oglądałem kilka seria-

li. Zanim j.j. Abrams postanowił stworzyć swój film, ostat-

nią częścią serii był „Star trek X: nemesis”, który pozostawiał 

wiele do życzenia. Był świetnym przykładem na to, jak tema-

tyka się wypaliła, a scenarzyści już chyba nie mieli dobrych 

pomysłów. Był to 2002 rok i wszyscy myśleli, że nic więcej 

w tym temacie się nie pokaże. jednak reżyser postanowił 

dodać wszystkiemu nieco świeżości. kilka lat temu stworzył 

w 2009 roku J.J. abrams 

na nowo zdefiniował 

największą sagę sci-fi w 

historii kina. największą 

pod względem uniwersum, 

liczby filmów i seriali. wtedy 

powstał nowy „Star Trek”.
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jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu, to bardzo Was do tego zachęcam, gdyż jest 

świetny i nawet zagorzali fani Luke’a Skywalkera znajdą w nim coś, co nie pozwoli im się ode-

rwać od ekranów.

 » kontynuacja
Poprzeczka została postawiona wysoko. W filmie z 2009 wszystko było idealnie wyważone 

i dostaliśmy znakomitą rozrywkę. jak wszyscy dobrze wiemy, z kontynuacjami bywa różnie i czę-

sto są dużo gorsze od swoich poprzedników. nic więc dziwnego, że i tym razem ludzie mieli ta-

kie obawy, choć nie powstrzymało ich to do pójścia do kina. Oczywiście Abrams nie mógł nie ulec 

współczesnym trendom i film wszedł do kin w technologii 3D, ale na szczęście również w dwuwy-

miarze i na taki seans się wybrałem.

Akcja filmu toczy się około rok po zakończeniu przygód opisanych w poprzedniej części i powracają 

wszyscy znani nam już bohaterowie. kapitan james t. kirk wraz ze swoją załogą (z pierwszym oficerem 

„Mission: impossible iii”, który został cie-

pło przyjęty, a sam Abrams udowodnił, 

że potrafi zrobić dobre kino akcji. Chyba 

właśnie tego potrzeba było serii – dosto-

sowania się do współczesnych wyma-

gań widzów. Udało mu się to znakomi-

cie. Wspaniałe efekty specjalne, wartka 

akcja, dużo zdrowego humoru oraz cie-

kawy scenariusz sprawiły, że ludzie na 

nowo pokochali „Star trek” – nawet ci, 

którzy wcześniej nie mieli z nim do czy-

nienia. nie było wątpliwości, że powsta-

nie kolejna część, choć nie było pewne, 

czy Abrams znów zasiądzie na krześle re-

żysera czy będzie tylko czuwać nad pro-

jektem jako producent. na nasze szczę-

ście zasiadł.
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Spockiem na czele) po raz kolejny będą musieli się zmierzyć z zagrożeniem dla Federacji. i to by było na 

tyle, jeśli chodzi o fabułę, bo przecież nie chodzi o to, by wszystko zdradzać. Czy kontynuacja się uda-

ła? Czy dostajemy wszystko to, co urzekło nas 

w pierwszym filmie? tak, tak i jeszcze raz tak.

 » efekty specjalne
tutaj mamy najwyższy poziom. jeden 

z najwyższych możliwych. Abrams znakomi-

cie poczuł, a potem podrasował klimat sci-

-fi i potrafił stworzyć coś wizualnie pięknego. Pomimo tego, że mamy świadomość, iż większość 

z tego, co widzimy na ekranie, to zasługa komputera, to nie bije to tak bardzo po oczach. Wszyst-

ko wydaje się dość naturalne i dzięki temu wierzymy w to, co widzimy. Myślę, że na tym właśnie 

polega magia kina (tego dobrego, prawdziwego kina), że możemy sobie wyobrazić, że przedsta-

wiony świat naprawdę istnieje, a nie pozostaje tylko efektem działania czyjejś wyobraźni. Sceno-

grafie, kostiumy, zdjęcia – wszystko jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. nie ma 

się do czego przyczepić, nie ma za co znienawidzić twórców. kiedy oglądamy wnętrza enterpri-

se, to sami chcemy się na nim znaleźć. jak patrzymy na mundury załogi, to mamy ochotę mieć 

taki na odświętne okazje. Podczas oglądania wspaniałych krajobrazów chcemy się tam znaleźć. 

Bardzo podobało mi się, że w tej części mogliśmy zobaczyć więcej świata przyszłości. Mamy tu 

między innymi pokazany Londyn czy San Francisco w czasach, w których dzieje się film. Szcze-

rze, to chciałbym, by tak to wszystko kiedyś wyglądało. Zresztą zawsze mnie ciekawiły takie futu-

rystyczne wizje naszej planety w kinie.

Co się tyczy samych zdjęć, to niektórzy 

mogą narzekać na wszechobecny „efekt flary”. 

Ale jeśli nie przeszkadzało Wam to w pierw-

szej części, to tutaj też nie będzie. Dla mnie to 

taki „podpis” Abramsa, jeśli chodzi o te filmy.

 » Muzyka
W filmie z 2009 była przepiękna muzyka, która znakomicie oddawała klimat opowieści i tym 

razem jest podobnie. nie jestem fanem słuchania muzyki filmowej inaczej niż w filmie, ale ta (po-

dobnie jak w poprzedniej części) przypadła mi do gustu i mogę jej słuchać na domowych głośni-

kach. Wbrew pozorom muzyka w filmie jest naprawdę bardzo ważna. Są przypadki, kiedy to ona 

trzyma cały film i cieszę się, że tutaj po raz kolejny twórcy podeszli profesjonalnie do tematu.

abrams znakomicie poczuł, a potem 
podrasował klimat sci-fi i potrafił 
stworzyć coś wizualnie pięknego.

wszystko jest dopracowane w 
najdrobniejszych szczegółach. nie 
ma się do czego przyczepić, nie 
ma za co znienawidzić twórców.
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 » A jak to wypada aktorsko?
jak pisałem, mamy tu wszystko, co mieliśmy w wersji poprzedniej. tylko lepiej. jedni będą się zachwy-

cać kapitanem kirkiem, inni podziwiać piękno nyota Uhura (w tej roli zjawiskowa Zoe Saldana), a jeszcze 

inni śmiać się z ironicznych żartów lekarza McCoya. jednak uwagę trzeba zwrócić na trzech aktorów.

Pierwszy to Zachary quinto jako Spock. już 4 lata temu pokazał, że idealnie pasuje do tej roli, 

a teraz to tylko potwierdził. Mimo iż oryginalny Spock, czyli Leonard nimoy, to klasa sama w so-

bie, quinto stworzył tę postać na nowo, zachowując wcześniejsze standardy. Wspaniały!

kolejnym wymagającym pochwały aktorem jest Benedict Cumberbatch, znany sporej liczbie 

osób z roli Sherlocka w serialu BBC. Byłem bardzo ciekaw, jak wypadnie, gdyż serial uwielbiam i sam 

aktor stał się jednym z moich ulubionych. Cóż, po tym filmie lubię go jeszcze bardziej. Zagrał znako-

micie. Czarny charakter, który idealnie spełnia swoją rolę, czyli wzbudza naszą nienawiść, choć cza-

sem zaczynamy go lubić, by zaraz znów się go bać. Aktorsko bardzo dobrze, wysoki poziom. nie 

mogę się doczekać jego roli smoka w nadchodzącej kolejnej części Hobbita. tam będzie co prawda 

podkładać głos, ale ten ma znakomity, więc o nic się nie martwię.

na koniec Simon Pegg jako Scotty. genialny aktor komediowy, który każdą swoją rolą wywo-

łuje u mnie łzy śmiechu. Uwielbiam go za to, że jego humor nie jest prostacki. jest często głupi, 

ale w ten absurdalny sposób. tutaj – pełen ironii, czasami cynizmu. i jeszcze ten akcent! Czekam 

na jego najnowszy film „the World’s end” – może być epicki!

 » Podsumowanie
nowy „Star trek” w pełni spełnił moje oczekiwania, chy-

ba jako pierwszy blockbuster w tym roku. nie mam się do cze-

go w nim przyczepić, nie czułem się zawiedziony, na seansie się 

nie nudziłem i dostałem porządną dawkę rozrywki na najwyż-

szym poziomie. na to czekałem i czekania nie żałuję. teraz za-

stanawiam się, jak j.j. Abrams spełni się w roli reżysera nowych 

„gwiezdnych wojen”. Ma nie lada zadanie przed sobą, nie tylko 

dlatego, że SW (jak mawia Wojtek, ten skrót może oznaczać tylko 

jedno) to ta „jedyna saga”, ale również dlatego, że jeden reżyser 

będzie odpowiedzialny teraz za dwa uniwersum, których fani to-

czą ze sobą wojnę od czasów narodzin Midichlorianów. nie boję 

się o stronę wizualną, ta będzie taka, jaką ma być. nie boję się 

o historię, bo zabrali się za nią odpowiedni ludzie. Boję się o to, 

czy film będzie miał odpowiedni klimat. Ze „Star trek” się udało.
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 » książka i ekranizacje
jak większość się zapewne orientuje, nie jest to oryginalna, dopiero co 

wymyślona historia. „Wielki gatsby” to powieść amerykańskiego pisarza 

Francisa Scotta Fitzgeralda z 1925 roku. Akcja toczy się na początku lat 20. 

ubiegłego wieku w nowym jorku i okolicach. książka jest uważana za jedną 

z najważniejszych powieści w amerykańskiej literaturze, więc nie dziwi fakt, 

że była kilkukrotnie ekranizowana. najgłośniejszą i do tej pory najpopular-

niejszą była wersja z roku 1974, w której główne role zagrali Robert Redford 
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Jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie premier tego roku. film, który miał 

pojawić się w kinach już w okolicach zeszłego Bożego narodzenia, został przełożony i kazał 

na siebie czekać. a jak wiadomo, na nowy film z leonardo dicaprio zawsze warto czekać.
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i Mia Farrow. Od wielu lat uwielbiam ten film i co jakiś czas go sobie przypominam. Dlatego, między 

innymi, nie mogłem się doczekać nowej wersji, choć początkowo miałem pewne obawy.

 » Nowa wersja
kiedy dowiedziałem się, że będzie kolejna ekranizacja, początkowo byłem dość zmieszany. 

Zadawałem sobie pytania z gatunku: „Po co?”. Ale bardzo ważną rzeczą, która przemawiała na ko-

rzyść tego filmu, była rola Leonardo DiCaprio. jeden z moich ulubionych aktorów i jeden z naj-

większych jego pokolenia. ten facet jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i z każdym kolejnym 

filmem wydaje mi się coraz lepszy. jeśli ktoś powie kiedyś, że DiCaprio jest słabym aktorem, to 

znaczy, że nic a nic się na aktorstwie nie zna. i to będzie fakt.

W chwili, kiedy pojawiły się pierwsze zdjęcia i zwiastuny, wiedziałem, że czeka nas nie lada widowi-

sko – pełne przepychu, kolorów, wielkości. 

tego można się zresztą spodziewać, bo re-

żyser Baz Luhrmann przyzwyczaił nas do 

takich rzeczy swoimi wcześniejszymi filma-

mi („Romeo i julia”, „Moulin Rouge!”).

 » Wizualnie
trudno jest streścić odpowiednio 

fabułę tego filmu, by nie zdradzić szczegółów, a jednocześnie napisać coś, czego byście już gdzieś 

nie przeczytali bądź nie usłyszeli. Dlatego tego nie zrobię. Przejdę od razu do tego, jakie wrażenie 

na mnie ten film wywarł. Wizualnie – jest to cudo. Można się co prawda do kilku rzeczy przycze-

pić, ale całościowo nie mają one większego znaczenia. Do polskich kin wszedł on w dwóch wer-

sjach: 2D i 3D. ja wybrałem się 

na pokaz 2D, gdyż jak już wie-

lokrotnie pisałem, nie przepa-

dam za trójwymiarem i jeśli 

mam wybór, to zawsze pójdę na 

film w wersji tradycyjnej. Cho-

ciaż momentami raziło mnie to, 

że niektóre sceny były nakręco-

ne z myślą o 3D i to było widać. 

Przeszkadzało, lecz szybko moż-

na było się do tego przyzwycza-

nasze oczy są niemal bombardowane 
wspaniałymi kolorami, szykownymi 
strojami, pięknymi krajobrazami i 
cudowną scenografią.
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ić. nasze oczy są niemal bombardowane wspaniałymi kolorami, szykownymi strojami, pięknymi 

krajobrazami i cudowną scenografią. to są zdecydowanie jedne z największych zalet tego filmu 

i oglądając go, czuć ten rozmach. nie mogę się doczekać 

filmu na Blu-ray, by móc jeszcze raz to wszystko podziwiać.

 » Aktorzy to prawdziwa elita
jak wspomniałem wcześniej, Leonardo DiCaprio. to jest 

nazwisko, które zawsze się obroni. Aktor jak zwykle poka-

zał klasę, umiejętności, warsztat. tak jak wcześniej w tym 

roku, w „Django” udowodnił, że należy do czołówki Holly-

wood i to, że pracował już w swojej karierze z największy-

mi reżyserami, nie jest przypadkiem. A ja tylko utwierdziłem 

się w przekonaniu, że dalej będę oglądał każdy film z jego udziałem. nie jest on jednak jedyną moc-

ną stroną tego filmu, ale najpierw napiszę o tych słabszych. Zdecydowanie najgorzej wypadła żeń-

ska część obsady, poza jednym wyjątkiem.

Carey Mulligan, grająca Daisy Buchanan, czyli ukochaną gatsby’ego. Pomimo tego, że bardzo 

cenię tę aktorkę między innymi za znakomitą rolę w filmie „Wstyd”, to tutaj nie pokazała, na co ją 

stać. nie wiem dokładnie, jaki jest tego powód. Być może reżyser nie poprowadził jej zbyt dobrze 

i nie udało mu się wydobyć drzemiącego w niej potencjału? A może najzwyczajniej nie poczuła 

roli lub taka właśnie miała być. Szkoda.

Drugą kobietą jest isla Fisher jako Myrtle Wilson. Aktorka, która do tej pory znana była raczej 

z komedii, przede wszystkim tych romantycznych, tutaj miała okazję pokazać się z innej strony. 

jednak, co mnie bardzo zasmuciło, nie było jej to dane, gdyż jej postać została bardzo okrojona. 

nie było jej na ekranie tyle, ile bym chciał, a nawet jeśli się już pokazała, to coś nie grało. Szkoda. 

jednak wyglądała zjawiskowo.

Wspomniałem jednak o pewnym wyjątku. jest nim elizabeth Debicki w roli jordan Baker. je-

śli wierzyć temu, co podaje internet, jest to dopiero jej druga rola w większym filmie, ale oby nie 

ostatnia. kobieta najzwyczajniej rządziła na ekra-

nie w scenach z jej udziałem. nie lada wyczyn, by 

ukraść każdą scenę koleżankom z obsady. Wyglą-

dała wspaniale, grała rewelacyjnie, nawet kiedy nic 

nie mówiła. Zdecydowanie będę śledził rozwój jej 

kariery, bo gdzieś widzę Oscara i mnóstwo innych 

nagród.

To się w końcu nie zdarza 
często, by będąc w jednej 
scenie z dicaprio, w całości 
mu ją ukraść i rządzić na 
ekranie.

nie mogę się doczekać filmu 
na Blu-ray, by móc jeszcze 
raz to wszystko podziwiać.
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Co się zaś tyczy aktorów, to poza Leonardo DiCaprio mamy jeszcze trzech. tobey Maguire jako 

narrator filmu, czyli nick Carraway wypadł lepiej, niż się spodziewałem. Były momenty, kiedy znako-

micie zagrał głosem, mimiką i kiedy cieszyłem się, że to on został wybrany do tej roli. nie był pory-

wający, ale widać, że nie stracił formy i czekam na dalsze jego filmy, bo coś go ostatnio mało w kinie.

A teraz dwie prawdziwe perełki. joel edgerton jako tom Buchanan i jason Clarke w roli geo-

rge’a Wilsona. Pierwszego możecie kojarzyć na przykład z filmu „Wojownik”. Skądinąd znakomi-

tego filmu, który serdecznie Wam polecam. Sam aktor z produkcji na produkcję jest coraz lep-

szy i pokazuje, że jeszcze nieraz nas zaskoczy. to w końcu nie zdarza się często, by będąc w jednej 

scenie z DiCaprio, w całości mu ją ukraść i rządzić na ekranie. jemu to się udało i doszedłem do 

wniosku, że lepszego aktora do tej roli wziąć nie mogli.

jason Clarke natomiast, pomimo tego, że roli nie miał dużej, to jedną sceną potrafił powalić 

na kolana. Możecie go kojarzyć między innymi z filmów „Lawless” i „Zero Dark thirty”. W każdym 

z nich, jak i w omawianym, nie był zbyt rozmowny. Potrafił za to kilkoma spojrzeniami i kilkoma 

smutno wypowiedzianymi zdaniami zawładnąć publicznością. tutaj mu się to znów udało. Zdecy-

dowanie drugoplanowe role w tym filmie zostały obsadzone znakomicie (przynajmniej te męskie).

 » Na koniec kilka słów
Całość jest bardzo dobrym filmem. jedyn,e co mi się w nim nie podobało, to muzyka, która 

może podczas słuchania w domu jest bardzo fajna, to do filmu mi nie pasowała. Pomieszanie no-

woczesnych dźwięków z klimatem lat 20. nie 

do końca moim zdaniem się udało, ale nie-

którym może przypaść do gustu. Wizualnie 

wszystko jest piękne, aktorsko jest lepiej niż 

dobrze, a momentami nawet znakomicie. je-

śli jeszcze nie widzieliście, to radzę nadrobić.
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 » Poradnik pozytywnego myślenia

Film, który skradł niejedno serce, w tym serca 

członków Akademii, którzy docenili pierwszopla-

nową rolę jennifer Lawrence, przyznając jej Osca-

ra. Partneruje Bradley Cooper. Opowieść o miło-

ści – piękna, momentami zabawna, prawdziwa, 

a także smutna. Całość jest bardzo przyjemnym 

filmem, do którego chce się wrócić. ja wrócę na 

pewno, a czerwcowa premiera jest ku temu ideal-

ną okazją.

 » Hitchcock

Historia powstania jednego na najważniejszych 

filmów w historii kina, stworzonego przez jednego 

z najważniejszych reżyserów. jak powstała „Psycho-

za” Hitchcocka? tego możecie się do końca z filmu 

nie dowiedzieć, ale zobrazuje on Wam, przez co pod-

czas kręcenia przechodził sam Hitchcock. Znakomi-

ta charakteryzacja. Rewelacyjni: Sir Anthony Hopkins, 

Helen Mirren, a na deser piękna Scarlett johansson.

PReMIeRY DVD I BLuRAY 
CZeRWieC 2013 jAn uRBAnOWiCZ
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 » Szklana pułapka 5

Zapamiętajcie, to dobry dzień na szklaną pu-

łapkę. tak powinien brzmieć polski tytuł tego fil-

mu. trudno uwierzyć, że to już piąta odsłona przy-

gód johna McClane’a. niestety, najsłabsza. nawet 

średnio przyjęta czwarta część sprzed kilku lat 

wypadła o wiele lepiej. jednak jeśli jesteście fana-

mi serii, to nie wypada nie obejrzeć. Film bardzo 

dobry na spotkanie ze znajomymi, z dużą ilością 

jedzenia i nie tylko. typowy „odmóżdżacz”.

 » Filadelfia

na koniec coś z klasyki. Film, który przyniósł to-

mowi Hanksowi Oscara. Partnerują mu między in-

nymi Denzel Washington i Antonio Banderas. 

Piękna i smutna opowieść o człowieku, który po za-

chorowaniu na AiDS został zwolniony z pracy, a te-

raz doszukuje się należnej mu sprawiedliwości. Ab-

solutna konieczność do posiadania w domu. W tle 

oscarowa piosenka Bruce’a Springsteena „Streets of 

Philadelphia”.
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Wiele osób, wiele zdarzeń i jeden adres – od niego zaczyna się porusza-

jąca opowieść o zwyczajnych ludziach uwikłanych w historię.

Powieść o losach mieszkańców warszawskiej kamienicy przy kruczej 46 

od 1937 roku do końca XX wieku. tosię i Piotra wiele dzieliło, ale łączył ad-

res, który w ich świadomości został na zawsze. Przedzierając się przez wojnę, 

okupację, powstanie, lata powojenne i wszystkie przemiany dziejowe, sta-

rali się zwyciężać okropności dnia codziennego. Miłość, trudne wybory, rozstania, walka o przetrwa-

nie i o zachowanie własnej tożsamości – szukali własnego szczęścia bez względu na wszystko. i naj-

ważniejsze – z optymizmem, dzięki któremu wszystko może się udać. A czasami… powiedzie się coś, 

o czym nie śmiało się nawet marzyć.

„Modlić się, kochać męża i prząść na wrzecionie” (powinność kobiety, 

„Szkoła żon”), Molier

„Szkoła żon” to druga część „Serii z tulipanem”, czyli Polskie autorki 

– zmysłowo i erotycznie. to świetna, lekko erotyczna i feministyczna opo-

wieść o współczesnych matkach, żonach i kochankach.

julia jest świeżo po rozwodzie. Bardzo świeżo. Dokładnie pięć godzin i dwadzieścia siedem 

minut. Właśnie opija w klubie z przyjaciółkami powrót do stanu wolnego, kiedy w loterii wizy-

tówkowej wygrywa tajemnicze zaproszenie do luksusowego spa o nietuzinkowej nazwie… tam, 

w leśnej głuszy, gdzieś na Mazurach, ona i kilka innych, zwyczajnych kobiet, przeżywają przygo-

dę życia. Zostają tam przez 3 tygodnie, a po powrocie nic nie jest już takie samo. już nigdy żaden 

facet ich nie zostawi.

Cena: 19,96 zł

Do pobrania: empik
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 » Magdalena Witkiewicz
 » Szkoła żon

Cena: 23,04 zł

Do pobrania: Publio.pl
 » Maria ulatowska
 » kamienica przy kruczej

http://www.empik.com/szkola-zon-witkiewicz-magdalena,p1073823811,ebooki-i-mp3-p
http://www.publio.pl/kamienica-przy-kruczej-maria-ulatowska,p85351.html


„Szok szybkości” to esej o fascynującym prądzie cywilizacji, który porywa 

świat wraz z ludźmi w dziwną przyszłość. Symbioza ludzi i komputerów, końcowy 

etap postnowoczesnej kultury rodzi zaskakujące zjawiska, napędzane potężnymi 

siłami ewolucji i entropii. Świat w każdej chwili może znaleźć się poza naszą kon-

trolą. esej odsłania tajemnice nowej, rodzącej się cywilizacji ludzi i komputerów; 

jest kolekcją teorii naukowych i metafor popkultury, przepuszczoną przez filtry filozofii i zdrowego roz-

sądku; rozważa rolę i przeznaczenie bytów inteligentnych: ludzi, komputerów, nadczłowieka i boga. 

Cena: Za darmo (nowa licencja ACC) 

Do pobrania: Project Gutenberg
 » Waldemar Sadowski
 » Szok szybkości

W iBookstore pojawiła się nowa książka wydana przez wydawnictwo insi-

gnis, umiejscowiona w Uniwersum Metro 2033.

Dla całego projektu jest to moment przełomowy, ponieważ pierwszy raz wycho-

dzi z opowieścią poza teren Rosji i poza tunele podziemnych kolejek. Akcja książki 

przenosi czytelników do skutych nuklearną zimą, tak niegdyś słonecznych Włoch. Po 

Wielkiej Zagładzie życie toczy się tam m.in. w katakumbach zbudowanych przez pierwszych chrześcijan.

„korzenie niebios” napisał tullio Avoledo, znany i ceniony we Włoszech autor kilkunastu po-

wieści. jego korespondencja z Arthurem C. Clarkiem, dotycząca zdolności do powielania ludzkiej 

świadomości i zapisywania jej na komputerowych nośnikach informacji, stała się podstawą de-

biutanckiej powieści tullia „L’elenco telefonico di Atlantide” (2003), która przyniosła mu spekta-

kularny sukces zarówno wśród czytelników, jak i krytyków. Otrzymał za nią nagrodę Fort Village 

Montblanc dla najlepszego debiutanta roku. Czwarta książka tullia, „tre sono le cose misteriose”, 

w 2006 roku została uhonorowana prestiżową nagrodę grinzane.

W jednym z wywiadów mówi: „Uniwersum Metro 2033 uważam za najmocniejszy i najbar-

dziej interesujący projekt sci-fi, jaki kiedykolwiek powstał. to wspaniale, że moja powieść ukaże 

się w Polsce – cieszę się z tego tym bardziej, że dziełem, jakie wywarło na mnie, pisarza, najwięk-

szy wpływ, było »Solaris« Stanisława Lema. Oczywiście myślałem o tej książce, wprowadzając do 

»korzeni niebios« postać Alessii. Uważam, że »Solaris« to absolutnie niesamowita powieść i wciąż 

potrafię zacytować z pamięci jej znakomite zakończenie”.

„korzenie niebios” są również wyjątkową pozycją w ramach projektu Uniwersum Metro 2033, 

ponieważ oprócz postapokaliptycznej rzeczywistości Włoch koncentruje się na kościele katolic-

kim i jego kondycji po Wielkiej Zagładzie.

Cena: 6,99 euro

Do pobrania: iBookstore
 » Tullio Avoledo
 » korzenie niebios
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http://clk.tradedoubler.com/click?p=211209&a=2225950&partnerId=2003&url=https://itunes.apple.com/pl/book/korzenie-niebios/id645387356?mt=11&affId=22259


W dzisiejszych czasach, w internecie być trzeba i trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy 

bez strony WWW i odpowiednich outletów w serwisach społecznościowych, ponieważ każda fir-

ma musi być tam, gdzie znajdują się jej klienci. A klienci znajdują się w sieci.

Poradnik krzysztofa Morawskiego poprowadzi czytelników krok po kroku i przybliży podstawowe za-

gadnienia związane z budowaniem skutecznej strony internetowej, różnymi rodzajami promocji i marke-

tingu, pozycjonowania, dodawaniem do katalogów branżowych oraz używaniem serwisów reklamowych.

Dzięki przejrzystej konstrukcji i prostemu językowi, „Odnieś sukces w sieci!” to doskonała pozycja dla 

tych wszystkich, którzy chcą uzyskać podstawowe informacje, podane z uwzględnieniem również tych 

czytelników, którzy nie czują się biegli w internetowym slangu i specyficznej, marketingowej gwarze.

jedną z największych zalet tej książki jest kompleksowe podejście, dzięki któremu czytel-

nik może lepiej poznać zarówno swój biznes, jak i grupę docelowych klientów, a co za tym idzie - 

jest w stanie lepiej i skuteczniej przygotować i poprowadzić swoją kampanię reklamową. Porad-

nik, dzięki swojej uniwersalności, dociera do szerokiej grupy odbiorców i każdy, bez względu na 

rodzaj działalności, z pewnością znajdzie w niej coś dla siebie.

najważniejsze informacje zawarte w książce umieszczone są w żółtych ramkach i tworzą ła-

twą do zapamiętania konstrukcję, pozwalającą szybko i skutecznie przyswoić podstawowe kwe-

stie oraz wpleść wybraną strategię we własny plan marketingowy.

Bez wątpienia, „Odnieś sukces w sieci!” to pozycja, którą każdy początkujący przedsiębiorca 

internetowy powinien mieć w swojej podręcznej biblioteczce.

W październiku, można jeszcze zapisać się na stronie autora: odniessukceswsieci.pl 

i otrzymać możliwość zakupienia książki w promocyjnej cenie!

Poruszanie się w internetowym gąszczu serwisów wymaga mapy, a rolę mapy doskonale 

spełnia książka krzysztofa Morawskiego. POLeCAMY!
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ODNIeś SukCeS W SIeCI!
kRZYSZtOF MORAWSki

książka krzysztofa morawskiego „odnieś sukces w sieci!” 

to prawdziwe kompendium wiedzy dla tych, którzy chcą 

promować swoją markę, produkt lub usługi w sieci. 

Praktyczny przewodnik po e-marketingu  
dla małych i średnich firm

Śmiało ruszaj w świat internetu!
Chodzi Ci po głowie pomysł na internetowy biznes? Rozkręcasz sklep internetowy? Masz 

firmową stronę i zastanawiasz się, jak ją wypromować? A może dopiero planujesz wes-

przeć swoją firmę kanałem online i nie do końca wiesz, co jest ważne przy tworzeniu 

strony WWW? Autor tej książki zawodowo zajmuje się wspieraniem ludzi takich jak Ty, 

którzy zdają sobie sprawę z ogromnych możliwości promocyjnych i sprzedażowych, jakie 

niesie ze sobą internet, ale nie zawsze wiedzą, jak te możliwości wykorzystać. Takich, 

którzy chcą spróbować, jednak nie chcą popełnić błędów początkującego. 

Krzysztof Morawski podpowie Ci, jak należy poprawnie przygotować się do promowania 

swojej oferty w internecie. Odpowiednie przygotowanie promocji pozwala zmniejszyć 

koszty późniejszych działań marketingowych, poprzez tzw. maksymalizację konwersji, 

czyli zwiększenie efektywności strony. Wspólnie z autorem przyjrzycie się grupie doce-

lowej, czyli osobom, które kupują Twoje produkty lub usługi, oraz przeanalizujecie tech-

niczne sposoby zwiększania skuteczności stron WWW. Czytając tę książkę, przekonasz 

się, jak wielką rolę odgrywa w sieci zaufanie i jak potężną moc ma dobrze pomyślany 

i zredagowany komunikat. Dowiesz się, jak poprawnie przygotować kampanię reklamo-

wą, jakie są plusy i minusy konkretnych form promocji online oraz czego należy się wy-

strzegać podczas reklamowania się w internecie.
Praktyczny przew
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Krzysztof Morawski — pierwszą stronę WWW stworzył jeszcze w liceum.  
Od tego momentu świat wirtualny nieustannie go fascynuje — dziś zawodowo buduje 
serwisy internetowe i dba o ich popularność w sieci. Często śmieje się, że tworzenie 
i promowanie stron to jego druga prawdziwa miłość, zaraz po... żonie. W 2008 roku zało-
żył firmę Morekart, która skupia się na pomaganiu małym i średnim przedsiębiorstwom  
w jak najlepszym wykorzystaniu internetu w celach biznesowych. Tematykę poruszaną 
w niniejszej książce autor rozwija na stronie www.odniessukceswsieci.pl.

ODSUSI.indd   1 2013-04-16   15:40:12

KinGA OCHEnDOWSKA

http://odniessukceswsieci.pl/
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W obecnych, cyfrowych czasach obszarem kontaktów międzyludzkich stał się w du-

żej mierze internet. Wirtualne biuro, jakie prowadzi większość freelancerów, zdecydowanie 

ogranicza jednak możliwość kontaktów osobistych. Choć wydedukowanie charakteru klien-

ta na podstawie komunikacji internetowej jest trudne, to w żaden sposób nie umniejsza to 

walorów umiejętności wspomnianej we wstępie.

Wolny strzelec napotyka w pracy wiele różnych typów klientów. Zdolność do rozpoznawa-

nia osobowości człowieka, z którym właśnie nawiązujesz relacje, umożliwia wybór właściwej 

strategii postępowania — takiej, która zwiększy efektywność dalszej komunikacji i ochroni Cię 

przed zbędnym stresem. Oto lista najczęstszych typów osobowości klientów, wskazówki, które 

pozwolą Ci je rozpoznać, i sugestie ułatwiające radzenie sobie z każdym z nich.

PASYWnO-AgReSYWnY
tego rodzaju klient zachowuje się wyjątkowo biernie przy zbieraniu wstępnych infor-

macji o projekcie, lecz po przesłaniu gotowej pracy agresywnie atakuje ją i żąda wielu skom-

plikowanych poprawek — zarówno dużego, jak i małego kalibru. Okazuje się, że przez cały 

czas miał jakąś wizję projektu, ale zachował ją dla siebie. nawet jeśli w trakcie realizacji zle-

cenia taki klient przyklaskuje konkretnym rozwiązaniom i detalom, to nie należy oczekiwać, 

że te opinie zostaną uwzględnione w jego końcowych uwagach.
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PODRęCZnik FReeLAnCeRA
ROBeRT BOWeN
umieJęTnoŚĆ Rozpoznawania charakterów i trafnego 

odgadywania, z jakim typem człowieka ma się do czynienia, jest 

w biznesie bezcenna. dzięki niej każde spotkanie z potencjalnym 

klientem przeradza się w okazję do zdobycia informacji o nowym 

projekcie i jego specyfice. To jedna z fundamentalnych zdolności 

w budowaniu zdrowych relacji zawodowych.
FRAGMeNT kSIĄżkI



CeCHY CHARAkTeRYSTYCZNe
• komunikacja w trakcie realizacji projektu ma głównie charakter jednostronny i nie-

wiele Ci ułatwia.

• Może robić następujące uwagi i komentarze:

• „nie jestem do końca pewny, na czym mi zależy”.

• „Po prostu zrób coś, co będzie uniwersalnie pasowało do naszej firmy”.

• „W świetle naszych oczekiwań ten projekt jest całkowicie nietrafiony”.

jAk SOBIe Z NIM RADZIć?
najważniejsza jest cierpliwość. jeśli z góry będziesz przygotowany na poprawki w ostatniej 

chwili, to możesz w ten sposób rozładować sytuację, napiętą wskutek agresywnego zachowa-

nia klienta. Zachowaj źródłowe, wielowarstwowe wersje dokumentów, abyś mógł łatwo je zmo-

dyfikować i poprawić (zapewne i tak byś w ten sposób postąpił, ale na wszelki wypadek przy-

pominam…). Zadbaj też o to, by w umowie była jasno określona, ograniczona liczba poprawek.

PRZYjACieL RODZinY
takiego klienta znasz od wielu lat dzięki kontaktom towarzyskim lub rodzinnym, a zle-

cenie dostałeś „po znajomości”. Szkopuł w tym, że Wasze relacje będą narażone na po-

ważną próbę (której mogą nie wytrzymać!), a sam projekt może się przerodzić w koszmar. 

Przyjaciel rodziny uważa, że zasługuje na specjalne traktowanie, promocyjną cenę i ni-

czym nieskrępowany dostęp do twojej pracy. Zdarza się, że mimowolnie będzie deprecjo-

nował twoją pracę i nie brał jej do końca na serio, ze względu na Waszą zażyłość.

CeCHY CHARAkTeRYSTYCZNe
• ten typ klienta jest bardzo łatwo rozpoznawalny, gdyż, no cóż… znacie się!

• Może robić następujące uwagi i komentarze:

• „Czy mógłbyś zmontować mi coś na szybko?”.

• „nie chcę, byś sobie pomyślał, że dogaduję się z tobą wyłącznie ze względu na znajomości”.

• „Co? ile za to chcesz? i to pomimo tego, że tak długo się znamy?!”.

jAk SOBIe Z NIM RADZIć?
Sposób radzenia sobie z takim klientem zależy głównie od tego, jak dobrze go znasz 

i jak bardzo cenisz sobie tę znajomość. Pamiętaj jednak, że każdy, kto chce w szczegól-
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ny sposób wykorzystywać znajomości, tak naprawdę nie jest przyjacielem — zachowaj 

więc zdrowy rozsądek. Szczere i otwarte podejście do sprawy może uratować Wasze układy. 

Spróbuj od początku narzucić chłodny i rzeczowy, a nie osobisty ton rozmów na temat pro-

jektu. Oczywiście jeśli bardzo Ci zależy na Waszych dotychczasowych relacjach, możesz na 

wszelki wypadek zrezygnować ze zlecenia.

SZYDeRCA
Podobnie jak przyjaciel rodziny, ten klient dezawuuje twoją pracę twórczą. Między oby-

dwoma tymi typami klientów jest jednak zasadnicza różnica: tego klienta nie znasz. jego 

zachowanie nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Owszem, uważa on, że powinien 

otrzymać ofertę na „przyjacielskich” warunkach, ale nie dlatego, że chciałby się z tobą za-

przyjaźnić, lecz ze względu na to, że nie ceni twojej pracy… mimo że sam nie potrafi jej wy-

konać. Człowiek, który nie tylko nie ma artystycznego wykształcenia, ale także nie doce-

nia sztuki jako takiej, może swoim postępowaniem znacznie umniejszyć szacunek dla twojej 

pracy. tym bardziej, że lata doświadczenia sprawiają, że pewne działania pozornie przycho-

dzą nam z łatwością, co staje się łatwym celem dla klienta szydercy.

CeCHY CHARAkTeRYSTYCZNe
• Wiecznie spóźnia się z udzielaniem odpowiedzi na pytania.

• Może robić następujące uwagi i komentarze:

• „to nie powinno cię kosztować wiele wysiłku”.

• „A nie możesz po prostu zrobić mi czegoś na szybko?”.

• „nie chcesz mi chyba wmówić, że to takie trudne?”.

jAk SOBIe Z NIM RADZIć?
kluczem do sukcesu jest pewność siebie. Wiesz, czego wymaga twoja praca, i jak dobrze 

ją wykonujesz. klient o prześmiewczym nastawieniu powinien to dostrzec. nie zniżaj się do 

poziomu, w którym zaczynasz dyskutować o twojej roli w projekcie. Dzięki twojej stanow-

czości dyskusja powinna przebiegać w atmosferze profesjonalizmu i szacunku, na jaki zasłu-

gujesz. jeśli klient pomimo wszystko nie zmieni swojego nastawienia, pogódź się z dotych-

czasowymi stratami i pożegnaj się z nim bez żalu.

MALkOntent

 » 2013 nr 6 » kSIĄżkI » Podręcznik Freelancera - fragment książki 171



taki klient nigdy nie jest do końca zadowolony z twojej pracy i nieustannie dopatruje się ja-

kichś drobiazgów, które mu się nie podobają i jego zdaniem powinny ulec zmianie. nie bądź 

zdziwiony, jeśli będzie żądał modyfikowania tego samego detalu aż do znudzenia. nie jest to 

jednak przejaw braku szacunku (jak to ma miejsce w przypadku innego rodzaju klientów), lecz 

pewna cecha charakteru. Być może kiedyś mocno sparzył się na jakimś projekcie i od tamtej 

pory dzieli włos na czworo, także w przypadku twojej pracy.

CeCHY CHARAkTeRYSTYCZNe
• niemal nieustannie narzeka na różne sprawy, niekoniecznie związane z projektem.

• Bywa zjadliwy i uszczypliwy.

• Może robić następujące uwagi i komentarze:

• „nie chce mi się wierzyć, że zrobienie [tu wstaw opis dowolnej funkcji] naprawdę jest takie trudne”.

• „nie jestem pewien co do tego elementu. Coś mi w nim nie pasuje”.

• „Mam wrażenie, że się nie rozumiemy”.

jAk SOBIe Z NIM RADZIć?
to kolejny rodzaj klienta, przy którym cierpliwość okazuje się wyjątkową cnotą (zwłaszcza je-

śli masz masochistyczne skłonności do wytrwałego znoszenia takich marud). Spróbuj odgrodzić się 

mentalnie od projektu, aby ciągłe uwagi i narzekania nie zrujnowały Ci psychiki. jeśli ktoś bez prze-

rwy kwestionuje twoją pracę, trudno wreszcie nie poczuć się urażonym albo nie przejść do defensywy. 

W pewnej chwili można naprawdę zwątpić w swoje umiejętności. Musisz jednak zrozumieć, że w tym 

przypadku nie jest to kwestia twojego talentu czy Ciebie samego, lecz pewna uciążliwa cecha charak-

teru klienta, z którym się borykasz. Pamiętaj, aby się odpowiednio zabezpieczyć w umowie!

SkneRA
ten klient pod pewnymi względami może przypominać malkontenta i szydercę, ale dla odmia-

ny jest naprawdę pod wrażeniem twoich umiejętności i prac. jego krytyka ma na celu jedynie podmi-

nowanie twojej pewności siebie i wypracowanie lepszej pozycji do negocjacji ceny. W odróżnieniu od 

niektórych innych typów klientów, sknera świetnie rozumie artystów i zdaje sobie sprawę ze specyfiki 

ich pracy. jest jednak manipulantem i dusigroszem, a obrane metody postępowania być może nie raz 

i nie dwa przyniosły mu kiedyś wymierne korzyści, więc posługuje się nimi nadal i subtelnie wykorzy-

stuje ludzi z myślą o zaoszczędzeniu kilku groszy.

CeCHY CHARAkTeRYSTYCZNe
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• jeśli mówi komplementy, to zawsze ozdobi je uszczypliwym komentarzem.

• Spóźnia się z odpowiedziami na pytania; czasami trzeba pytać go o niektóre sprawy dwa razy.

• Może robić następujące uwagi i komentarze:

• „naprawdę podoba mi się całość, ale jedna czy dwie sprawy nadal trochę mi nie pasują”.

• „nie jest to może dokładnie to, o co mi chodziło, ale jesteśmy naprawdę blisko”.

jAk SOBIe Z NIM RADZIć?
Po raz kolejny wszystko opiera się na twojej pewności siebie. jeśli masz przekrojową wie-

dzę dotyczącą swojej branży i jesteś pewien swojej wiedzy i umiejętności, to nie powinieneś 

się dać zmanipulować. Stanowczość, nawet z niewielką domieszką śmiałego wytknięcia tak-

tyki stosowanej przez klienta, może przechylić szalę na twoją korzyść. Bądź jednak przygoto-

wany na zrezygnowanie z projektu, jeśli klient usztywni się i będzie nadal starał się tobą ma-

nipulować i deprecjonować twoją pracę. trudno; będą inne projekty i inni klienci.

ZROBiŁBYM tO SAM, gDYBY nie…
Od czego by tu zacząć… tego rodzaju klient, gdy przekazuje Ci projekt do realizacji, 

z góry daje do zrozumienia, że poradziłby sobie z nim sam, ale musi Cię wynająć ze względu 

na brak czasu. Być może pracuje w większej firmie albo prowadzi własną działalność — tak 

czy owak, masz za zadanie wykonać jego robotę. jeśli jest etatowym pracownikiem, to mo-

żesz znaleźć się w dość interesującej sytuacji: przypuśćmy, że twój zleceniodawca otrzymał 

do zrealizowania projekt z uwagi na jego konkretny styl bądź umiejętności. W takim przy-

padku będziesz musiał zadowolić dwóch różnych ludzi: twojego klienta oraz człowieka, któ-

ry wybrał właśnie jego do tej pracy.

CeCHY CHARAkTeRYSTYCZNe
• Zabiegany; zachowuje się (albo wygląda) jak gdyby wiecznie dokądś się spieszył.

• Forma kontaktu z takim klientem często polega na krótkich, skondensowanych wy-

mianach informacji.

• Może robić następujące uwagi i komentarze:

• „Poradziłbym sobie z tym bez problemu, ale jestem zawalony robotą”.

• „takie coś? Hm… nie jestem pewien, czy rozwiązałbym to w taki sposób, ale dobra”.

• „Musisz się wczuć w mój styl, a to nie takie proste”.
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jAk SOBIe Z NIM RADZIć?
klient z gatunku „zrobiłbym to sam…” zapewne wcześniej zweryfikował twoje umiejęt-

ności — i dlatego wybrał właśnie Ciebie. jego uwagi służą jedynie temu, by podkreślić, że 

przedmiotowy projekt (a tym samym twoje zdolności) nie są poza jego zasięgiem. Choć od 

czasu do czasu takie komentarze mogą być irytujące, to na ogół klient pozwoli Ci po prostu 

realizować własne koncepcje, a przy tym będzie służył sugestiami i uwagami dotyczącymi 

ostatecznej propozycji.

LUStRAtOR
ten rodzaj klienta maniacko dąży do zapanowania nad każdym, najmniejszym de-

talem projektu, niezależnie od posiadanych kwalifikacji. nic nie może się odbyć bez 

jego wyraźnej zgody i komentarza. ta męcząca osoba siłą wciska się do twojego planu 

działania, nieczuła na brak zaproszenia i głucha na protesty. Co więcej, oczekuje, abyś 

był dostępny na każde żądanie. granice odrębności i ugruntowane sposoby działania, 

według których postępujesz, mogą z łatwością runąć wskutek ataku lustratora, który 

nieustannie przeszkadza w pracy. to z kolei może skłonić go do wyciągnięcia wniosków 

na temat twojego nieprzygotowania albo braku zapału do pracy, co tym bardziej bę-

dzie motywowało go do ciągłego wtrącania się.

CeCHY CHARAkTeRYSTYCZNe
• Pierwsze rozmowy trwają długo, są niezwykle szczegółowe i jednostronne. nie bę-

dziesz miał wielu okazji, aby dodać coś od siebie.

• twoje wyjaśnienia i sugestie będą ignorowane także w trakcie realizacji projektu.

• Może robić następujące uwagi i komentarze:

• „W ten sposób będziemy mogli być w kontakcie 24 godziny na dobę, w razie   

 gdybyśmy mieli do siebie jakieś pytania”.

• „naprawdę, to ja najlepiej wiem, co jest dobre w przypadku tego projektu, a co nie”.

• „Chwileczkę: jak to, ja cię rozpraszam? tylko dzięki mnie ten projekt w ogóle idzie do przodu”.

jAk SOBIe Z NIM RADZIć?
jeśli z jakichś względów koniecznie musisz przyjąć zlecenie od tego klienta, to zapomnij 

o tym, że to ty będziesz kierował realizacją projektu. Musisz się psychicznie odseparować 

od swojej pracy, gdyż nie będziesz miał żadnego wpływu na kształt projektu. Po prostu po-
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gódź się z tym, że będziesz raczej wyrobnikiem niż projektantem. na koniec zastanów się, 

czy w ogóle warto zamieszczać projekt w swoim portfolio.

WYMARZOnY
istnienie tego rodzaju klientów często podaje się w wątpliwość, lecz o dziwo, to nie le-

gendy! taki klient świetnie rozumie specyfikę twojej pracy i jej aspekty artystyczne. Ceni 

sobie twoje umiejętności, twórczy wkład w rozwój projektu i chce, abyś od samego po-

czątku przejął stery nad jego realizacją. na pytania odpowiada w terminie i równie su-

miennie płaci… a w dodatku nie „negocjuje” do upadłego, ale przystaje na proponowane 

warunki. Uwzględnia sugestie i ma zaufanie do twoich umiejętności.

CeCHY CHARAkTeRYSTYCZNe
• Z entuzjazmem podchodzi do projektu i twojego zaangażowania.

• W toku rozmów przejawia szacunek do twojej pracy i ma świadomość roli, jaką odgrywasz.

• Może robić następujące uwagi i komentarze:

• „Oto szkic projektu, który przygotowaliśmy. Reszta w zasadzie należy do ciebie”.

• „Podoba nam się to, co do tej pory widzieliśmy, i wierzymy, że dalszy ciąg będzie   

 równie dobry”.

jAk SOBIe Z NIM RADZIć?
nie chwal się, że go masz! Ciesz się i czerp satysfakcję ze współpracy, tak długo, 

jak tylko Ci się uda!

PODSUMOWAnie
Umiejętność identyfikowania różnych rodzajów klientów ułatwi Ci przygotowanie się 

do realizacji zlecenia. Co więcej, pozwoli Ci już na wstępie zadecydować, czy w ogóle po-

dejmować się danego zadania. Umowa powinna odzwierciedlać specyfikę projektu, a za-

tem im więcej uda Ci się dowiedzieć na temat klienta, tym lepiej będziesz mógł dopaso-

wać do niego jej zapisy.

Robert Bowen jest obiecującym felietonistą, autorem cenionych podcastów i poetą. 

jest współzałożycielem i kreatywną duszą duetu prowadzącego strony Arbenting Blog 

oraz Dead Wings Designs.
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TARTA 
Z tUńCZYkieM i jABŁkAMi
MAŁGORZATA ŁADA

 » 2013 nr 6 » MAkOWA kuCHNIA » tarta z tuńczykiem i jabłkami  177

Ciasto rozmrozić i wylepić nim dokład-

nie dno i boki okrągłej formy na tartę.

tuńczyka odsączyć z sosu i rozdrob-

nić. Cebulkę pokroić w krążki. jabłka umyć, 

usunąć gniazda nasienne i 1,5 jabłka pokro-

ić w drobną kostkę. koperek drobno posie-

kać, zostawiając parę gałązek do dekoracji.

na ciasto wyłożyć tuńczyka i pokrojoną 

cebulkę. jajka wymieszać ze śmietaną, do-

dać posiekany koperek i pokrojone jabłka, 

przyprawić solą i pieprzem i wylać na cia-

sto. Piekarnik nagrzać do temperatury 200 

stopni, wstawić tartę i piec około 25 min. 

Przed podaniem udekorować tartę gałąz-

kami koperku i pokrojonym w cienkie pla-

sterki jabłkiem.

• 1 paczka gotowego ciasta francuskiego

• 1 puszka (200 g) tuńczyka w sosie 

własnym

• 2 średnie, dość kwaśne jabłka

• 2 jajka

• 1/2 szklanki gęstej śmietany

• 4 cebulki szalotki lub dymki

• 1/2 pęczka koperku

• sól, pieprz



Wear it. Mount it. Love it.™ Zobacz więcej mocowań + akcesoriów na gopro.com

Helmet Front MountLCD Touch BacPac™ The Frame Mount Head Strap Mount Chest Mount, aka 
“Chesty”

Adhesive MountsHandlebar/Seatpost/
Pole Mount

Wi-Fi Remote

KLUCZOWE CECHY KAMERY

2.7K Cinema 30 / 1440p48 fps

1080p60 / 960p100 / 720p120 fps

12MP / 30 fps Burst

Wi-Fi Built-In

Wi-Fi Remote Included

GoPro App Compatible

Pro Low-Light Performance

KLUCZOWE CECHY KAMERY

2.7K Cinema 30 / 1440p48 fps

B L A C K  E D I T I O N

Także dostępna w wersjach White i Silver

Wyłączny dystrybutor: FreeWay OMT sp. z o.o. | ul. Wodna 1 | 62-070 Dopiewiec | www.freeway.com.pl

http://freeway.com.pl

