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Wiosna. Wiosna pełną gębą. Właśnie minęły święta, które miały 
być pogodne, a nie były. Siedzę teraz w redakcji. Okno otwarte, 
w tle szum samochodów, rozmowy ludzi. Słońce. Ciepło. Trud-
no się w takiej aurze skoncentrować. Nie mogło tak być kilka dni 
temu? Chyba trzeba się gdzieś wynieść ze swoim makiem lub 

Kinga Ochendowska

Gdyby Pan Kindle był 
człowiekiem, pewnie 
nosiłby melonik, rękawiczki 
i wspierał się dystyngowanie 
na laseczce, zakończonej 
srebrną główką.

Norbert Cała

Możliwość sprawdzania 
własnej wagi z iPhone’a – to 
coś nowego.

Wojtek Pietrusiewicz

Jeśli po przeczytaniu tego 
artykułu nadal będziecie 
mieli wątpliwości, to 
zostawcie telefon w domu, 
gdy będziecie szli do 
kochanki/konkurencji/CIA 
(niepotrzebne skreślić).

Przemysław Marczyński

iPad mnie rozleniwił, więc 
rozpoczynam rozmyślania, 
jak przekształcić łóżko 
w biuro.

Krystian Kozerawski

Pamiętam jak dzisiaj, choć 
minęło już 27 lat, kiedy 
pierwszy raz zobaczyłem 
i dotknąłem komputera. 
Był to Commodore 64, choć 
wtedy marka nie miała dla 
mnie znaczenia.

Witamy,
przynajmniej iPadem. Popracować na świeżym powietrzu. W par-
ku? Polecam. Koniecznie zabierzcie ze sobą najnowszy numer 
iMaga, w którym znajdziecie dużo ciekawych artykułów, ideal-
nych do poczytania w wolnej, przynajmniej teoretycznie, chwili.

Tylko nie dajcie się namierzyć tym, którzy Was śledzą!
Zapraszam do lektury.

Dominik Łada
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W kwietniowym iMagazine, odbyły się dwa konkursy.

  Konkurs „iMagazine”

Nasza redakcja przekazała dla czytelników 2 bajeranckie kubki 
do kawy/herbaty/zupki z logo iMagazine.

Aby wygrać jeden z nich, należało poprawnie odpowiedzieć na 
pytanie konkursowe:

Ile stron miał poprzedni numer iMagazine?

Jako że był to kwiecień, chodziło nam o numer marcowy, któ-
ry miał 102 strony.

Gorącą kawę w najfajniejszych kubkach będą pili:
– Grzegorz Rakowski
– Michał Smulski

  Konkurs „Trener Słownictwa”

Firma Jourist Verlags GmbH ufundowała dla naszych czytelni-
ków 5 kodów promocyjnych do App Store na aplikację Trener 
Słownictwa.

Aby wygrać jeden z nich należało poprawnie odpowiedzieć na 
pytanie konkursowe:

Proszę zapisać zwrot „kocham cię” w 7 językach 
obsługiwanych przez aplikację – czyli w tym przypadku 
(Trener słownictwa Europa Zachodnia) w językach: 
angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, 
włoskim, portugalskim i holenderskim.

Poprawna odpowiedź: I love you, Ich liebe Dich, Je t’aime, Te 
quiero,Ti amo, Te amo, Ik houd van jou

Licencje na program Trener Słownictwa – Europa Zachodnia 
wygrali:
– Szymon Bielak
– Marceli Kurkowski
– Grzegorz Mandżejewski
– Marcel Hoffman
– Konrad Kierys

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do uczest-
niczenia w konkursach zamieszczonych w bieżącym numerze. 
Do wygrania mamy jak zwykle atrakcyjne nagrody!

Wyniki konkursów

5/2011 17WYWIAD MacLife

„
Postanowiliśmy 

stworzyć 
taki serwis, 
do którego 

sami chcielibyśmy 
pójść

ILE śrubEk 
ma iPaD?

Z właścicielami MacLife – Kubą Żukowskim 
i Krzysztofem Nowakowskim – spotkałem się 
u nich w serwisie. Firma prowadzi właśnie 
akcję darmowego czyszczenia iPodów, 
iPhone’ów i komputerów, więc co chwilę 
rozmowę przerywał syk sprężonego powietrza, 
co buduje atmosferę grozy…

wywiad: Norbert Cała

MacLife 

Pokrowiec LEGO 5/2011 49SPRZĘT

Obudowa zamieniająca iPhone’a w duży klocek Lego.

SmallWorks wypuścił genialną (jeśli jesteś fanem klocków Lego) 
obudowę dla iPhone’a. Dostępna jest w dwóch kolorach oraz wa-
riancie przeźroczystym. Całość pokryta jest specjalną warstwą, 
umożliwiającą montowanie i dodawanie kolejnych klocków. Do 
redakcji trafiły wszystkie wersje i mnie najbardziej przypadła do 
gustu biała. Czarna niewątpliwie jest bardziej dyskretna i pew-
nie wyglądałaby lepiej z nadchodzącą białą wersją telefonu, ale 
nie zmienia to faktu, że mi się zwyczajnie podoba.

Montaż  i  demontaż 
jest  trochę utrudniony. 
Trzeba  mocno  ją  wy-
giąć, aby weszła na  te-
lefon, ale  raz założona 

Zamień 
iPhone’a 
w cegłę

tekst i zdjęcia:  Wojtek Pietrusiewicz

przylega idealnie. Nie ma zapasu tolerancji nawet na cienką fo-
lię na tylnej ściance telefonu. Plastik, z którego jest wykonana, 
jest twardy, ale świetnie leży w ręce, w ogóle się nie ślizga i spra-
wia bardzo dobre wrażenie. Uważajcie tylko, jeśli macie dzieci – 
na pewno będą Wam podbierały telefon, żeby przekształcić go 
w ekran kinowy, w swoim miniaturowym mieście z plastikowy-
mi ludzikami.  @

 Uważajcie tylko, jeśli 
macie dzieci... na pewno 
będą Wam podbierały 
telefon, żeby przekształcić 
go w ekran kinowy 
w swoim miniaturowym 
mieście z plastikowymi 
ludzikami

Angry Birds 5/2011 71GRY

Gra oparta jest na wydarzeniach z filmu Rio z 8 kwietnia. Tym razem naszym 
celem będzie uwolnienie egzotycznych ptaków z klatek, a także, w później-
szej części gry – wyładowanie wściekłości na wrednych małpach. To, co naj-
ważniejsze jest takie, jak w poprzednich odsłonach gry, a do oręża dodane 
zostały nowe typy ptaków, chociażby ten, który zawraca lot jak bumerang.

Delikatnie lepsza oprawa graficzna, 60 dostępnych poziomów do zaliczenia 
i ciągle – niska cena. Magia gry zachowana. Twórcy po raz kolejny się spisali.

Tym razem chłopaki z Rovio przenoszą 
nas do Rio de Janeiro. Lokalizacja inna 
niż wcześniej, ale zmian doczekała się 
również koncepcja. Teraz wściekłość 
ptaków nie została wywołana przez 
świnie, które ukradły im jaja, a fakt, 
że inne ptaki wraz z nimi zostały 
umieszczone w klatkach i wywiezione do 
Rio. Ta zniewaga krwi, a raczej totalnej 
demolki, wymaga.

Angry Birds Rio 
 Cena:   0,79 euro iPhone/iPod

2,39 euro iPad

 Plusy:  +  zmiany

 Minusy:  –  powoli seria staje się tasiemcem

 Ocena iMagazine: 
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Dropbox  jest potencjalnie najprostszym rozszerzeniem naszej 
przestrzeni dyskowej. Mamy już takie serwisy od Apple i  Microsoft 
jak iDisk, czy SkyDrive, ale to Dropbox jest w tej kwestii najbar-
dziej innowacyjny i obecnie bije wszelkie rekordy popularności. 
Obecnie korzysta z niego ponad 25 milionów osób w 175 krajach, 
zapisując na swoje konta ponad 200 milionów plików dziennie. 
Dropbox ponadto wspiera Windows, OS X i  Linuksa w kategorii 
desktopów, oraz iOS, Android i BlackBerry w świecie mobilnym.

Dropbox instaluje na naszym dysku folder o tej samej nazwie 
i wszystko, co do niego wrzucimy – zdjęcia, filmy, dokumenty 
– synchronizuje się z chmurą. Jak tylko skończy się upload (od-
bywający się w tle za pomocą małego programu, który należy 
zainstalować), nasze pliki dostępne są na każdym komputerze, 
tablecie czy telefonie, który autoryzowaliśmy. Dodatkowo, mamy 
również folder publiczny, którym możemy się dzielić ze światem.

Jedną z najciekawszych funkcji jest możliwość dzielenia się ca-
łym folderami z innymi użytkownikami Dropboxa – tak właśnie 
obecnie wykorzystujemy go w  iMagazine. Jeśli więcej niż  jed-
na osoba pracuje nad danym projektem, a wszyscy potrzebuje-
my dostępu do tych samych plików, to wystarczy podzielić się 
utworzonym na  tę okazję katalogiem, który następnie będzie 
aktualizowany automatycznie.  Jak  tylko zapiszę nową wersję 
dokumentu, dodam nowe zdjęcia czy wrzucę nowy plik, to po 
chwili pojawi się u osób, które autoryzowałem do współdzielo-
nego folderu.

Jedną z ważniejszych cech Dropboxa jest fakt, że pliki trzyma-
ne są bezpośrednio na dysku każdego z autoryzowanych kom-
puterów – nie pobieramy ich za każdym razem z chmury. Dzięki 
temu mamy zawsze do nich dostęp, chociaż wtedy musimy pil-
nować, czy na pewno edytujemy najnowszą wersję dokumentu.

  Instalacja 
Proces założenia konta polega na zarejestrowaniu się na stronie 
https://www.dropbox.com/ i pobraniu małego programu na kom-
puter. Oczywiście musimy ten program zainstalować na wszyst-
kich komputerach, na których chcemy korzystać z naszego „wir-
tualnego   pendrive’a”. Dodatkowo, w sklepach na platformach 
mobilnych, trzeba pobrać i zainstalować darmową aplikację.

Następnym   krokiem 
po  zainstalowaniu 
 programu, jest ustawie-
nie w jego preferencjach, 
czy  chcemy  korzystać 

tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Przewodnik po najpopularniejszej „chmurze” na świecie

 Na powitanie dostajemy 
mizerne 2 GB miejsca, 
ale pamiętajmy, że jest to 
darmowa przestrzeń
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Poka
maka
Dobór odpowiedniego sprzętu do pracy to nie sprawa, któ-
rą załatwimy jedną wizytą w sklepie. To proces dostosowania 
sprzętu do swoich wymagań, ale także własnych przyzwycza-
jeń, tak aby komputer stał się sprawnym narzędziem w pracy. 
Nie jest sztuką kupno najdroższego komputera, którego zega-
ry taktowane są wysokimi częstotliwościami. Przeciętny użyt-
kownik, taki jak ja, zazwyczaj wykorzysta ułamek drzemiącej 
w nim mocy. Zaryzykowałem. Postawiłem na najmniejszy kom-
puter stacjonarny Apple – Mac mini. Zadania postawione przed 
nim były dwa: możliwość uruchomienia AutoCADa pod kontro-
lą Windowsa oraz pisanie. 

O ile w przypadku tworzenia tekstów nie miałem wątpliwości, 
że komputer sobie poradzi, o tyle kwestia systemu CAD wzbu-
dzała moje spore obawy. Dlatego mój już leciwy „składak”, wy-
czekiwał powrotu do łask pod biurkiem. Udało się jednak z po-
wodzeniem uruchomić Windowsa XP pod kontrolą  VMware 
Fusion. Mac mini jako platforma CAD sprawuje się doskona-
le. Fakt, nie tworzę skomplikowanej dokumentacji 3D, a jedy-
nie płaskie rysunki warsztatowe. Wyczekuję jednak z utęsknie-
niem, gdy Autodesk zaprezentuje wersję AutoCADa LT for Mac, 
aby móc wykorzystać wszystkie walory Mac OS X.

Do komputera podpięta jest Time Machine, aby głowa zbyt-
nio nie trzeszczała z obawy przed utratą danych. Obok stoi dysk 
 Segate z  serii GoFlex, który jest magazynem zdjęć i   muzyki 
(ostatnio country i gospel). Podczas pracy muszę mieć ciszę, więc 

jako „brzęczek” wystarcza mi głośnik JBL On Tour XT, który o dzi-
wo przy swoich niewielkich rozmiarach brzmi bardzo dobrze.

Telefon w kieszeni to Sonim XP1. Nie ma on wiele wspólne-
go z telefonami krzyczącymi z reklam telewizyjnych. Ma jednak 
dla mnie ważną funkcję – trwałość. W warunkach mojej pracy, 
w terenie, żaden inny aparat nie daje sobie rady. Fakt, że iPhone 
w pokrowcu Defender firmy Otterbox wędruje również ze mną 
krok w krok, ale służy bardziej jako terminal do poczty e-mail 
i monitorowani sieci społecznościowych.

W poczet sprzętu od pana Jobsa dopisuję iPada. Pamiętam 
doskonale moje rozczarowanie wylewane tu i ówdzie na ten 
sprzęt w czasie premiery. Ciekawość jednak przezwyciężyła 
obiekcje i prawie 8 miesięcy po premierze nabyłem model z de-
mobilu. Całkowicie odmienił mój sposób konsumowania treści 
z Internetu. Możliwość wygodnego rozciągnięcia się z tabletem 
na sofie i wertowanie kanałów RSS, to prawdziwa chwila relak-
su po zaganianym dniu pracy.

Poszukiwania idealnego zestawu trwają. Chociaż Mac mini 
kryje w sobie całkiem duże pokłady mocy, to zaczynam odczu-
wać problem coraz dłuższego przesiadywania przy biurku. iPad 
mnie rozleniwił, więc rozpoczynam rozmyślania jak przekształcić 
łóżko w biuro. Klawiatura bezprzewodowa Apple i iPad to nie-
stety zbyt ograniczony duet w moim przypadku. Kierunek za-
czyna być klarowny. Mam nadzieję, że wkrótce laptop od  Apple 
będzie mnie wspierał w pracy redakcyjnej. @

Przemysław Marczyński
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MacBook Pro 15” i7 2.2 GHz
tekst:  Wojtek Pietrusiewicz

ta do  iMaków...? Pewnie będą dostarczali  gaśnicę  i opatrunki 
w komplecie, bo procesor potrafi nieźle się rozgrzać... Nie żar-
tuję. Serio. Jeden wieczór poświęciłem na testy wydajnościowe 
w StarCraft II – w zasadzie jedyna gra, jaką umilam sobie czas 
na Maku i tylko dlatego, że nie ma jej na PS3. Wszystko zaczę-
ło  się gładko –  rozdzielczość natywna  (1440×900), detale na 
„medium”. Pierwsza walka nie  szła nam za dobrze  (4 vs. 4)... 
w pewnym momencie nawet zacząłem się pocić. Nie z wysiłku. 
MacBook po prostu zaczynał  się  rozgrzewać do absurdalnych 
temperatur, które może i były przyjemne dla moich dłoni (tem-
peratura na dworze w rejonie zera), ale moje półdupki zaczęły 
się wiercić na kanapie tylko po to, aby inaczej ułożyć komputer 
na nogach. Wygraliśmy... Przy drugim meczu zdecydowałem się 

na skorzystanie z ławy, aby zapewnić so-
bie możliwość przedłużenia rodu, gdybym 
nagle tego zapragnął – gorące komputery 
trzymane na udach źle wpływają na nie-
które nasze organy. Tym razem przegrałem 
mecz, a producenta mojej ławy będę mu-
siał podać do sądu – nigdzie nie ma ostrze-

żenia, że gorący komputer może lekko odbarwić drewno. Kształt 
na szczęście pozostał taki sam... Plus tego wszystkiego jest taki, 
że da się na tej maszynie grać. Silnik być może myśli, że bierze 
udział w wyścigu Formuły 1, ale metę osiąga bez kierowcy, a że 
przy okazji powoduje u mężczyzn niepłodność – umówmy się, 
są gorsze rzeczy na świecie.

Najnowszy MacBook, w prawie najmocniejszej konfigu-
racji, pojawił się w czasie premiery iPada 2. Niestety nie 
miałem więc czasu na sprawdzenie wszystkiego dokład-
nie tak jak bym chciał. Z góry jednak podpowiem: przej-
ście na Sandy Bridge wyszło mu na dobre!

Moja przesiadka na iMaka spowodowana była brakiem wystar-
czającej ilości koni mechanicznych w laptopach Apple’a. Zresztą 
nie tylko Apple cierpiał z powodu tego problemu. Mobilne roz-
wiązania są z reguły wolniejsze. Do codziennej pracy wystarcza-
ją,  jeżeli  jednak ktokolwiek próbuje trochę więcej popracować 
w Photoshopie, Lightroom, przy montażu video czy podobnie 
wymagających zadaniach, to nagle okazuje się, że człowiek ma 
mnóstwo wolnego czasu, z którym nie za 
bardzo  jest co zrobić. Pasek postępu ren-
derowania i eksportowania plików spowal-
nia do tempa, w jakim poruszamy się po 
naszych zakorkowanych ulicach. Prowadzi 
przy okazji do uzależnień – nic konkretne-
go nie zrobimy w tym czasie, ale akurat wy-
starczy go na papierosa/kawę/(tutaj wstaw ulubiony uzależniacz). 
Dzisiaj miałbym dylemat, czy nie iść w kierunku MacBooka...

Zeszłoroczny MacBook Pro i7 jak na laptopa był szybki. Tego-
roczny jest szybki jak na komputer stacjonarny! W odpowiednich 
konfiguracjach nowa seria może nawet dać popalić Makom Pro... 
Ciekawe co będzie jak Sandy Bridge w wersji stacjonarnej zawi-

 Zeszłoroczny 
MacBook Pro i7 jak na laptopa 
był szybki. Tegoroczny 
jest szybki jak na komputer 
stacjonarny!

Z piekła rodem!

https://www.dropbox.com/
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Jak czytać iMagazine?
iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF 
daje nam kilka możliwości interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest 
klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić w interesujące nas miejsca.

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

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

Strona tytułowa zawiera 
linki do promowanych 
w danym wydaniu 
artykułów.

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

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.

W każdym 
miejscu 
magazynu, 
klikając w logo 
iMagazine 
w prawym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.
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iFlesz
  iPad przegonił Linuksa w USA

Według Statcounter, liczba użytkowników iPadów korzystają-
cych z Internetu przegoniła liczbę użytkowników Linuksa. Są 
to dane dotyczące USA.

Nie zmienia to faktu, że ponad 82 proc. użytkowników na-
dal korzysta z różnych wersji systemu Windows. Interesujący 
jest także fakt, że w zestawieniu brani byli pod uwagę tylko 
użytkownicy iPadów, a nie wszyscy korzystający z iOS. Doda-
jąc do tej liczby wszystkich posiadaczy iPhone’ów lub iPodów 
Touch, byłoby to pewnie te brakujące 0,92 proc. Z drugiej stro-
ny w zestawieniu tym nie ma Androida, który także jest zna-
czącym graczem.

W tym samym zestawieniu na Statcounter –  i  to wydaje 
się najciekawsze – liczba użytkowników OSX w Polsce rów-
nież przegoniła liczbę użytkowników Linuksa –  1,45 proc. 
vs. 1,14 proc..

Dla porównania przedstawiamy nasze statystyki:
• 55,78 proc. naszych czytelników to użytkownicy OSX
• 35,06 proc. to użytkownicy Windows
• 7,89 proc. to użytkownicy iPada
• 0,7 proc. Linux
• 0,13 proc. iPhone
• 0,02 proc. iPod Touch
• 0,02 proc. Android
• 0,02 proc. Blackberry
• 0,01 proc. Symbian
• 0,37 proc. pozostali

  Dock do iPada 2

Ci, którzy poszukują docka do iPada 2, już zapewne zorien-
towali się, że w Polsce oryginał Apple nie jest dostępny. Trze-
ba szukać u firm trzecich.

W numerze grudniowym iMagazine opisywaliśmy, jako faj-
ny prezent dla każdego użytkownika iPada, dock firmy Photo-
fast, który nazywa się iPADock. Okazuje się, że nadaje się on 
również dla iPada 2, co więcej można go używać, nie zdejmu-
jąc Smart Covera. iPADock może ładować do 4 urządzeń jedno-
cześnie, a 3 synchronizować. Polecamy zainteresowanym. Jak-
by co, można go dostać m.in. na aukcjach Allegro firmy CSOP, 
która jest importerem docków.

  Rafał Marcinkowski z iSource laureatem 
nagrody Iomega

„...And The Distributor of the Year Award goes to iSource and 
to Product Manager of the Year, Rafał Marcinkowski!” Te sło-
wa, przywołujące atmosferę Oskarowej nocy, padły 30 marca 
2011 roku, podczas wręczania statuetki Dystrybutora Roku 2010.

Firma iSource i jej Product Manager CPU, Rafał Marcinkow-
ski, otrzymali prestiżową statuetkę Distributor of the Year od 
Iomega, za wyniki sprzedaży w 2010 roku. W ten sposób, lider 
na rynku zewnętrznych dysków i rozwiązań przechowywania 
danych, docenił osiągnięcia iSource i personalnie Rafała Mar-
cinkowskiego, w sprzedaży produktów marki Iomega w Polsce.

Podczas targów NAB (National Association of Broadcasters) w Las Vegas, 
na spotkaniu SuperMeet, Apple zaprezentowało najnowszą wersję pro-
gramu Final Cut Pro X.

Final Cut Pro X praktycznie został napisany od nowa. W pełni wspie-
ra architekturę 64-bitową, jest w stanie obsłużyć wszystkie osiem rdzeni 
najmocniejszych obecnie procesorów oraz skorzystać z ponad 4GB RAM.

Nowe funkcje to m.in.:
– architektura 64-bitowa
– Cocoa, Core Animation, Open CL, wsparcie dla Grand Central Dispatch
–  zarządzanie kolorem (np. automatyczne wyrównywanie kolorystyki 

pomiędzy dwoma różnymi ujęciami)
– zarządzanie dźwiękiem
– detekcja osób (pojedynczych, jak i całych grup)
– możliwość stosowania słów kluczowych nawet dla poszczególnych frag-
mentów wideo

Na spotkaniu obecny był Michał Bogusławski z firmy MBS i to właśnie 
dzięki niemu mamy informacje z pierwszej ręki oraz zdjęcia. Według Mi-
chała, najnowszy FCP X działa bardzo szybko ze względu na wykorzy-
stanie wszystkim zasobów systemowych i… bardzo przypomina iMovie. 
Czy to dobrze czy źle? Trudno powiedzieć. Wszystko jak zwykle wyjdzie 
w praniu. Jakby nie było, najnowszy FCP X robi niesamowite i bardzo po-
zytywne wrażenie.

Final Cut Pro X będzie dostępny dopiero w czerwcu, poprzez Mac App 
Store, w cenie 299 dolarów. Wygląda na to, że będzie sprzedawany jako 
niezależna aplikacja. O pozostałych aplikacjach, wchodzących obecnie 
w skład pakietu Final Cut Studio, nie wspominano w trakcie spotkania. 

Apple zaprezentowało  
Final Cut Pro X

Już wiemy, do czego służą kamery w iPadzie 2

Poza oczywistym wykorzystaniem kamer do FaceTime i podobnych wideokon-
ferencji, dwóch panów zaprezentowało śledzenie twarzy za ich pomocą. Dzięki 
temu można uzyskać efekt 3D, który oczywiście nie ma nic wspólnego z praw-
dziwym trzecim wymiarem. Ciekawi jesteśmy, czy nie dałoby się tego same-
go efektu uzyskać za pomocą żyroskopu i akcelerometru?
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Wiceprezes ds. sprzedaży Iomega, Jan Jensen, przekazując 
Rafałowi Marcinkowskiemu statuetkę podkreślił, że jest to uzna-
nie dla jego dotychczasowych rezultatów, dynamiki sprzedaży, 
ambitnych planów na przyszłość, profesjonalizmu, elastyczno-
ści w podejściu do rynku i Partnerów, czego efektem są obec-
nie osiągane wyniki i perspektywa ich wzrostu w przyszłości.

iSource SA jest dystrybutorem narzędzi i rozwiązań, których 
główną cechą jest innowacyjność i wysoki stopień zaawansowa-
nia. W ofercie znaleźć można rozwiązania, które rewolucjonizują 
różne aspekty życia – od spędzania wolnego czasu, poprzez roz-
wijanie twórczych umiejętności, po prowadzenie biznesu. iSour-
ce opiera ofertę głównie o produkty firmy Apple oraz marki do 
nich komplementarne (Quark, FileMaker, Parallels, Belkin, Xtre-
meMac, Gear4, Miglia, Elgato, Lacie, Macally) – dzięki temu do-
starcza partnerom rozwiązania kompleksowe i niepowtarzalne.

Iomega to firma produkująca zewnętrzne dyski twarde, sty-
lowe dyski do komputerów Mac, dyski multimedialne, a tak-
że dyski  sieciowe  i  serwery NAS. Obecnie marka należy do 
EMC Corporation.

  Menedżerowie Regionów iSource będą 
wspierać lokalnych resellerów

Firma iSource wprowadza w swojej strukturze zmiany, które 
ułatwią współpracę z resellerami, pomogą im pozyskiwać no-
wych klientów i wspólnie prowadzić interesy. Regionalnym i lo-
kalnym resellerom pomogą zespoły specjalnie dobranych pra-
cowników, natomiast Menedżerowie Regionów będą służyć 
wszystkim resellerom bezpośrednim kontaktem.

Zmiany, wprowadzone przez iSource w strukturze organiza-
cyjnej, to wynik przede wszystkim dynamicznego rozwoju fir-
my reagującej na zmiany na rynkach i odpowiadającej nie tyl-
ko na potrzeby klientów, ale również partnerów. Dzięki nowej 
organizacji resellerzy będą teraz mieli łatwiejszy dostęp nie tyl-
ko do fachowego wsparcia, ale również do bezpośredniej infor-
macji na temat produktów i usług. Będą też mogli przy wspar-
ciu Menedżerów Regionów rozwiązywać bieżące problemy na 
lokalnych rynkach.

Nowa organizacja  iSource przewiduje podział na 4  regio-
ny, obejmujące zasięgiem całą Polskę. Teraz każdy z reselle-
rów i partnerów będzie miał jeszcze lepszy kontakt z iSource.

Kontakt z Menedżerami Regionów  iSource można znaleźć 
na stronie: www.isource.pl/kontakt

  Real Racing 2 HD wspiera 1080p

Najnowsza aktualizacja gry wyścigowej Real Racing 2 HD wspie-
ra opcję wyświetlania na zewnętrznym ekranie w rozdzielczości 
1080p. Robi to kolosalne wrażenie. Dodatkowo iPad wyświe-
tla zupełnie co innego, niż np. TV – na iPadzie mamy interak-
tywną mapę toru, po którym się ścigamy. Aktualizacja jest dar-
mowa dla posiadaczy gry i dostępna jest poprzez App Store.

  Aktualizacje

Od ostatniego wydania ukazały się następujące aktualizacje 
dla komputerów Apple:
•  Mac OS X v10.6.7 Supplemental Update for 13” MacBook Air 

(Late 2010), 461 kB
• GarageBand 6.0.2, 47,44 MB
• Boot Camp 3.2 Update for MacBook Pro (early 2011), 21,55MB
• Canon Printer Drivers v2.5 for Mac OS X v10.6, 307,23MB
• Security Update 2011-002 (Snow Leopard), 4,43 MB
• iOS 4.3.2 Software Update
• Safari 5.0.5, 46,83 MB
• iTunes 10.2.2, 75,59 MB
• iMac Hard Drive Firmware Update 1.0, 767 MB
• Microsoft Office 2011 for Mac SP1 14.1.0, 245 MB
Użyteczna  rada – pamiętajcie, aby przed każdą aktualizacją 
naprawić uprawnienia na dysku oraz zrobić back-up danych.

WWDC 2011  
– od 6 do 10 czerwca
Apple poinformowało o terminie tegorocznej konferencji WWDC. Odbędzie 
się ona w dniach 6–10 czerwca, w standardowym dla tego wydarzenia miej-
scu, czyli Moscone Center w San Francisco. WWDC to konferencja dla develo-
perów, podczas której mogą się oni zapoznać z produktami Apple. Zwycza-
jowo jednak, otwierająca ją Keynote Steve Jobs’a przynosi informacje o wielu 
nowych produktach, które firma zamierza wprowadzić w najbliższym czasie. 
Tegoroczna konferencja będzie poświęcona przyszłości systemu iOS oraz Mac 
OS X. W ubiegłym roku na konferencji został zaprezentowany iPhone 4. Wy-
daje się więc, że znamy już datę prezentacji iPhone 5. Plotki jednak mówią, że 
premiery możemy się spodziewać dopiero jesienią…

Biały iPhone 4 już oficjalnie
Apple w komunikacie prasowym informuje, że od jutra to jest 28 kwietnia 
2011 roku do sprzedaży wchodzi iPhone 4 w kolorze białym. Początkowo 
biała wersja miała być dostępna w tym samym terminie co czarna, daje to 
11 miesięczne opóźnienie. Niestety jak wynika z notatki prasowej biała wer-
sja „czwórki” nie będzie dostępna na rynku Polskim.

Oto  lista krajów w których będzie on 
dostępny: Austria, Australia, Belgia, Kana-
da, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Hong Kong, Irlandia, Włochy, Japo-
nia, Luksemburg, Makao, Holandia, Nowa 
Zelandia, Norwegia,  Singapur, Korea Po-
łudniowa, Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, 
Tajwan, Tajlandia, Wielka Brytania i USA.

Cała redakcja ma nadzieję, że brak Pol-
ski  to  tylko  jakaś  pomyłka.  Szczególnie, 
że mamy nieoficjalne  informacje, że biała 
wersja ma wkrótce być w ofercie Polskie-
go Orange.

htttp://www.dailytech.pl
http://www.isource.pl/kontakt
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Propozycja  
dla developerów iOS

Mamy ciekawą propozycję dla developerów 
iOS.

W czerwcu w iMagazine będziemy prezento-
wać aplikacje z App Store. Zachęcamy do wy-
syłania nam informacji o Waszych aplikacjach 
na maila redakcja@imagazine.pl

Aby wszystkim ułatwić pracę, prosimy o nad-
syłanie informacji zawierających wszystkie dane 
wg poniższego schematu:
– 2-3 zdaniowy opis aplikacji
–  nazwa kategorii w App Store, pod którą moż-

na znaleźć aplikację
– ikonę aplikacji
– 1 screen z aplikacji
– bezpośredni link do App Store
– cenę

Jeśli macie więcej niż jedną aplikację, to pro-
simy o analogiczne informacje o każdej z nich 
osobno.

Jesli chcecie rozdać jakies kody to tez oczy-
wiście zapraszamy. Będziemy mogli je po-
rozdawać w  iMagazine, Nadgryzionych, na 
Facebooku.

Nasza propozycja jest skierowana głównie 
do naszych, rodzimych producentów oprogra-
mowania, ale jeśli wśród czytelników iMagazi-
ne są też obcokrajowcy to również zapraszamy.

Czekamy na Wasze maile!

MapaMap dla iPhone już w App Store
4  kwietnia  2011  r.,  w  sklepie  interneto-
wym App Store pojawiła  się MapaMapa 
Travel PL, czyli oprogramowanie do nawi-
gacji,  ze  szczegółowymi mapami Polski. 
Producent, firma IMAGIS S.A, zaoferował 
atrakcyjną cenę oraz licencję LIFE TIME.

MapaMapa  Travel  PL  jest  dostępna 
w  cenie  29,99  Euro  i  można  ją  zakupić 
zarówno  poprzez  iPhone’a  (w  App  Sto-
re),  jak  i  poprzez  swój  komputer  sta-
cjonarny,  na  stronach  internetowych 
itunes.apple.com.

Nowa nawigacja firmy IMAGIS zawiera 
te same, dokładne mapy Polski, znane do 
tej pory z systemów nawigacyjnych Mapa-
Map. Oferowana jest w tak zwanej licen-
cji LIFE TIME, co oznacza, że właściciel tele-
fonu iPhone, po zakupie MapyMap Travel 
PL, będzie mógł z niej korzystać w sposób 
nieograniczony czasowo.

MapaMap Travel PL oferuje nawigację zakręt po zakręcie, za pomocą ko-
munikatów głosowych, z graficznymi informacjami o najbliższych manewrach 
oraz z przedstawieniem wyznaczonej trasy na mapie. MapaMap Travel PL re-
alizuje także wiele innych funkcji:
–   Możliwość wyboru celu: miasto, ulica, numer budynku, współrzędne GPS, 

obiekty POI
–   Menu i komunikaty głosowe w kilku językach (angielski, niemiecki, polski)
–   Możliwość dodawania własnych punktów: ulubione, ostatnio wybierane
–   Automatyczne przełączanie pomiędzy trybem dziennym a nocnym
–   Ostrzeganie o przekraczaniu dozwolonej prędkości
–   Dostępny tryb symulacji w menu planowania trasy
–   Możliwość wyboru trasy: szybkiej, najkrótszej
–   Możliwość planowania trasy z punktami VIA
–   Automatyczne wyznaczanie trasy
–   Ostrzeganie o fotoradarach
–   Widok mapy 2D lub 3D
–   Statystyki podróży
–   Asystent manewru
–   Autozoom

MapaMap Travel PL zawiera wyjątkowo szczegółowe mapy Polski, za których 
przygotowanie i aktualizację odpowiadają specjaliści z firmy IMAGIS. Szczegó-
łowe informacje o mapach zamieszczamy poniżej:

Informacje o sieci drogowej i planach miast w Polsce:
–   2,6 miliona punktów adresowych (dokładnie 2 630 923)
–   465 335 kilometrów dróg ogółem w tym 144 488 km dróg gruntowych
–   8937 planów miast  i miejscowości w  tym 3388  szczegółowych planów 

z adresami
Dane topograficzne:

–   lasy, parki, skwery, tereny zielone
–   rzeki, jeziora, kanały, potoki, stawy, fosy
–   szczyty górskie, przełęcze, wąwozy, doliny, klify
–   tereny zabudowany miejskiej, tereny przemysłowe
–   Ponad 200 tysięcy obiektów użyteczności publicznej POI, 24 charaktery-

styczne dla Warszawy fotorealistyczne budynki 3D tzw. Landmarki

Wyniki finansowe Apple za Q2 2011

Apple ogłosiło wyniki finansowe za Q2 bieżącego 
roku. Firma z Cupertino odnotowała kolejny rekor-
dowy kwartał, z dochodem na poziomie 24.67 mi-
liarda dolarów i zysku netto 5.99 miliarda dolarów. 
Apple sprzedało 3.76 miliona Maków w Q2, co sta-
nowi 28-proc. wzrost rok do roku. iPhone’y rozeszły 
się w liczbie 18.65 miliona sztuk (+113-proc. wzrost 
rok do  roku),  iPody  (wszystkie modele) w  liczbie 
9.02 miliona sztuk  (-17 proc. w porównaniu z Q2 
2010) oraz 4.69 milionów iPadów.

Steve Jobs zapowiedział wprowadzenie innowa-
cji na wszystkich frontach do końca roku.

Niektórzy analitycy przewidywali 7 mln sprzeda-
nych tabletów z logo Apple, podczas gdy sprzedano 
niecałe 5 milionów. Przyczyn może być wiele, włącz-
nie z tragedią w Japonii, ale patrząc na problemy z do-
stępnością  iPadów w sklepach, należy się spodzie-
wać, że zwyczajnie podaż nie nadążała za popytem.

mailto:redakcja@imagazine.pl


5/2011 12NEWSY

Koniec z promocjami dla MobileMe i iWork

Z dniem 18 kwietnia 2011 r. – jak donosi Cult of Mac – zakończono w USA ofe-
rowanie specjalnych obniżek na MobileMe i iWork. Promocja była dostępna 
przy zakupie nowego sprzętu.

Od jakiegoś już czasu krążą plotki na temat przyszłości MobileMe. Począw-
szy od zamiany go w swego rodzaju skrytkę na naszą muzykę, aż po całkowi-
te jego przekształcenie w darmową usługę. Jaka będzie ta przyszłość, dowie-
my się dopiero zapewne po upublicznieniu informacji przez Apple.

W przypadku  iWork  istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakończenie 
obniżek związane jest z faktem skupienia się na sprzedawaniu go przez Mac 
App Store. Nie dość, że jest w ten sposób tańszy, to można jeszcze kupić tylko 
wybrane/potrzebne aplikacje zamiast z góry płacić za cały pakiet. Być może, 
w przyszłości będzie też jakiś sposób na oferowanie upustów dla wybranych 
klientów – dzisiaj niestety można tylko manipulować cenami dla wszystkich, 
tak jak ma to miejsce w iOS App Store.

Konkurs
dla twórców rozwiązań
FileMaker’a Pro

WinSoft International, partner FileMaker’a orga-
nizuje konkurs promujący rozwiązania stworzo-
ne w FileMaker’ze Pro przez użytkowników opro-
gramowania z krajów Europy Środkowej, Bliskiego 
Wschodu, Afryki Północnej i Indii.

Konkurs  jest  przeprowadzany  w  dwóch 
kategoriach:
–   Dla twórców, którzy już opracowali rozwiązanie 

bazodanowe FileMaker’a
–   Dla twórców, którzy chcą rozwijać swój projekt 

rozwiązania FileMaker’a
Biorąc udział w konkursie można zdobyć nagro-

dę w postaci udziału w 16 dorocznej konferencji 
developerów FileMaker’a w San Diego lub 5.000 
dolarów na pokrycie kosztów rozwoju zwycięskie-
go rozwiązania.

Konkurs został ogłoszony 18 kwietnia  i potrwa 
do 31 maja dla zgłaszających gotowe rozwiązania.

Zwycięzca zostanie wyłoniony przez międzyna-
rodowe jury i ogłoszony 17 czerwca.

Dla zgłaszających projektowane rozwiązania kon-
kurs potrwa do  14  listopada, przy  czym wybór 
zgłoszeń zostanie zamknięty  16 maja a wybrane 
rozwiązania zostaną ogłoszone w dniu 9 czerwca. 
Zwycięzcę poznamy 1 grudnia.

Zainteresowanych większą  ilością  szczegółów 
oraz udziałem odsyłamy na stronę:
http://www.winsoft-international.com/en/com-
pany/FileMaker-developer-contest.html

QuarkXPress 9  
– do pobrania wersja testowa

Quark poinformował o dostępności 30-dnio-
wej wersji testowej ich najnowszego pakietu 
QuarkXPress 9.

Najnowsza wersja Quarka stawia na rozwią-
zania mobilne. Automatycznie mamy możliwość przygotowywania publika-
cji pod iOS, Androida, platformy oparte na dostarczanym przez Microsoft – 
Silverlight, NOOKa, Kindle’a i inne czytniki.

W przeciągu 90 dni, ma być udostępniony dla wszystkich użytkowników 
QuarkXPrezz 9 darmowy plug-in „App Studio”, umożliwiający tworzenie de-
dykowanych treści specjalnie dla iPada.

Może warto się w związku z tym wstrzymać z testowaniem Quarka, do mo-
mentu publikacji tego dodatku. Mamy nadzieję, że będzie możliwy do spraw-
dzenia w wersji testowej programu.

Ci,  którzy nie  chcą  testować  tej  funkcjonalności, mogą  już dziś pobrać 
30-dniową wersję testową QuarkXPress 9 ze strony Quarka: http://www.qu-
ark.com/products/quarkxpress/test_drive.aspx

Leica i9 – koncepcja obudowy dla iPhone 4
Lubicie fotografować? Jesteście fanami iphonografii?  
Zawsze chcieliście mieć Leice M9, ale woleliście kupić samochód?

Niesamowity projekt obudowy dla iPhone’a 4, zaprojektowany przez firmę BLACK 
Design Associates – Leica i9.

Według twórców, będzie on kosztował ok 900-1200 dolarów, czyli generalnie bar-
dzo drogo. Żywotność obudowy przewidziana jest na 5-10 lat, a kompatybilność z ko-
lejnymi modelami iPhonów ma być zagwarantowana poprzez wymienną część tylną.

Podobno jedynym problemem na tym etapie – aby wystartować z produkcją – jest 
uzyskanie zgody od Leici i Apple. Trzymamy kciuki, choć szczerze wątpimy w moż-
liwość realizacji tego projektu.

http://www.quark.com/products/quarkxpress/test_drive.aspx
http://www.winsoft-international.com/en/com-pany/FileMaker-developer-contest.html
http://www.winsoft-international.com/en/com-pany/FileMaker-developer-contest.html


5/2011 13NEWSY

Zeppelin Air od Bowers & Wilkins to system muzyczny do iPoda, 
wykorzystujący bezprzewodową technologię AirPlay. Zaopatrzo-
ny w nowe głośniki, system Digital Sound Processing oraz peł-
ną integrację z technologią AirPlay, pozwala w prosty sposób na 
bezprzewodowy streaming muzyki z iTunes (PC/MAC), iPhone’a, 
iPada i iPoda Touch.

Trzy lata temu legendarny, wielokrotnie nagradzany Zeppelin 
B&W, na nowo zdefiniował nasze oczekiwania wobec systemów 
muzycznych do iPoda. Obecnie, rozszerzający znaną i cenioną na 
całym świecie linię systemów głośnikowych Zeppelin, Zeppelin Air 
stawia pierwsze kroki w świecie Nowych Mediów – na nowo de-
finiując ich unikalny styl, znakomitą funkcjonalność, a jednocze-
śnie prezentując fantastyczne brzmienie, dzięki nowym głośnikom 
z dedykowanymi wzmacniaczami i technologii Digital Sound Pro-
cessing. Podczas gdy unikalny kształt Zeppelina został zachowa-
ny, pewne jego elementy zostały subtelnie unowocześnione. I do-
kładnie te właśnie akcenty sprawiają, że design nowego Zeppelina 
Air z jednej strony pozostaje bez zmian, a drugiej strony jest świe-
ży, nowoczesny i doskonały.

Udoskonalona jakość brzmienia jest dopełnieniem szeregu no-
wych funkcji, w tym również tej najważniejszej – wykorzystują-
cej najnowsze osiągnięcia techniki – technologii AirPlay. AirPlay 
pozwala użytkownikom stworzyć za pomocą kilku Zeppelinów 
Air, komputera MAC lub PC i aplikacji iTunes, system multiroom 
– dostarczając muzyki do każdego zakątka domu. W stosunku do 
swojego starszego brata, Zeppelin Air został wyposażony w ele-
menty, które zapewniają wyjątkowe czyste i głębokie brzmienie. 
M.in. mowa tu o w pełni aktywnym systemie 2.1, co oznacza, 
że każdy z pięciu głośników jest indywidualnie wspierany przez 
własny, specjalnie zaprojektowany przez Bowers & Wilkins, de-
dykowany wzmacniacz. Dodatkowo, 4x25W plus 1x50 W mocy, 
pozwala w znakomity  sposób wypełnić każde pomieszczenie 
wspaniałą muzyką.

Zeppelin Air wyposażony został również w technologię Bowers 
& Wilkins Flowport™ oraz system Digital Signal Processing. Kom-
binacja ta sprawia, że system dysponuje mocnym i głębokim ba-
sem. Jednocześnie zmianie uległy przetworniki C/A. W nowym 
Zeppelinie Air znajdziemy 24 bitowe przetworniki C/A 96 KHz, 
doskonale kompatybilne z wysokiej jakości formatami audio.

Technologia AirPlay wymaga wersji  iTunes 10.1  lub nowszej, 
a  także  i  iPhone’a,  iPada  lub  iPoda  touch z oprogramowaniem 
iOS 4.2 lub późniejszy.

Zeppelin Air cena regularna: 2 599 zł brutto

Muzyka bez kabli 
– oto Zeppelin Air 
od Bowers & Wilkins

Nowe wersje FileMaker  
Go dla dla iPhone oraz iPad’a

W ślad za uaktualnieniem oprogramowania iOS 4.3.2 pojawiły 
się nowe wersje FileMaker Go, rozszerzające możliwości korzy-
stania z baz danych FileMaker’a na urządzeniach mobilnych, 
gdy jesteśmy poza domem, firmą…
Możemy w prosty sposób przenieść z komputera i zabrać w po-
dróż swoje potrzebne nam rozwiązanie bazodanowe, możemy 
też udostępnić je innym, przesyłając e-mailem, umieszczając np. 
na Drop Box’ie albo jeszcze lepiej, umieszczając na FileMaker Se-
rver by zapewnić pełne bezpieczeństwo współpracy zespołu.

W nowej wersji pojawiło się kilka cennych nowości:
–   Możliwość wyświetlania wykresów  i diagramów generowa-

nych na podstawie danych FileMakera’ Pro 11.
–   Przechwytywanie  i zachowanie podpisu z możliwością eks-

portu do baz na komputerze lub serwerze.
–   Bezpośrednie drukowanie  raportów, zestawień  itp. dzięki 

wsparciu dla AirPrint.
Więcej informacji na stronie: http://www.filemaker.com/pro-

ducts/filemaker-go Warto też zuważyć, że ze strony możemy 
pobrać startowy zestaw FileMaker Go, zestaw FileMaker Go dla 
twórców w iOS i wiele innych pożytecznych materiałów, a nawet 
skorzystać z ciekawej promocji…

obserwuj nas

imagazinepl.blip.pl

Bardzo Lubimy 
Informować Przyjaciół 
o tym co się dzieje w 
iMagazine

http://imagazinepl.blip.pl
http://www.filemaker.com/products/filemaker-go
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Apple zgarnął 9.566  
z wydanych 9.6 mld dolarów
W ubiegłym roku, według Gartner (za Betanews), 
konsumenci wydali 9.6 miliarda dolarów na tablety 
wszelkiej maści. To sporo kasy. Najbardziej zaska-
kujący jest jednak fakt, że z tej puli Apple zgarnął 
9.566 mld dolarów jednym produktem, pomimo że 
ma 83 proc. rynku według szacunków IDC w 2010 
r. Na dodatek mówimy tutaj tylko o 9 miesiącach 
sprzedaży iPada … Udziały w rynku widać nie są 
najważniejsze.

Strateg Microsoft, Craig Mundie, próbuje jednak 
zakrzywiać rzeczywistość – to zresztą nie pierwsza 
taka próba MSFT… Podczas lunchu CEDA w Sydney, 
powiedział: „Nie wiem, czy kategoria dużo ekrano-
wych tabletów pozostanie z nami, czy nie”.

Mundie wierzy, że telefony staną się naszymi ta-
bletami, a  laptop naszym „przenośnym biurem”. 
Microsoft  już przecież od  10  lat,  jeśli nie dłużej, 
próbuje wprowadzić je na rynek, ale dopiero Ap-
ple udało się go podbić i spopularyzować. Pomimo 
tego, nadal twierdzą, że przyszłość w tej kategorii 
to Windows i rysiki… Nie wiem, w jakim oni świecie 
żyją, ale prawda jest taka, że nie uczestniczą pra-
wie w ogóle w ogromnym torcie, szacowanym na 
blisko 30 mld dolarów w 2011 roku. Steve Ballmer 
wspominał w zeszłym roku, że przez iOS i Androida 
przegapili jedną generację telefonów… W tym tem-
pie to oni przegapią i drugą… i trzecią, i czwartą.

Oficjalna aplikacja Speedway GP 2011  
dostępna na iphone, ipad oraz ipod touch

Oficjalna aplikacja Speedway GP 2011 jest już dostępna do pobrania z App 
Store. Organizatorzy serii FIM Speedway Grand Prix, BSI Speedway oraz 
polski producent oprogramowania, Vivid Games połączyli siły, by stworzyć 
najbardziej kompleksową aplikację dotyczącą Speedwaya na rynku. Aplika-
cja SGP dostarczy komplet informacji oraz wyniki tegorocznych Mistrzostw 
Świata, które rozpoczną się od FIM Fogo European SGP w Lesznie 30 kwietnia.

Ponadto, aplikacja ta zawiera kompletne wieści dotyczące SGP i SWC, 
informacje oraz statystyki. W weekendy, w  trakcie trwania Grand Prix, 
możliwy będzie dostęp do dynamicznie uzupełnianej listy wyników, aby 
śledzić akcję na bieżąco oraz opcja umożliwiająca pobranie najnowszych 
zdjęć i plików wideo.

Aplikacja oferuje dodatkowo ekscytującą grę, w której użytkownik może 
zmierzyć się ze swoimi znajomymi i przetestować swój refleks na linii startu.

Oficjalna Aplikacja Speedway GP 2011 została stworzona jako uniwersal-
na instalacja dla wszystkich urządzeń iOS i można ją zakupić na App Store 
za 4,99 dolara / 3,99 euro / 2,99 funta dla iPhone, iPad oraz iPod touch.

Produkt ten umożliwia fanom pobrać uaktualniane na bieżąco listy 
startowe oraz wyniki z każdego ze spotkań SGP i SWC za jednostkową 
cenę 0,99 dolara/ 0,79 euro/ 0,59 funta. Zakup tej funkcjonalności odby-
wa się w wygodny sposób z poziomu aplikacji. Listy startowe oraz wyniki 
na żywo ze wszystkich 15 spotkań SGP i SWC dostępne są za pomocą jed-
norazowego zakupu za specjalną cenę 9,99 dolara.

Zabezpiecz plecy iPada 2 –  
genialne w swojej prostocie
Jestem posiadaczem iPada 2, a w sytuacji jego światowej dostępności chyba 
można powiedzieć, że szczęśliwym posiadaczem. Kupiłem też Smart Cover. 
Smart Cover uważam za genialne i bardzo wygodne rozwiązanie. Niemniej jed-
nak, ma ono swoją podstawową wadę – nie zabezpiecza tyłu iPada.

Jestem estetą. Bardzo dbam o swoje przedmioty. Nie lubię jak się niszczą 
i zawsze staram się je należycie zabezpieczyć. iPad, ze względu na swoją kon-
strukcję, ma dużą powierzchnię pleców, która podatna jest na zarysowania. 
Dlatego zacząłem szukać rozwiązania. Są różne skórki, które niestety zakleja-
ją tył, który jest bardzo fajny. Po co go szpecić?

Zainspirowany twitem, który napisał Remik_K (pozdrowienia), zastanowiłem 
się głębiej i przypomniałem sobie, że takie same gumki, jak oferuje  iDroplets 
za 5 dolarów, możemy mieć w domu, zupełnie za darmo. Co więcej, za rów-
nowartość 5 dolarów możemy mieć pewnie cały worek, kupiony w dowol-
nym sklepie meblowym.

Kupowaliście kiedykolwiek szafki, na przykład w Ikei? Pewnie tak. Zajrza-
łem do pudła z narzędziami i znalazłem takich gumek kilkanaście. Szybko od-
tłuściłem cztery miejsca na krawędziach iPada przy jego rogach i je nakleiłem.

Efekt jest bardzo dobry. Po pierwsze, mogę bez stresu położyć iPada na stole. 
Gumki amortyzują kładzenie. Dodatkowo powodują, że iPad nie ślizga się po pła-
skiej powierzchni. Ze zwiniętym w rulon Smart Coverem gumki sprawdzają się 
idealnie – powodują, że iPad, ustawiony pod kątem do pisania, nie ześlizguje się.

Genialnie proste rozwiązanie. I wiecie co? To rozwiązanie nadaje się też do 
wprowadzenia w iPadzie pierwszej generacji. Polecam.

Giełda
Po zaliczeniu dołka  15.04, kiedy  to wartość akcji 
spadła  do  poziomu  trochę  ponad  327  dolarów, 
 Apple bardzo ładnie odrobiło swoje wyniki do po-
ziomu z marca br. Bardzo dobre wyniki  finanso-
we za Q2 opublikowane 21.04 znów pokazują, że 
 Apple może wszystkich zadziwić. Wzrost sprzedaży 
komputerów, iPhone’ów (o ponad 100 proc.) zupeł-
nie niwelują spadek sprzedaży iPodów (o 17 proc.) 
oraz mniejszą od zakładanej sprzedaż najnowszego 
 iPada 2. Cena jednej akcji Apple na dzień 26.04.2011 
wynosi trochę powyżej 353 dolarów i póki co rośnie.
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Aplikacja Yamahy AV Controler
Yamaha udostępniła długo oczekiwana aplikację, do obsługi urządzeń siecio-
wych. Znajdziemy ją pod nazwą AV Controler, do ściągnięcia z polskiego skle-
pu iTunes.

Aplikacja jest dostępna dla urządzeń iPhone, iPod i iPad, w wersji oprogra-
mowania systemowego iOS 4.0 lub nowszej. Współpracuje z poniższymi mo-
delami urządzeń firmy Yamaha:

Amplitunery:
–  Yamaha RX-V1067
–  Yamaha RX-V2067
–  Yamaha RX-V3067
–  Yamaha RX-V2065
–  Yamaha RX-V3900
–  Yamaha DSP-Z7

Odtwarzacze Blu-Ray:
Yamaha BD-S1067

Dostępnych jest kilka wersji językowych: angielska, francuska, niemiecka, 
japońska, rosyjska i hiszpańska.

Pierwsze, co rzuca się w oczy to czytelny, ergonomiczny i łatwy w obsłudze 
interfejs. Aplikacja umożliwia obsługiwanie kilku urządzeń jednocześnie, o ile 
są podłączone niezależnymi kablami LAN. Np. amplituner i odtwarzacz blu-
ray, przy czym przechodzenie pomiędzy poszczególnymi urządzeniami odby-
wa się bardzo płynnie i wygodnie.

Menu na iPhone’ie (na tym urządzeniu program był testowany) wygląda 
imponująco  i przejrzyście. Początkujący użytkownik z wielką  łatwością od-
najdzie potrzebny w danym momencie przycisk, który jest zgodny z określo-
ną opcją. Aplikacja działa bardzo równo, co widać najbardziej przy zwiększa-
niu i zmniejszaniu poziomu głośności na amplitunerze. Oprogramowanie jest 
bardzo rozbudowane. Swoimi możliwościami sięga do wszystkich opcji urzą-
dzenia, oprócz SETUP. Swobodnie możemy wybierać pomiędzy dostępnymi 
źródłami INPUT, dobierać odpowiedni dla siebie program dźwięku przestrzen-
nego DSP i w pełni zarządzać, dostępnymi w poszczególnych modelach am-
plitunerów, strefami ZONE.

W naszej ocenie, to milowy krok Yamahy, jeżeli chodzi o możliwości obsłu-
gi i zarządzania urządzeniami tej firmy. Zdecydowanie zrobiła na nas wraże-
nie. Polecamy!

Porównywarka cen i produktów tanio.pl – od mar-
ca w aplikacji na urządzenia z systemem opera-
cyjnym Android – teraz jest też dostępna dla po-
siadaczy iPhone’ów.

Aplikacja tanio.pl pozwala posiadaczom smart-
fonów  firmy Apple porównywać oferty  sklepów 
i sprawdzać ceny produktów w dowolnym miejscu 
i czasie. Podobnie jak wersja na urządzenia z syste-
mem operacyjnym Android, narzędzie na iPhone’y 
udostępnia nowoczesną, wygodną funkcjonalność 
czytnika barcodów, który automatycznie wyszuku-
je produkty w porównywarce po zeskanowaniu ich 
kodu kreskowego.

Dzięki czytnikowi barcodów internauta, zamiast 
mozolnie wpisywać nazwę i specyficzne, szczegó-
łowe oznaczenia techniczne danego produktu, co 
np. w przypadku sprzętu technicznego bywa uciąż-
liwe, może po prostu zeskanować jego kod kresko-
wy. Aplikacja automatycznie wyszuka towar w ba-
zie  tanio.pl  i zaprezentuje wyniki: opis produktu, 
listę sklepów, w których jest dostępny wraz z cena-
mi, parametry techniczne oraz jego zdjęcia.

Użytkownik tego narzędzia może także przeglą-
dać produkty z wybranych kategorii. Usługa prze-
chowuje również historię ostatnich 10 oglądanych 
produktów. Udostępnia też możliwość bezpośred-
niego polecania produktów na Facebooku.

Aplikację tanio.pl można bezpłatnie ściągnąć ze 
sklepu Apple’a – AppStore.

Jeszcze szybciej i prościej, 
czyli tanio.pl 
w aplikacji na iPhone’y

http://allegro.pl/listing.php/search?string=Dock&category=0&us_id=137305&order=t
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„
Postanowiliśmy 

stworzyć 
taki serwis, 
do którego 

sami chcielibyśmy 
pójść

ILE śrubEk 
ma iPaD?

Z właścicielami MacLife – Kubą Żukowskim 
i Krzysztofem Nowakowskim – spotkałem się 
u nich w serwisie. Firma prowadzi właśnie 
akcję darmowego czyszczenia iPodów, 
iPhone’ów i komputerów, więc co chwilę 
rozmowę przerywał syk sprężonego powietrza, 
co buduje atmosferę grozy…

wywiad: Norbert Cała

MacLife 
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 Zaczynamy, powiedzcie mi… 
kuba żukowski  Ile śrubek ma iPad 2?

 Dokładnie! Ile śrubek ma iPad 2?
kż  Nie więcej jak 20, ale jeszcze nie naprawialiśmy nowego iPada.

 Widziałem Was ostatnio w Briefie, jako sponsorów na im-
prezie w Casino. Czy to znaczy, że biznes idzie Wam dobrze, 
czy właśnie wręcz przeciwnie? 
krzysztof nowakowski Kiedyś była taka marka – Frugo. Wszyscy ją 

 znali, przestała się reklamować i zniknęła z rynku. Takie dzia-
łania, jak sponsorowanie imprez, akcji WOŚP, wywiady w ga-
zetach – służą nam do budowania marki MacLife, ale bezpo-
średnio nie przekładają się na zwiększone zainteresowanie 
naszymi usługami. Na tym polu zdecydowanie lepiej działają 
np. akcje darmowego czyszczenia komputerów. Wtedy widać 
od razu wzrost ilości wejść na stronę i telefonów do serwisu.  

 Powiedzcie mi, skąd pomysł na taki biznes. Serwis urzą-
dzeń Apple? Przecież umiejętności trzeba mieć takie same lub 
nawet większe, niż przy serwisowaniu „zwykłych” urządzeń. 
Rynek jest za to znacznie mniejszy. 
kn   Pomysł pojawił się wraz z premierą iPhone’a pierwszej genera-

cji. Telefon stał się bardzo popularny, a nie było go gdzie ser-
wisować. Z Kubą, który pracował w serwisie u jednego z re-
sellerów, poznaliśmy się na forum MyApple.

KŻ  I nie byłem zadowolony z poziomu obsługi jaki był w tym ser-
wisie. Postanowiliśmy stworzyć taki serwis, do którego chcie-
libyśmy sami pójść. Serwis w którym, co wydaje się banalne, 
klient jest najważniejszy.   

 Jakie więc były początki MacLife? 
KN   Spotykaliśmy się klientami w kafejce w Złotych Tarasach, 

czynsz nas kosztował 6,5 zł za kawę.
KŻ  Ja płaciłem 10 z dodatkami!
KN   Potem, po założeniu formalnej firmy, w 2008 roku otworzyli-

śmy serwis w domu u Kuby. Z czasem jednak zaczęło być to 
uciążliwe i postanowiliśmy się przenieść do miejsca, w któ-
rym się właśnie znajdujemy. Chcę jednak zaznaczyć, że roz-
kręciliśmy firmę z własnych, małych oszczędności. Nigdy nie 
braliśmy na działalność żadnego kredytu, na początku było 
trudno, ale na szczęście się udało.

KŻ  90% firm upada w ciągu 3 pierwszych lat, więc ciągle mamy 
szanse.

 Zawsze z prowadzeniem serwisu kojarzą się nam śmiesz-
ne – czy też tragiczne – przypadki klientów. Nie mogę się do-
czekać Waszych opowieści.  
KŻ  O, jest tego sporo! Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że sprzęt 

w większości przypadków psują użytkownicy. Bardzo rzad-
ko zdarzają się awarie z winy fabryki bądź technologii. Zaś 
klasyką jest telefon od klienta z tekstem: „W telefonie, to tak 
ogólnie wszystko działa, ale się nie włącza, ile będzie kosz-
towała naprawa?” Słyszymy to bardzo często.  

KN   Zdarzają się czasem naprawdę ciekawe przypadki, jak tele-
fon, który wpadł do czerwonej farby, albo taki, który przele-
żał kilkanaście minut na dnie jeziora zanim udało się go wy-
łowić. Oba udało się naprawić. 

 Jesteśmy przede 
wszystkim serwisem 
i biznes mamy w tym, 
żeby naprawić, 
a nie sprzedać sprzęt.
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KŻ  Ja naprawiłem takiego, co leżał w wodzie całą noc i dopie-
ro rano, jak się zrobiło jasno, udało się go znaleźć i wyłowić!   

 Spokojnie, spokojnie! Zaraz się okaże, że naprawialiście iPo-
da, który leżał 5 lat pod wodą. Ja liczyłem na coś pi kan tniejszego!  
KŻ  OK – chcesz, to masz! Przyszła kiedyś do nas Pani, która uto-

piła  iPhone’a w klozecie. Nie ograniczyła się  tylko do  infor-
macji,  jak został zalany, ale dokładnie, ze szczegółami opi-
sała proces utopienia. Tłumaczyła, jak zdejmowała spodnie, 
majtki… Było gorąco!

 Wróćmy do poważniejszych tematów. Jak widzicie MacLife 
za 10 lat? Będziecie autoryzowanym serwisem? 
KŻ  Z serwisem autoryzowanym, czy też gwarancyjnym, są pew-

ne ograniczenia. Decydując się na autoryzację, pozbywamy się 
możliwości napraw „własnymi” metodami. Wszystko musie-
libyśmy wtedy naprawiać zgodnie z wytycznymi Apple. Wy-
kluczałoby to np. wymiany ekranów w laptopach. Apple wy-
maga wymiany całej górnej klapy, co kosztuje bardzo dużo. 
Sam wyświetlacz wymieniamy za ułamek tej kwoty. Nie spo-
sób też przewiedzieć, jak za 10 lat będą wyglądały sprzęty, 
które będziemy naprawiali. Możliwe, że iPhone będzie wsz-
czepiany bezpośrednio w mózg.

KN   Zaś nasze naprawy będą np. polegały na programowaniu 
mikro-robotów, wpuszczanych na płytę główną urządzenia.   

 Zamierzacie rozwijać dalej działalność sklepową czy kon-
centrujecie się na działalności serwisu? 
KŻ  Sklep jest traktowany trochę po macoszemu i jako dodatek do 

serwisu. Mamy całkiem fajne miejsce przyjęć sprzętu w cen-
tralnym serwisie i wykorzystaliśmy je jako punkt sprzedaży. 
Tak naprawdę, zrobiliśmy to dla naszych klientów, aby mo-
gli – odbierając lub oddając sprzęt do serwisu – również ku-
pić jakieś akcesorium. Jednak przed wszystkim jesteśmy ser-
wisem i biznes mamy w tym, żeby naprawić, a nie sprzedać 
sprzęt. Czyli dokładnie odwrotnie niż sporo serwisów, które 
są dodatkami do sklepów.   

 Na koniec powiedzcie naszym czytelnikom, na co trzeba 
bezwzględnie zwrócić uwagę przy otwieraniu serwisu.  
KN   Podstawą serwisu powinien być system serwisowy. Dokład-

na ewidencja sprzętów przyjętych do serwisu, sprzętów na-
prawianych – to bardzo ważna sprawa. Pozwala to zaoszczę-
dzić sporo problemów z klientami.   

 Dziękuję za rozmowę i życzę samych udanych napraw i mi-
łych klientek!

Serwis MacLife
ul. Łukowska 1 lok. U6

04-113 Warszawa



 AppleCare Protection Plan

* AppleCare obowiązuje na zakupione komputery Apple oraz  jednocześnie zakupione akcesoria: TimeCapsule, Airport Extreme, Airport Express, monitor Apple, MacBook  
   Air SuperDrive (przy zakupie MacBookAir).

Nie zwlekaj. Zapewnij swojemu Makowi najlepszą opiekę!

Plan ochrony AppleCare Protection Plan zapewnia:
•	Wydłużenie okresu gwarancji i wsparcia do trzech lat od daty zakupu komputera*
•	Dostęp do serwisu i telefoniczne wsparcie ekspertów Apple
•	Międzynarodową gwarancję w okresie trwania ochrony AppleCare
•	Wsparcie dotyczące systemu Mac OS X, pakietów iWork i iLife

Więcej informacji na www.isource.pl/applecare

http://www.isource.pl/applecare
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Mój przyjaciel, Pan Kindle
Proszę poznajcie się. To jest Pan 
 Kindle, a to są Czytelnicy. Na pewno 
się polubicie. Pan Kindle ma oddaną 
przyjaciółkę, o wdzięcznym imieniu 
Calibre. Razem tworzą wyjątkowo 
dobraną parę. Ich najbliżsi przyja-
ciele, Amazon i iBook Store dbają, 
by niczego im nie brakowało. Cza-
sem też zagląda do nich kolega In-
stapaper, by poplotkować i podrzu-
cić najświeższe niusy.

  Kinga Joanna Ochendowska 

Pan Kindle zadomowił się bardzo szybko. 
Nie minęła chwila od czasu, gdy przybył 
w uroczym kartonowym pudełku, a  już 
wyciągnął  kabelek,  by  zaprzyjaźnić  się 
z  „Czarnym”. Taki  swojski  z niego gość. 
Kumpela „Czarnego”, mieszkająca od daw-
na kątem na dysku, niejaka Calibre, od 
razu zapałała gwałtowną miłością do Pana 
Kindle i natychmiast stworzyli nierozłącz-
ną parę. On jej dostarcza pracy i rozrywki, 
ona go karmi i pomaga zrozumieć doku-
menty, które nie mieszczą mu się w ob-
wodach logicznych. I tak trwają dzień za 
dniem, w pełnej harmonii. Aż chciałoby 
się powiedzieć: „I żyli długo i szczęśliwie”.

Lubię nadawać przedmiotom imiona. Nie 
do końca wiem, skąd wziął mi się ten na-
wyk, ale siedzi zaszyty gdzieś głęboko pod 
skórą. Auto nazywa się Max (pieszczotliwie 
„Maksio”), Macbook ma na imię „Czarny”, 
aparat fotograficzny wabi się  Lumiś, a Kin-
dle? Kindle kazał się do siebie zwracać per 
„Pan”. Taki z niego inteligent. Gdyby Pan Kin-
dle był człowiekiem, pewnie nosiłby melo-
nik, rękawiczki i wspierał się dystyngowanie 
na laseczce, zakończonej srebrną główką.

A teraz już na poważnie.
Jestem uzależniona od czytania książek. 

Sam fakt trzymania książki w ręku, ogląda-
nia okładki, dotyk papieru – to wszystko 
składa się na doświadczenie zwane czyta-
niem. Książki mają teksturę, zapach, ciężar, 
grubość. Wszystkie wymiary. Wydawało mi 
się, że nie potrafię zrezygnować z drukowa-
nego egzemplarza, na korzyść elektronicz-
nej publikacji, dopóki nie kupiłam Kindle.

Oczywiście, nie obyło  się bez długich 
rozważań na  temat zasadności zakupu. 

Ale kiedy podjęłam decyzję, wpakowałam 
się do auta w pięć minut i kupiłam go od 
ręki. Przywiozłam do domu, rozpakowa-
łam z kartonowego pudełka i zrobiło mi 
się nieco „jabłkowo”. W pokaźnym,  tek-
turowym pudełku znalazłam Kindle,  ła-
dowarkę i krótką, ulotkową instrukcję ob-
sługi. Nic poza tym, nic więcej.

Ładowarka, podobnie  jak w przypad-
ku produktów Apple, składa się z dwóch 
elementów. Kabelka USB do komputera 
i wtyczki do gniazdka. Nie ma żadnych 
sterowników, płyt czy ściągania driverów 
z sieci. Po podłączeniu do komputera, Kin-
dle montuje się jako dysk przenośny.

Sam słynny elektroniczny atrament jest 
zaskakujący. Nawet  jeśli czytaliście wcze-
śniej recenzje, gwarantuję, że przy pierw-
szym  spotkaniu  z  urządzeniem  nie  bę-
dziecie mogli wyjść ze zdumienia. Sama 
uważnie przyglądałam się ekranowi przeko-
nana, że naklejona jest na nim jakaś naklejka 
zabezpieczająca. Bo wyświetlany obraz wy-
gląda, w stu procentach, jak nadrukowany.

Samo urządzenie jest niewielkie i bar-
dzo lekkie – to kolejne zaskoczenie. Wi-
dać na pierwszy rzut oka, że konstrukcja 
została wreszcie dokładnie przemyślana 

przez Amazon. Biorąc Kindle do ręki, na-
sze palce automatycznie zatrzymują  się 
na klawiszach służących do przewijania 
stron  i  to bez względu na  to,  czy  trzy-
mamy urządzenie od spodu czy z boku. 
 Miłym ukłonem w stosunku do użytkow-
nika jest fakt, że dopasowano je zarówno 
dla osób  leworęcznych,  jak  i praworęcz-
nych, nie trzeba więc wykonywać żadnej 
gimnastyki. Elektroniczną książkę może-
my przekładać swobodnie z ręki do ręki, 
bez utraty komfortu i ergonomii obsługi.

Nie  da  się  ukryć,  że  Amazon  posia-
da największy sklep z książkami, dostęp-
nymi w  Internecie. Zakupione publika-
cje   wysyłane  są do urządzenia metodą 
 Wispersync i nie ma co się nad tym roz-
wodzić. W praktyce oznacza  to,  że kli-
kamy w pozycję, którą chcemy zakupić, 
książka  się  ściąga  i  ląduje  w  naszym 
Kindle.  Jeśli  tak  ustawimy  parametry 

 Gdyby Pan Kindle był 
człowiekiem, pewnie nosiłby 
melonik, rękawiczki i wspierał 
się dystyngowanie na laseczce, 
zakończonej srebrną główką



5/2011 22FELIETONY

 naszego konta na Amazon, może wylądo-
wać na wszystkich naszych urządzeniach, 
wyposażonych w aplikację Kindle. Czyli 
komputerze,  iPhone’ie,  iPadzie,  iPodzie, 
Androidzie, Pececie … Właśnie tak. Książ-
ki zakupione w sklepie Amazon można 
czytać na dowolnych urządzeniach. Miła 
odmiana  po  restrykcjach  nakładanych 
na przez  iBook Store.  Jeśli o  tym ostat-
nim mowa, możliwe  jest przeniesienie 
części  swojej  kolekcji  książek,  zakupio-
nych  w  iBook  Store.  Odnosi  się  to  tyl-
ko do książek, które nie mają zaszytego 
DRM – czyli większości pozycji bezpłat-
nych, których autor wyraził zgodę na ko-
piowanie i rozpowszechnianie publikacji. 
Ponieważ książki dostarczane przez sklep 
Apple są w formacie ePub, który nie jest 
natywnie rozpoznawany przez Kindle, na-
leży je najpierw „uzdatnić”, przy pomo-
cy konwertera.  I  tu najlepszą opcją  jest 
wspomniana  już wcześniej Calibre, któ-
ra konwertuje wszystkie formaty, w każ-
dą stronę. Dodatkowo pozwala nam zor-
ganizować kolekcję książek i zaprowadzić 
porządek wśród naszych zbiorów.

Książki do Kindle’a można zatem za-
ładować zakupując je ze sklepu Amazon 
oraz podłączając urządzenie kabelkiem do 
komputera  i kopiując wybrane pliki.  Jest 
też trzecia opcja, dużo bardziej ekscytują-
ca. Książki można wysłać do  Kindle’a ma-
ilem. Każde urządzenie posiada przypisany 
sobie adres email, a właściwie dwa – zwy-
kły i darmowy. Adresy te posiadają właści-
wości magiczne – jeśli wyślemy na nie wia-
domość o tytule „ convert” z załączonym 
plikiem rtf  lub html, plik  ten w  locie zo-
stanie przekonwertowany na format zro-
zumiały dla urządzenia. Sprytne, prawda?

Adres zwykły różni się tym od darmo-
wego, że darmowy obsługuje wyłącznie 
WIFI  i przekazuje dokumenty do Kindle 
wtedy, gdy urządzenie znajduje się w za-
sięgu  sieci bezprzewodowej. Natomiast 
zwykły, używa zdefiniowanego przez nas 
limitu kredytowego i przesyła dokumen-
ty za opłatą, również w zasięgu sieci 3G.

Używając darmowego adresu, możemy 
również skonfigurować usługę Instapaper, 
która w wyznaczonych interwałach będzie 
przesyłała wybrane przez nas teksty i stro-
ny do Kindle. Prosto, łatwo i przyjemnie.

Nasz elektroniczny czytnik ma też zaim-
plementowane funkcje eksperymentalne, 
takie jak: przeglądarka internetowa oparta 
na WebKit oraz… odtwarzacz mp3, żeby 

przyjemniej nam się czytało. Dodatkowo, 
jeśli wydawca książki na to pozwala, mo-
żemy poprosić Pana Kindle, by nam poczy-
tał na głos – zadziwiająco płynnie.

Tyle o technikaliach.
Pierwsze momenty  z Kindle  są nieco 

dziwne. Trudno zapomnieć, że trzymamy 
w ręku urządzenie elektroniczne. Jednak 
już po chwili zaczynamy koncentrować się 
na tekście i tu pojawia się prawdziwa magia. 
Zapominamy o szarej ramce dookoła stron 
i czytamy – czytamy książkę. Ekran do złu-
dzenia przypomina zadrukowany papier, 
więc nasze wrażenia stają się bardzo realne. 
Po kilku minutach zaczynamy doceniać lek-
kość i ergonomię urządzenia, układając się 

dowolnie w łóżku lub fotelu, przekładając 
książkę z ręki do ręki i w końcu, słodko zasy-
piając, nadal trzymając ją w ręku. Nie musi-
my się martwić o zużycie baterii. Kindle sam 
włączy tryb czuwania, z którego możemy 
go w każdej chwili wybudzić, przesuwając 
włącznik. Możemy więc spokojnie marzyć 
w trakcie czytania, następnie zaś powrócić 
do lektury na tej samej stronie.

Jednokrotne naładowanie baterii wy-
starcza na 3–4  tygodnie! Możemy więc 
ładować go zaledwie 12–16  razy w roku 
i mieć go zawsze przy sobie.

Bardzo szybko uzależniłam się od Kindle, 
pomimo początkowego oporu przed elek-
tronicznymi publikacjami. Nadal preferuję 
papier, ale doceniam możliwość włożenia go 
do torebki, co wcale nie zwiększa jej ciężaru. 
Wożę go w samochodzie, targam ze sobą 
dosłownie wszędzie. Wynoszę do ogródka 
i zabieram do łóżka. Nie pamiętam już cza-
sów, gdy Pan Kindle z nami nie mieszkał.

Teraz o polskiej rzeczywistości, która nie 
jest już tak różowa: przede wszystkim, pol-
skojęzycznych publikacji w sklepie Amazo-
na i iBook Store brak. Użytkownicy zainte-
resowani Kindle będą musieli polegać na 
własnych zbiorach elektronicznych ksią-
żek. Calibre zrobi za Was całą pracę, pozo-
staje tylko wrzucenie plików „drag&drop” 
do odpowiedniego katalogu urządzenia. 
Jednak, jak ze wszystkimi usługami łączo-
nymi, nie jest to pełne „user experience”.

Jeśli czytacie książki elektroniczne, za-
wsze możecie skorzystać z doświadczenia 
Piotra Kowalczyka, znanego szerzej  jako 
Niżej Podpisany, którego strony z pewno-
ścią pomogą Wam odnaleźć się w świecie 
elektronicznych publikacji.

Ze swojej strony polecam Pana Kindle. 
Urządzenie trzeba potrzymać w ręku i sa-
memu ocenić,  czy warto zainwestować 
w  jego zakup. U mnie, uzależnionej od 
czytania i zakochanej w szeleście kartek, 
było warto. Sama się sobie dziwię, bo nie 
myślałam, że to możliwe.  @

 Biorąc Kindle do ręki, 
nasze palce automatycznie 
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  Kinga Joanna Ochendowska 

Oryginalny tekst możecie sobie wygooglać 
w Internecie, jeśli jeszcze go nie widzieli-
ście. Wystarczy wrzucić w wyszukiwarkę 
pierwsze zdanie. Wersji znajdziecie kilka, 
mniej  lub bardziej do siebie podobnych, 
ale pryncypia są takie same. I jeden wnio-
sek. Coś bardzo schrzaniliśmy.

Moje  dzieciństwo  było  podobne  do 
tego opisanego w tekście. Może z mały-
mi wyjątkami – nie byłam członkiem osie-
dlowego gangu i nie bawiłam się na pla-
cach budowy, zapewne dlatego, że żadnej 
nie było w pobliżu. To ulotne podobień-
stwo wynika bardziej z generalnej idei, niż 
z potwierdzanych, krok po kroku, faktów.

Na przykład takie chodzenie do szko-
ły. W  trzeciej  klasie podstawówki, każ-
dy chciał już chodzić do szkoły sam, chy-
ba że mieszkał po drugiej stronie miasta. 
W czwartej klasie, jeśli kogoś odprowadza-
li wciąż rodzice, to był cieniasem. Dziecia-
ki zamykały za sobą drzwi kluczem, klucz 
wieszały na tasiemce na szyi, bo wiado-
mo, że dziecko to cielę i z kieszeni klucz 
może wypaść. Sami chodziliśmy do szko-
ły, sami wracaliśmy, bo nikt nie chciał zo-
stawać w świetlicy, która była po prostu 
nudna. Czasem urywaliśmy się, zwłaszcza 
w piątki, do pobliskiego muzeum Wojska 
Polskiego, pospacerować pomiędzy czoł-
gami i armatami i pogadać o swoich spra-
wach. Telefonów w domach wtedy nie 
było, nie wspominając już o komórkach, 
więc trzeba było tylko pamiętać, żeby wró-
cić do domu, zanim pojawią się w nim ro-
dzice. Na szczęście, zawsze ktoś miał ze-
garek. Byliśmy bezpieczni, pod uważnym 
okiem sąsiadów i znajomych sklepikarek.

Mieliśmy działkę za miastem. Całymi 
dnami biegałam na bosaka, taplałam się 
w błocie,  jadłam  jabłka prosto z ziemi, 
grzebałam patykami w liściach, na które 
zapewne sikały wcześniej dzikie, wściekłe 
lisy. I jakoś nie umarłam.

Brat  miał  „kolarzówkę”  –  taki  fajny 
rower. Duuuży. Kiedyś namówiłam go, 
żeby mnie przewiózł na bagażniku. Obaj 
z Tatą powiedzieli mi, że mam trzymać 
nogi z daleka od kół, ale wiadomo – dziec-
ko  to  takie cielę, że zaraz zapomina,  co 
do niego mówili przed chwilą. No i wkrę-
ciłam sobie stopę w szprychy. Bolało jak 
diabli. Nikt się na Tatę i Brata nie wydarł, 
że:  „Jak  to można  tak nieodpowiedzial-
nie!”. Wszyscy się pukali w czoło i mówili: 
„To Ty nie wiesz, że się trzyma nogi z da-
leka od szprych?!” No. I potem to już za-
wsze wiedziałam.

Innym razem, skakałam przez kamien-
ne oczko –  stawik. Wiedziałam, że nie 
wolno, ale byłam święcie przekonana, że 
skakać to potrafię jak nikt inny. No i sko-
czyłam tak skutecznie, że wylądowałam 
na zadzie w samym środku oczka. Woda 

zalała mnie po sam czubek głowy,  tak, 
że przez chwilę nie mogłam złapać od-
dechu. Stanęłam, ociekająca wodą i za-
chłystująca się powietrzem, w drzwiach. 
Obraz nędzy i rozpaczy. Usłyszałam coś 
o głupim cielęciu, dostałam ręcznik i go-
rącą herbatę. Więcej nie skakałam przez 
stawik.

Skakałam za to przez  inne rzeczy. Na 
przykład  z  trzech  ostatnich  schodków 
w szkole, prowadzących do szatni w pod-
ziemiu. Wszyscy skakali. To był punkt ho-
noru, że trzeba zeskoczyć i trzepnąć ręką 
w przebiegającą nad głową rurę. Tyle że 
ja byłam najwyższa w klasie  i  jak pod-
skoczyłam za którymś razem, to zamiast 
ręką, wyryłam w rurę czołem i rąbnęłam 
na ziemię. Szatniarka pomogła mi się pod-
nieść, pogroziła szmatą i powiedziała, że 
wszystko powie Tacie, jak przyjdzie mnie 
odebrać. Nie pisnęła ani słowem.

Skoro  rura zagrażała mojej głowie,  to 
skakałam z  trzech schodków prowadzą-
cych na górę, do pokoju nauczycielskie-
go. Na schodkach nie było stoperów, bo by 
się dzieciaki pozabijały biegając. Przy któ-
rymś skoku poślizgnęłam się i walnęłam 
kością ogonową w krawędź schodka. Nie 
mogłam chodzić, siedzieć,  leżeć. Nic nie 
mogłam. Któryś z nauczycieli wziął mnie 
za fraki i zaciągnął (dosłownie!), do szkol-
nej pielęgniarki, która kazała siedzieć na 
krześle półdupkiem i się nie ruszać. Na lek-
cjach musiałam zostać i jeszcze wlepili mi 
uwagę do dzienniczka, za nieodpowied-
nie zachowanie na przerwie. Nikt się nad 
moją głupotą nie rozczulał. Potem skaka-
łam już tylko na WF-ie.

Nie będę już wspominać, o zjeżdżaniu 
po poręczy na drugim piętrze, wychodze-
niu za okno, żeby przespacerować się po 
parapecie  i wyskakiwaniu z parteru na 
szkolne boisko, wprost na  rosnące pod 
nim krzaki, bo tak bliżej. Pominę również 
milczeniem rzucanie się śnieżkami twar-
dymi  jak  lód,  jak  również  rzucanie  tymi 
samymi śnieżkami w otwarte okna szko-
ły, na wysokości drugiego piętra. I te dzi-
kie okrzyki radości, gdy któraś wpadła do 
środka. Żadna szyba nie została wybita.

Dzieci innej rzeczywistości
Od jakiegoś czasu, w sieciach społecznościowych krąży tekst, zaczynają-
cy się od słów: Byliśmy wychowywani w sposób, który psychologom śni się 
zazwyczaj w koszmarach zawodowych, czyli patologiczny. Na szczęście, 
nasi starzy nie wiedzieli, że są patologicznymi rodzicami. Nikt już chy-
ba nie wie, kto jest autorem tego tekstu. Ja znalazłam go w profilu kole-
gi z ogólniaka. Potem widziałam go już wszędzie, podawanego ze ściany 
na ścianę, z profilu na profil. Tekst prosty sam w sobie, jednak zaskaku-
jąco trafny. Zarówno my, jak i nasze dzieci, należymy do zupełnie innych 
rzeczywistości.

Ry
s.

 M
ar

ta
 S

ła
w

iń
sk

a



5/2011 24FELIETONY

W zasadzie, była to zapewne wina mo-
jego Dziadka, który zabierając mnie na 
spacer  do  pobliskiego  parku,  pozwalał 
mi bez krępacji wspinać się po drzewach, 
podczas gdy on sam socjalizował  się na 
ławeczce z innymi dziadkami. Za to Bab-
cia nauczyła mnie mniej groźniej  zaba-
wy – robienia „becika” dla mini laleczek, 
poprzez odpowiednie zwijanie materiało-
wej chusteczki. Taka Babcia, to ostoja bez-
piecznego świata.

Zawsze wracałam do domu z pozdzie-
ranymi kolanami, podrapana i umorusa-
na  jak dziki  stwór,  z wielkimi dziurami 
w rajstopach na kolanach. Babcia i Ciocia 
załamywały ręce, ale cóż miały robić? Ce-
rowały. Na grzybkach. Nikt tak fajnie raj-
stop nie cerował.

Bawiłam  się  ze  wszystkimi,  pański-
mi  i bezpańskimi zwierzakami. W piw-
nicy mieszkały koty. Kotom wynosiło się 
mleczko na  spodeczku, ale bydlaki były 
tak nażarte,  że nie  chciały podchodzić. 
To się nazywało polowanie – capnąć ta-
kiego kota. Kotom się  to nie bardzo po-
dobało, więc  raz na  jakiś  czas  trzepnę-
ły po ręce brudnymi pazurami. Jakoś nie 
wdała mi się gangrena. I te nie szczepio-
ne psy, upaprane jak nie boskie stworze-
nia. Przytulało się do nich czule i udawa-
ło, że to koniki, albo dzikie lwy. I co? I nic. 
Jak pies zaczynał na ciebie patrzeć złym 
wzrokiem to był znak, że lepiej żeby znów 
zamienił się w psa i przestał być wyimagi-
nowanym lwem. Dzięki temu instynkto-
wi, żaden mnie nigdy nie użarł. Przynaj-
mniej niezbyt poważnie.

Taplaliśmy się na bosaka w kałużach. 
Zjeżdżaliśmy na rowerach z górki, względ-
nie  jeździliśmy bez  trzymanki po piasz-
czystych drogach. Albo śmigaliśmy na tył-
kach z ośnieżonego zbocza. Ręce mieliśmy 
czerwone i zamarznięte na kość, a w na-
sze czapki, szaliki i rękawiczki ubieraliśmy 
bałwany. Do domu wracaliśmy obwieszeni 
soplami, z groźbą śmiertelnego zapalenia 
płuc nad głową. I nadal żyjemy.

Kiedyś, ktoś sprzedał mi fajną historię. 
Że niby Indianie, jak szli na grzyby (!), to 
strzelali z łuku i tam gdzie strzała spadła, 
w okolicy metra musiał być grzyb. No to 
zrobiłam sobie łuk i strzały i całymi dniami 
latałam po lesie, w towarzystwie dzikich 
mrówek, jadowitych kleszczy i żmijek mie-
dzianek. Strzelałam i szukałam tych grzy-
bów. Znajdowałam tylko huby. Musi być, 

że to był łuk na dzikie grzyby. Nigdy nie 
postrzeliłam żadnej miedzianki.

A jak się to ma do naszych dzieci? Ano 
zupełnie inaczej. Wprowadza się te, jak im 
tam, zasady bezpieczeństwa. Zasady, któ-
re egzekwuje się od rodziców. Nie wolno 
pozwalać dzieciom chodzić po drzewach, 
bo  to nieodpowiedzialne. Takie dziecko 
może przecież spaść i zabić się na śmierć. 
Same do szkoły chodzić nie powinny, bo 
przecież może je ktoś porwać i zjeść. Poza 
tym, co to za rodzic bezmyślny, który nie 
roztacza  właściwej  pieczy  nad  swoim 
dzieckiem. Zaraz go do sądu  trzeba po-
dać, do dzielnicowego albo chociaż do 
opieki społecznej. Jak stado chodzi podra-
pane i poobijane, znak to jasny, że maltre-
towanym jest srodze. Kiedyś, taki nauczy-
ciel doskonale wiedział, co się u którego 
dzieciaka w domu dzieje. Jak było nie tak, 
to wysyłał do Pedagoga, czy gdzie  tam. 
Wszyscy chcieli chodzić do Pedagoga, bo 
był fajny i zabawny. Potrzebowali, czy nie. 
Dziś, podrapany urwis to ciężki przypadek. 
Zaraz trzeba go przepytać, czy krzywda ni-
jaka mu się nie dzieje. Jak mówi, że nie, to 
na pewno kłamie, bo się boi. Trzeba we-
zwać rodziców i odpytać. Oczywiście, zda-
rzają się przypadki, że dziecko naprawdę 
potrzebuje pomocy, tyle, że z tymi rodzi-
cami, którym się należy, to nikt nie chce 
specjalnie rozmawiać. Bo bardzo krzyczą 
i używają wulgaryzmów.

Dzieciaki nie powinny skakać, w gumę, 
na  skakance, bo  się zgrzeją  i przeziębią 
albo poobijają. Śnieżkami też się nie moż-
na rzucać, bo można komuś zrobić krzyw-
dę. Z drugiej strony, nie można się też do 
nich odezwać autorytatywnie, bo malu-
chy mają przecież swoje prawa. I dosko-
nale o tym wiedzą. Wiedzą, że rodzic nie 
może strzelić w tyłek, nauczyciel krzyczeć, 
mama kolegi – nie ma prawa nawet zwró-
cić uwagi. Teraz są zasady i procedury.

Jak małoletni nie dostanie tego, co chce, 
to będzie się darł, kopał i krzyczał. I co bę-
dzie jak sąsiedzi usłyszą? Zaraz doniosą, 
że na pewno biją, piją, głodzą i maltretu-
ją. Ci rodzice. Patologiczni.

W sumie cieszę się, że Nastolatka Młod-
sza  załapała  się  jeszcze  na  łażenie  po 
drzewach,  taplanie w błocie  i  strzelanie 
z łuku. To strzelanie, to musi jakieś gene-
tyczne być. I że za płotem rosną dzikie je-
żyny, jabłka i śliwki, które dzieciaki zbie-
rają i znoszą do domów całymi siatkami. 

A czego nie zniosą,  to zeżrą po drodze. 
Bez groźby nagłej niestrawności. Czy  to 
czerwone, bo  jeszcze zielone,  czy zielo-
ne, bo już czerwone.

Za to Młoda niezwykle zdrowa jest, an-
tybiotyków nigdy na oczy nie widziała. 
Boję się, że ktoś mnie za to kiedyś pocią-
gnie do odpowiedzialności, bo powinnam 
dać, profilaktycznie. Chora, czy nie. Może 
to dlatego, że u w domu nikt nie psikał 
poręczy środkami bakteriobójczymi i nie 
starał  się  trzymać mnie pod  sterylnym 
kloszem. Nie mam takich doświadczeń, 
więc i metod zabójczych dla wszystkiego 
co żywe nie stosowałam. Pewnie też źle. 
Jak się ktoś dowie, to pójdę za kratki. Nie 
mówcie nikomu.

Równie patologicznie, nazywam ją głu-
pim cielęciem, gdy wytnie zakazany nu-
mer. Nie wiedzieć czemu, zwija się wtedy 
w kułak na podłodze i chichocze. Ciekawe 
dlaczego? Chyba to mało, jak to się teraz 
mówi? Wychowawcze?

Ale nie myślcie, że życie naszych po-
ciech, pozbawione  jest nutki niebezpie-
czeństwa. Co  to  to nie. Czyhają na nich 
straszne gry, hackerzy z Facebooka i wiru-
sy na smartfony. Ciekawe, czy daje to ja-
kąś  realną, biologiczną odporność? Tak? 
Nie? Życie przyniesie odpowiedź?

Za powyższy wywód nie zamierzam 
przepraszać  żadnego z moich profeso-
rów, wykładających psychologię ogólną, 
kliniczną, rozwojową i wychowawczą czy 
kreatywności.  Również  ci od  socjologii, 
psychiatrii i pedagogiki nie doczekają się 
przeprosin. W ferworze tworzenia ustaw 
do ustaw i kontroli odgórnej, coś strasznie 
schrzaniliśmy. Nadmiernie chroniąc mło-
de pokolenie przed niebezpieczeństwa-
mi  życia  codziennego,  odebraliśmy  im 
szansę na wykształcenie podstawowych 
umiejętności, związanych z funkcjonowa-
niem na tej niebezpiecznej, pełnej dzikich 
zwierząt i groźnych bakterii, planecie. Za-
fundowaliśmy  im  sterylizację,  zarówno 
psychiczną, jak i biologiczną. A kiedy za-
angażowani działacze na rzecz ochrony 
poczętych  i planowanych, narodzonych 
i  wyrośniętych,  sami  będą  dziadkami, 
współczuję  im  spotkania  z przedstawi-
cielami młodego pokolenia w zatłoczo-
nym autobusie.

Nie liczyłabym na ustąpienie miejsca, bo 
przecież oni już od najmłodszych lat wie-
dzą, że stojąc, można się przewrócić.  @
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Moja pierwsza pisanka, 
mój pierwszy komputer
  Sławomir Durasiewicz 

Będzie świątecznie, bo o pisance. Pierwszy 
służbowy komputer, z dostępem do sieci, 
otrzymałem w 1994 roku. Pracowałem wte-
dy w General Motors. Mimo zainstalowa-
nego systemu Windows (3.11) i pierwszych 
office’ów, dla mnie komputer miał wyłącz-
nie charakter użytkowy. Prawdę mówiąc, 
miałem dwa komputery służbowe – prze-
nośny  i stacjonarny. Przenośny komputer 
służył do programowania maszyn i urzą-
dzeń, czasami do diagnostyki  (nawet nie 
pamiętam, czy miał możliwość podłącze-
nia do sieci), a stacjonarny do wysyłania 
poczty, składania zamówień w formatach 
excelowskich, projektowania  rozwiązań. 
W przerwie śniadaniowej można było po-
grać w „sapera”, ale oglądając się za siebie.

Kolega, który nieopatrznie wszedł w ja-
kąś stronę ‘xxx’, nie miał szczęścia. Był ła-
skaw nie zauważyć, że zainstalował mu 
się wygaszacz z panienkami. Kiedy wy-
gaszacz pokazał się na ekranie – był pro-
blem. Rozmowa z szefem nie należała do 
najłatwiejszych.

Polskiego  Internetu nie przypominam 
sobie za bardzo. Tak właściwie w  1994 
roku prawie go nie było. Aby sobie ścią-
gnąć  drivery  do  domowego  notebo-
oka – do karty dźwiękowej –  łączyłem 
się  z  bbsem  producenta,  a  nie  z  jego 
portalem.

Komputer  służbowy  nie  zapewniał 
przeglądania porannych wiadomości, po-
gody  i najświeższych plotek na  stronie 
„pudelka”, ale miałem niezłą  frajdę, bo 
na niektórych służbowych egzemplarzach 
informatycy instalowali oprogramowanie, 
dzięki któremu można było podglądać 
produkcję i stany magazynowe w innych 
europejskich oddziałach GM. I  ja to mia-
łem. Ten podgląd to był „taki se”, ale był. 
Jak w Antwerpii składali mój samochód, 
to  ja to widziałem. To prawie jak poród. 

Można się zakochać we własnym samo-
chodzie w dniu jego narodzin. Może bę-
dzie mniej wypadków?

Właściwie to można by udostępniać ku-
pującym taką usługę – podgląd produk-
cyjny samochodu, który kupują. W koń-
cu jest na co popatrzeć. Dzisiaj produkcja 
samochodu to nie produkcja w FSO, gdzie 
młotek był narzędziem podstawowym 
i jedynym, a wszechobecny brud urzekał 
swoimi wykwitami.

Moje  służbowe pomieszczenie miało 
szklane drzwi i szef zawsze widział, co ro-
bię,  jeśli  tylko byłem w pokoju. Do tych 
oszklonych drzwi musiałem się przyzwy-
czaić. Musiałem się również przyzwyczaić 
do tego, że w firmie nie było prywatności 
w procesie pracy. Nie było prywatnej pocz-

ty, nie było prywatnych pogaduszek z chi-
chotami, a palenie papierosów było źle wi-
dziane. No i właśnie te szklane drzwi stały 
się przyczynkiem do tego, że byłem zmu-
szony zmienić swoje dotychczasowe zwy-
czaje. Było to tak, że szef stał za drzwiami 
i z uporem przyglądał się temu, co robię. 
A  ja nieświadom pisałem coś na kartce. 
Wreszcie chłop nie wytrzymał, otworzył 
drzwi i zapytał.

„What are you doing?”
“I’m writing” – odpowiedziałem.
“But why not on your computer?”
Jakież to proste! Po co mi dał kompu-

ter? No przecież po  to, bym z niego ko-
rzystał.  Jego  nie  obchodzą  jakieś  gry-
zmoły na kartce – on chce mojej pracy 
w komputerze.

Rys. Marta Sławińska



5/2011 26FELIETONY

Klika lat później zmieniłem pracę i spo-
tkałem się z taką śmieszną rzeczą. Moja 
szefowa, na swoim biurku, miała super no-
woczesny komputer. Ale pisma pisała ręcz-
nie i dawała swojej sekretarce do przepi-
sania na komputerze.

Cały czas świerzbił mnie język, aby za-
pytać ją, do czego służy jej ów komputer. 
Ale nie  chciałem być niedelikatny. Zdo-
byłem się tylko na uwagę, że zamiast pi-
sać te swoje notatki ręcznie, może je po-
dyktować  sekretarce, ale moja  szefowa 
nie poznała się na aluzji. Powiedziała, że 
sekretarka zbyt wolno pisze na kompu-
terze, więc  to nie ma sensu. Lepiej, aby 
przepisywała.

Wracając do tego mojego dialogu z sze-
fem, przyznam się bez bicia, że zacząłem 
wszystko pisać na komputerze. Najpierw 
zmuszałem się, ale potem to już była ła-
twizna. Właściwie tak mi zostało do dzi-
siaj. Owszem, mam pióro wieczne, ale słu-
ży ono do podpisywania. Kiedy tę historię 
opowiedziałem pewnemu „organowi kon-
trolującemu z PIP” to on – ów „organ” – 

powiedział, że też ma pióro do podpisy-
wania, ale ma  jeszcze długopis, bo  jak 
wystawia mandaty, to musi się przebijać. 
Zabrzmiało to wtedy złowróżbnie.

Dlaczego tak mnie wzięło na to „pisa-
nie o pisaniu” na komputerze?

Proste. Przeczytałem ostatnio o planie 
rządowym, aby uczniowie klas pierwszych 
otrzymali od szkoły swój pierwszy kompu-
ter. I tak się zacząłem zastanawiać, czy to 
nie za szybko. Moje dziecko jest właśnie 
w pierwszej klasie i smaruje swoje literki 
ołówkiem. Czasami tak myślę, że pierw-
szoklasiści powinni mieć  lekcje kaligrafii. 
Mam takie wewnętrzne przekonanie, że 
trzeba umieć pisać  ręcznie. Czasami  się 
to przydaje. Czasami też myślę, że sztu-
ka ładnego pisania zanika. Ludzie bazgrzą 
okropnie i tylko nasi dziadkowie i rodzice 
potrafią  ładnie stawiać literki. Ale wtedy 
wychodzi ze mnie taki drugi „ja” i zadaje 
pytanie „czy dzisiaj takie ładne pisanie jest 
niezbędne?”. No i mam z tym problem.

Czy zatem pierwszoklasiście potrzebny 
jest komputer?

Patrząc  na  poczynania  moich  dzieci 
mogę z  całą pewnością powiedzieć,  że 
tak. Może niech na  razie  stawiają  liter-
ki ręcznie, ale dzisiaj obsługa komputera 
powinna być czymś zupełnie naturalnym. 
Im wcześniej go przyswoją, tym lepiej. Nie 
ma co ukrywać szeroko znanej prawdy, 
że nasze dzieci muszą być mądrzejsze od 
nas, jeśli ten świat ma potrwać dłużej niż 
dwa tygodnie.

I  jeszcze  jedno. Kiedyś, kiedy mój  sy-
nek był jeszcze trzyletnim, debiutującym 
przedszkolakiem, zabrałem go ze  sobą 
do pracy. Wszystko go ciekawiło; obro-
towe krzesła, biurko, zawartość  szuflad. 
Lecz kiedy mój  synek spojrzał na moje-
go służbowego Della, skrzywił się i zapy-
tał; „Tatusiu, a dlaczego masz taki brzyd-
ki komputer?”

Więc  tak  sobie  pomyślałem,  że  jak 
już mają rozdawać te komputery pierw-
szoklasistom,  to  rozdawanie  kompute-
rów, które nie byłyby macami, odbyło-
by się ze szkodą dla dziecięcego poczucia 
estetyki.  @

zrób kalendarz w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl/drukuj-kalendarz
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Bezpieczny czy nie?
Mit goni mit. Niestety, większa 
część prasy jest przepełniona śmie-
ciem wszelkiej maści. Użytkujemy 
OSX ze względu na jego niezaprze-
czalne zalety, ale równocześnie je-
steśmy świadomi wszelakich zagro-
żeń, które mogą napłynąć do nas 
z Internetu.

  Michał Rajpert 

Komputery  Mac  były  stosunkowo  bez-
pieczne od lat, i to nie dlatego, że nie dało 
się do nich włamać włamać, ale dlatego, 
że miały zbyt niski udział w rynku, by mo-
gły stać się realnym celem ataków z sieci. 
Do dziś pamiętam  jak Charlie Miler wy-
grał  10  tysięcy dolarów  i MacBooka Pro 
w konkursie hakerskim, w którym udało 
mu się złamać zabezpieczenia Safari w 30 
sekund. Faktem  jest  również,  że każde 
oprogramowanie posiada luki bądź błędy, 
a w wyścigu pomiędzy hakerami a dewe-
loperami, powinien swoje logiczne miej-
sce odnaleźć użytkownik.

Dzisiaj jest inaczej. Po ogromnym suk-
cesie urządzeń mobilnych Apple opartych 
na iOS, naturalną konsekwencją tego typu 
ekspansji był  również wzrost  sprzedaży 
komputerów Mac. Przecież wszyscy  lu-
bimy, gdy nasz  sprzęt  idealnie do siebie 
pasuje i jest w pełni kompatybilny, a jak! 
Trzeba  również przyznać, że Apple  jest 
mistrzem w kreowaniu takiego typu my-
ślenia. I nie ma w tym nic złego. Przecież 
skoro mój iPhone czy iPad tak wspaniale 
uzupełniają moje cyberpotrzeby, to w po-
łączeniu z komputerem z nadgryzionym 
jabłkiem może być tylko lepiej! I to rów-
nież jest fakt.

W  ten oto  sposób,  choć  jestem prze-
ciwnikiem zapędów monopolowych, tym 
bardziej applowskich  (nie chcę drugiego 
Microsoftu),  to w ciągu kilku  lat, udział 
Mac OS w rynku komputerów wzrósł ok. 
2 proc. do >10 proc., przy 29 proc.  cał-
kowitego dostępu do  Internetu,  łącznie 
z urządzeniami z  iOS,  i cały czas zdecy-
dowanie rośnie. IMS Research opracował 

dane, z których wynika, że liczba sprzętu 
podłączonego do Internetu to dzisiaj po-
nad 5 miliardów urządzeń. A z racji tego, 
że przeciętna osoba korzysta z 2,5 urzą-
dzenia łącząc się z siecią, oznacza to, że 
w tej chwili aktywnie z Internetu korzysta 
29 proc. populacji.

Jest więc o co walczyć w nadchodzą-
cych latach. Apple ma wszystko: markę, 
PR, technologię i charyzmatycznego CEO. 
Dlatego sprawy bezpieczeństwa naszych 
danych nabierają  rumieńców  i wchodzą 
na zupełnie nowy poziom. Oczywiście, ko-
lejnym faktem jest, że Mac OS na solidne-
go firewalla i jest stosunkowo bezpieczny, 
nawet bardzo bezpieczny w porównaniu 
z Windowsem, i bezpieczniejszy od Linu-
xa, który z otwartym kodem jest stosun-
kowo łatwy do zainfekowania, choć wciąż 
bardzo mało popularny w tej materii. Do 
dzisiaj, pomimo kilku rewelacji przewija-
jących się w mediach na temat ataków na 
Mac OS, zasadniczo, żeby oprogramowa-
nie mogło wyrządzić  jakąkolwiek  szko-
dę, użytkownik musi  sam  je  sobie zain-

stalować. To zawsze coś, ale zważywszy 
na czyste dzieło przypadku, czasem bar-
dzo łatwo dać się nabrać i dodatkowe za-
bezpieczenie wydaje  się koniecznością. 
Doświadczenie nauczyło mnie już, że są 
gdzieś tam pośród nas i tacy, którzy po-
trafią  ściągać z  torrentów próbne wersje 
programów dostępnych również na stro-
nie producentów,  jak na przykład  iWork 
czy Photoshop. (oj tak!)

  Środki ostrożności   
  warte zachodu 

Faktem  jest  również,  że  wszystkie  do-
tychczasowe  rewelacje dotyczyły głów-
nie  oprogramowania  typu  adware  czy 
scumware,  aczkolwiek  pojawia jące  się 
informacje o keyloggerach,  czy  już naj-
groźniejszych  typach  malware  –  troja-
nach (Blackhole RAT) i robakach (Mac OS 
Tored-A, OSX/Jahlav-C) biją na alarm!

W tej chwili, wymienione malware nie 
wykonują podobno żadnego kodu,  tak 
twierdzi firma Sophos, która opublikowa-
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ła niedawno raport na temat, między in-
nymi, wyżej wymienionego trojana, któ-
ry ponoć wywodzi się z windowsowego 
darkComet.

Niemniej  jednak  ilość  sygnatur złośli-
wego oprogramowania na Mac OS wzro-
sła z zera do całkiem zauważalnych liczb 
wymiernych  i  wzrasta  proporcjonalnie 
do zwiększającej  się popularności  syste-
mu. W momencie, w którym firma Kas-
persky  proponuje  nam  zabezpieczenie 
anty wirusowe, to oprócz oczywistej tro-
ski o nasze dane, warto dostrzec jeszcze 
element ekonomiczny. Natomiast, kiedy 
Apple zmienia  stanowisko z  „komputer 
Mac nie zaraża się wirusami” na „nie za-
raża  się wirusami z pecetów”  i  sam za-
chęca do zaopatrzenia się w dodatkowe 
oprogramowanie antywirusowe,  to  coś 
jest na rzeczy. Zresztą, zmiany w systemie 
w ostatnich latach, takie jak Time Machi-
ne  jako automatyczny backup czy wbu-
dowany  system antywirusowy,  to zna-
czące i pozytywne stanowisko. Tylko czy 
to wystarczy? Szczerze powiedziawszy, na 
chwilę obecną, na w pełni zaktualizowa-
nym komputerze, wygląda na to, że tak. 
Niemniej  jednak, ostatecznie zaopatrzy-

łem się w produkt Kaspersky Lab, począt-
kowo z ciekawości, a dzisiaj obiektywnie 
mogę stwierdzić, że dodatkowe oprogra-
mowanie antywirusowe na naszym Macu 
to dobry wybór i działanie zdecydowanie 
warte zachodu.

  Najważniejsze – nie mydlić oczu   
  klientom 

Wirtualna rzeczywistość dookoła zmienia 
się w niebywałym  tempie  i  trzeba zdać 
sobie sprawę, że pomysłowość i kreatyw-
ność internetowych przestępców czasem 
zdecydowanie przerasta producentów. De-
weloperzy antywirusowego oprogramo-
wania  szybko zwęszyli  ten  stan  rzeczy 
i dzisiaj na  rynku możemy znaleźć  spo-
rą liczbę dodatkowych systemów skiero-
wanych przeciw złośliwemu oprogramo-
waniu, od wszystkich uznanych marek, 
takich  jak  Norton,  McAfee,  wspomnia-
ny Kaspersky, Sophos, oraz wiele innych. 
Warto  spróbować,  tym bardziej,  że do-
stępne są pełne wersje na licencjach prób-
nych – nawet pakiet Sophos Anti – Virus 
for Mac Home Edition  jest edycją w peł-
ni darmową.

Podoba mi się, że Apple nie udaje, że 
problemu nie ma i nie mydli oczu klien-
tom o niemożliwym do zarażenia syste-
mie, a dodatkowo nieustannie udosko-
nala  swoje  technologie bezpieczeństwa 
i podejmuje w tej sprawie słuszną polity-
kę – nie bije głośno na alarm, a intensyw-
nie pracuje w tle, co wydaje się wyjątko-
wo logiczne zważywszy fakt, że nie jest to 
najlepsza opcja marketingowa.

Myślę, że każdy z nas powinien przede 
wszystkim, oprócz oczywistego przyjęcia 
do wiadomości faktu o istnieniu proble-
mu, podjąć wyselekcjonowane  subiek-
tywne działania profilaktyczne. Nie  ist-
nieje na dzisiaj żadna potrzeba schowania 
komputera do  szafy w oczekiwaniu na 
lepsze czasy, przeciwnie – obecne na ryn-
ku zabezpieczenia, połączone z tymi za-
implementowanymi w systemie, regular-
nymi aktualizacjami (tym bardziej, że na 
Macu są naprawdę przyjaźnie zaprojekto-
wane), oraz świadomym użytkowaniem, 
zdają się być zupełnie wystarczające.

Świadomość skorelowana z broniącą nas 
technologią daje nam, użytkownikom Mac 
OS, przewagę. Jak dużą i na jak długo? To 
się wkrótce okaże... tymczasem czuwaj!  @

http://www.inis.pl
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Czy Apple nas śledzi? 
Teoria spisku!

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu 
nadal będziecie mieli wątpliwości, 
to zostawcie telefon w domu, gdy 
będziecie szli do kochanki/konku-
rencji/CIA (niepotrzebne skreślić).

Wydało się. Apple, ze Stevem Jobsem na 
czele,  śledzi każdy nasz  ruch. Zapisują, 
wysyłają i rejestrują za pomocą  iPhone’ów 
i  iPadów 3G, gdzie zatrzymujemy się na 
przerwę w podróży, do której kochanki 
udajemy się w czwartki,  jakie kino  lubi-
my w weekend oraz z jakimi firmami pro-
wadzimy negocjacje pod pretekstem urlo-
pu. A przynajmniej takie można odnieść 
wrażenie, czytając nagłówki blogów, ga-
zet  i czasopism. Nawet w telewizji  robią 
z tego sensację. Najsmutniejsze jest to, że 
temat wkrótce się znudzi, pojawi się kolej-
na sensacja, a ta nigdy nie zostanie wytłu-
maczona. Postaram się to uczynić dla Was 
i liczę, że przekażecie dobre słowo dalej.

  Pierwsza reakcja 

Na stronie iMagazine opublikowałem tekst 
(dnia 20/04/11) „iPhone śledzi każdy Twój 
ruch” (http://imagazine.pl/2011/04/20/ios-
4-sledzi-kazdy-twoj-ruch/), który pisałem 
krótko po pojawieniu się sensacji na wie-
lu portalach i blogach. Udało mi się wte-
dy dotrzeć do konkretnych informacji na 

temat  samego pliku, gdzie  jest on prze-
trzymywany w telefonie i na komputerze 
oraz podałem linka do programu „iPho-
neTracker”, który potrafi wyświetlić war-
tości z bazy danych na mapie świata. Na 
koniec starałem się też uspokoić czytelni-
ków – do pliku na komputerze jest dostęp 
wyłącznie wtedy, gdy nasz backup nie jest 
szyfrowany i aby dobrać się do niego, ktoś 
o niecnych zamiarach, musi siedzieć przed 
naszym komputerem. Tutaj bardziej mar-
twiłbym się, o ukryty katalog ze zdjęciami 
kochanki z wakacji nad morzem...

  Ale o co dokładnie chodzi? 

Każdy iPhone i iPad wyposażony w chip 
GPS, który to z bliżej nieokreśloną często-
ścią, zapisuje położenie telefonu do spe-
cjalnego pliku. W wersjach starszych niż 
iOS 3, plik  ten nazywał  się h-cells.plist 
i  rezydował w /root/Library/caches/lo-
cationd,  do  którego  dostęp  miał  tylko 
Apple  i  jego aplikacje. Wraz z pojawie-
niem się iOS 4 i multitaskingu oraz progra-

mów chodzących w tle, Apple musiał ten 
plik udostępnić developerom. Przy okazji 
zmienił nazwę pliku na consolidated.db 
i wylądował on w tym miejscu systemu, 
gdzie przetrzymywane  są dane, prefe-
rencje i ustawienia użytkownika. Ta wła-
śnie  lokalizacja  jest backupowana przez 
iTunes.

  Za wywołanie sensacji   
  odpowiedzialni są... 

Dwóch  Panów,  Alasdair  Allan  i  Pete 
Warden, opublikowali wpis na  stronach 
http://oreilly.com/ przedstawiający pro-
blem w bardzo nieciekawym świetle. Do-
datkowo wydali program „iPhoneTracker”, 
który umożliwia nałożenie bazy danych na 
mapę. Używają sensacyjnych twierdzeń, 
mówiąc, że dane „są otwarte dla świata” 
oraz że „dotychczas tylko operatorzy mieli 
dostęp do tych danych, ale tylko po otrzy-
maniu nakazu sądowego”. Temat oczy-
wiście został podłapany przez wszystkich 
i nawet kongresmeni z USA,  ślą  listy do 
Steve’a Jobsa, z prośbą o wyjaśnienia. Na 
koniec jeszcze z przekonaniem wygłaszają 
tezę, że żaden inny telefon, włącznie z An-
droidem, nie  loguje takich danych. Otóż 
loguje – Google jednak wprowadził ogra-
niczenie pojemnościowe  i  starsze wpisy 
są nadpisywane przez nowe, co jest nie-
wątpliwie  lepszym rozwiązaniem, gdyż 
archiwalne geotagi nie mają żadnego za-
stosowania. Dopiero na GitHubie, gdzie 
opublikowany  jest  „iPhoneTracker”, pa-
nowie potwierdzają, że Android również 
zbiera wyżej wymienione dane.

  A tymczasem... 

Alex Levinson, specjalista od badań nad 
technikami kryminalistycznymi, podniósł 
trzy bardzo ważne punkty  (https://alex-
levinson.wordpress.com/2011/04/21/3-

  Wojtek Pietrusiewicz 

 Każdy iPhone i iPad jest 
wyposażony w chip GPS, 
który to z bliżej nieokreśloną 
częstością, zapisuje położenie 
telefonu do specjalnego pliku

http://imagazine.pl/2011/04/20/ios-4-sledzi-kazdy-twoj-ruch/
http://imagazine.pl/2011/04/20/ios-4-sledzi-kazdy-twoj-ruch/
http://oreilly.com/
https://alex%C2%ADlevinson.wordpress.com/2011/04/21/3-Ka%C5%BCdyiPhoneiiPadjestwyposa%C5%BConywchipGPS
https://alex%C2%ADlevinson.wordpress.com/2011/04/21/3-Ka%C5%BCdyiPhoneiiPadjestwyposa%C5%BConywchipGPS
https://alex%C2%ADlevinson.wordpress.com/2011/04/21/3-Ka%C5%BCdyiPhoneiiPadjestwyposa%C5%BConywchipGPS
https://alex%C2%ADlevinson.wordpress.com/2011/04/21/3-Ka%C5%BCdyiPhoneiiPadjestwyposa%C5%BConywchipGPS
https://alex%C2%ADlevinson.wordpress.com/2011/04/21/3-Ka%C5%BCdyiPhoneiiPadjestwyposa%C5%BConywchipGPS
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 Na dzień dzisiejszy, nie 
ma powodów do zmartwień. 
Po prostu zaszyfrujcie swoje 
backupy i uruchomcie usługę 
Find My iPhone (...)

major-issues-with-the-latest-iphone-
tracking-discovery/):
1.  Apple nie zbiera tych danych, nie wysy-

ła ich do siebie, a tym bardziej nie wysy-
ła ich innym osobom. Alex badał prze-
pływ danych z telefonu i nie stwierdził, 
aby gdziekolwiek były transmitowane.

2.  Plik consolidated.db nie jest tajemniczy, 
ani nowy. Nawet wspominany h-cells.
plist był wykorzystywany przez Poli-
cję, do ustalenia  faktów podczas pro-
wadzenia dochodzeń, w których Alex 
brał udział ze względu na swoją pracę.

3.  „Odkrycie”  Panów  Allana  i  Wardena 
było już dokonane kilka miesięcy temu, 
między  innymi przez  samego Alexa. 
W styczniu 2010 roku opublikował na 
ten temat pracę podczas „Hawaii Inter-
national Conference  for System Scien-
ces”. Na dodatek, Sean Morissey wraz 
z Alexem opublikowali książkę, pt. „iOS 
Forensic Analysis: for iPhone, iPad, and 
iPod  touch” na  temat  iOS pod kątem 
kryminalistyki, gdzie dokładnie opisa-
ny jest wspomniany consolidated.db.
Dodatkowo,  zbieranie  informacji  tego 

typu  jest zabronione przez prawo w Ka-
lifornii, gdzie znajduje się siedziba Apple. 
Naraziliby się na poważne pozwy sądowe, 
nie wspominając o reputacji. Biorąc też pod 
uwagę, że Apple nie „siedzi” w reklamach 
tak jak Google*, to nie są one im do niczego 
potrzebne. Jakieś dane na potrzeby reklam 
są  jednak udostępniane, co  jest napisane 
w ToS podczas instalacji nowej wersji iOS. 
Te dane jednak są anonimowe i użytkownik 
może w każdej chwili zrezygnować z ich wy-
syłania, poprzez odwiedzenie strony https://
oo.apple.com/ z Mobilnego Safari.

  Ale po co są te dane logowane? 

Współczesne komórki korzystają nie tyle 
z GPS co z A-GPS (assisted GPS), który po-

zwala, właśnie za pomocą BTSów, szyb-
ciej ustalić położenie telefonu. Telefon wie, 
że znajduje się w przybliżeniu pomiędzy 
trzema punktami,  zna  ich współrzędne 
i  dzięki  temu  ustalenie  pozycji  wzglę-
dem satelity  trwa kilka  sekund, zamiast 
dwóch-trzech minut. Pamiętajmy też, że 
z tej funkcji korzysta wiele aplikacji, cho-
ciażby Foursquare, Twitter, Facebook czy 
nawet sam Gmail (przez interfejs WWW). 
Te dwa ostatnie na przykład, sprawdzają 
skąd się logujemy. Facebook idzie o krok 
dalej  i  jeśli w 99% przypadków  loguje-
my się z Warszawy, a nagle próbujemy 
z zalogować się z Czech czy Afryki, to po-
prosi nas o ponowne wprowadzenie ha-
sła. Zdjęcia robione za pomocą telefonów 
z GPSem są geotagowane – przypisywa-
ne są im współrzędne geograficzne – aby-
śmy potem mogli, chociażby w iPhoto, zo-
baczyć na mapie, gdzie były robione. GPS 
nie zawsze ma zasięg, możemy przecież 
być wewnątrz budynku – również wtedy 
wykorzystywane są zapisane dane.

  Jakie błędy popełniło Apple   
  i jak się zabezpieczyć? 

Potencjalnie widzę dwa problemy z tymi 
danymi – fakt, że plik nie ma ograniczonej 
pojemności, na przykład sięgającej ostat-
nich 48 godzin, oraz,  że  jest pobierany 
na komputer przy backupie. Na przykła-
dzie Google’a widać, że funkcję dosyć ła-
two zaimplementować  i podejrzewam, 
że zobaczymy to w niedalekiej przyszło-
ści – najprawdopodobniej w iOS 5. Co do 
drugiego błędu – można się przed nim 
ustrzec w bardzo prosty sposób, ale pro-
ściej byłoby, gdyby ten plik w ogóle nie był 
pobierany na komputer. Nie wiem tylko, 
czy Apple ma możliwość łatwego wpro-
wadzenia pominięcia tego pliku podczas 
synchronizacji iUrządzenia z iTunes.

W sprawie tego ostatniego, wystarczy 
w  iTunes zaznaczyć opcję  „szyfrowania 
backupu” i podać hasło**. Przy okazji, na-
leży nie zapamiętywać go w pęku kluczy, 
tylko raczej w naszej głowie. To zapewni, 
że nikt nie dobierze się do naszego pliku, 
a nawet jeśli fizycznie go skopiuje, to bę-

dzie zaszyfrowany. Sprawdzałem na nie-
szyfrowanym backupie mojego starego 
3GSa i obecnej 4-ki – ten pierwszy byłem 
w stanie odczytać, a drugiego nie.

Pierwszy problem można również roz-
wiązać z poziomu ustawień w telefonie, 
na dwa sposoby. Pierwszym jest zabloko-
wanie wybranym aplikacjom dostępu do 
danych geolokalizacyjnych. Zresztą, każ-
dy program przy pierwszym uruchomieniu 
pyta, czy zgadzamy się na udostępnienie 
mu tych danych. Jeśli zmienimy zdanie, to 
z poziomu preferencji możemy oczywiście 
wycofać pozwolenia jednym ruchem. To 
jednak nie zapobiega logowaniu kolejne-
go położenia telefonu do pliku. Aby cał-
kowicie wyłączyć „śledzenie”, wystarczy 
przesunąć globalny suwak „Location Se-
rvices” na pozycję Off – pozycja przestaje 
być wtedy logowana. Oczywiście, wtedy 
żadna aplikacja nie ma dostępu do GPSa, 
więc nie będzie działało geotagowanie, Fa-
cebook Places czy Foursquare.

Niestety, nie udało mi  się ustalić dla-
czego Apple zapisuje również adresy sie-
ci WiFi,  z którymi  się  łączymy. Może  to 
mieć związek z systemem SkyHook, któ-
ry umożliwia bardzo dokładne ustalenie 
położenia,  za pomocą adresu  IP  route-
ra,  z którym się  łączymy. Obawiam się 
jednak,  że nie dowiemy się wszystkich 
szczegółów ani od Apple, ani od  innych 
producentów mobilnych systemów ope-
racyjnych. Firma z Cupertino  rzadko co-
kolwiek tłumaczy publicznie. Niestety...

  Mam się martwić? 

Na dzień dzisiejszy, nie ma powodów do 
zmartwień. Po prostu zaszyfrujcie  swo-
je backupy i uruchomcie usługę Find My 
iPhone – jest teraz za darmo. Nawet, je-
śli ktoś Wam ukradnie telefon w niecnym 
celu i będzie chciał dostać się do danych 
(do których wcale nie tak łatwo się dostać), 
to będziecie mogli go zdalnie wyczyścić. 
Jeśli jednak paranoicznie podchodzicie do 
tego typu rzeczy, to po prostu wyłączcie 
usługi geolokalizacyjne całkowicie, aby nie 
logować swojego położenia.  @

*   Nie sugeruję, że Google je zbiera, tylko że Google żyje z reklam, więc prędzej zależałoby im na tym. 
Jest to jednak niezgodne z prawem.

**  „12345” nie jest dobrym hasłem. „123456” też nie.

 Współczesne komórki 
korzystają nie tyle z GPS, 
co z A-GPS (assisted GPS), 
który pozwala właśnie za 
pomocą BTSów szybciej ustalić 
położenie telefonu

https://oo.apple.com/
https://oo.apple.com/
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Poka
maka
Dobór odpowiedniego sprzętu do pracy to nie sprawa, któ-
rą załatwimy jedną wizytą w sklepie. To proces dostosowania 
sprzętu do swoich wymagań, ale także własnych przyzwycza-
jeń, tak aby komputer stał się sprawnym narzędziem w pracy. 
Nie jest sztuką kupno najdroższego komputera, którego zega-
ry taktowane są wysokimi częstotliwościami. Przeciętny użyt-
kownik, taki jak ja, zazwyczaj wykorzysta ułamek drzemiącej 
w nim mocy. Zaryzykowałem. Postawiłem na najmniejszy kom-
puter stacjonarny Apple – Mac mini. Zadania postawione przed 
nim były dwa: możliwość uruchomienia AutoCADa pod kontro-
lą Windowsa oraz pisanie. 

O ile w przypadku tworzenia tekstów nie miałem wątpliwości, 
że komputer sobie poradzi, o tyle kwestia systemu CAD wzbu-
dzała moje spore obawy. Dlatego mój już leciwy „składak”, wy-
czekiwał powrotu do łask pod biurkiem. Udało się jednak z po-
wodzeniem uruchomić Windowsa XP pod kontrolą  VMware 
Fusion. Mac mini jako platforma CAD sprawuje się doskona-
le. Fakt, nie tworzę skomplikowanej dokumentacji 3D, a jedy-
nie płaskie rysunki warsztatowe. Wyczekuję jednak z utęsknie-
niem, gdy Autodesk zaprezentuje wersję AutoCADa LT for Mac, 
aby móc wykorzystać wszystkie walory Mac OS X.

Do komputera podpięta jest Time Machine, aby głowa zbyt-
nio nie trzeszczała z obawy przed utratą danych. Obok stoi dysk 
 Segate z  serii GoFlex, który jest magazynem zdjęć i   muzyki 
(ostatnio country i gospel). Podczas pracy muszę mieć ciszę, więc 

jako „brzęczek” wystarcza mi głośnik JBL On Tour XT, który o dzi-
wo przy swoich niewielkich rozmiarach brzmi bardzo dobrze.

Telefon w kieszeni to Sonim XP1. Nie ma on wiele wspólne-
go z telefonami krzyczącymi z reklam telewizyjnych. Ma jednak 
dla mnie ważną funkcję – trwałość. W warunkach mojej pracy, 
w terenie, żaden inny aparat nie daje sobie rady. Fakt, że iPhone 
w pokrowcu Defender firmy Otterbox wędruje również ze mną 
krok w krok, ale służy bardziej jako terminal do poczty e-mail 
i monitorowani sieci społecznościowych.

W poczet sprzętu od pana Jobsa dopisuję iPada. Pamiętam 
doskonale moje rozczarowanie wylewane tu i ówdzie na ten 
sprzęt w czasie premiery. Ciekawość jednak przezwyciężyła 
obiekcje i prawie 8 miesięcy po premierze nabyłem model z de-
mobilu. Całkowicie odmienił mój sposób konsumowania treści 
z Internetu. Możliwość wygodnego rozciągnięcia się z tabletem 
na sofie i wertowanie kanałów RSS, to prawdziwa chwila relak-
su po zaganianym dniu pracy.

Poszukiwania idealnego zestawu trwają. Chociaż Mac mini 
kryje w sobie całkiem duże pokłady mocy, to zaczynam odczu-
wać problem coraz dłuższego przesiadywania przy biurku. iPad 
mnie rozleniwił, więc rozpoczynam rozmyślania jak przekształcić 
łóżko w biuro. Klawiatura bezprzewodowa Apple i iPad to nie-
stety zbyt ograniczony duet w moim przypadku. Kierunek za-
czyna być klarowny. Mam nadzieję, że wkrótce laptop od  Apple 
będzie mnie wspierał w pracy redakcyjnej. @

Przemysław Marczyński
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We wrześniu w stolicy ruszyła sze-
roko reklamowana Zaoczna Społecz-
na Szkoła Podstawowa. Jak czyta-
my w  pięknie wydanej broszurce 
reklamowej „szkoła służyć ma tym 
wszystkim dzieciom zamożnych ro-
dziców, które nie mają w ciągu dnia 
czasu na naukę, zajmując się trud-
nym dziełem podtrzymywania pre-
stiżu naszego kraju w dziedzinie sze-
roko pojętych gier komputerowych”.

  Niżej Podpisany 

Mówiąc krótko: jak rodzic chciał mieć spo-
kój na  cały dzień,  to zostawiał dziecko 
w domu sam na sam z komputerem i kar-
tonem chipsów, a jak już miało dosyć, co 
z reguły następowało pod wieczór, wysy-
łał je na dwie godziny do szkoły.

Twórcą ZSSP  i  jej pierwszym dyrekto-
rem był Krzycho  Jedynak, były nauczy-
ciel wf w gimnazjum w Potylicy, entuzja-
sta gier komputerowych i zwycięzca, jak 
czytamy w pięknie wydanej broszurce, 
„gminnego konkursu gier Amiga”. Zna-
jąc doskonale potrzeby swoich przyszłych 
wychowanków otworzono klasy pierwsze 
o profilu: platforma PSP  (jedna), platfor-
ma PC  (trzy), platforma GB  (jedna), plat-
forma Mac (zlikwidowana z powodu bra-
ku chętnych).

Przyszło zadziwiająco dużo zgłoszeń 
(cztery  na  jedno  miejsce),  co  oznacza-
ło, że dużo dzieci  spędza czas na grach 
komputerowych oraz że dużo  rodziców 
chce mieć  spokój z dziećmi. Aby dostać 
się do szkoły, młodzi kandydaci musieli 
wykazać się dojrzałością społeczną, psy-
chiczną oraz instynktem komputerowym 
badanym opatentowaną metodą pana Je-
dynaka. Rodzice z kolei musieli zdać eg-
zamin z posługiwania się joystickiem oraz 
udokumentować miesięczne przychody 
w wysokości co najmniej 7000 złotych na 
młodocianego członka rodziny.

W czasie zapisów doszło do  rękoczy-
nów. Zawiedziony ojciec dziecka, które 
się nie dostało, wykrzykiwał, że do szko-
ły przyjęte zostały  tylko bachory promi-
nentów, za co został spoliczkowany przez 

Szkoła zaoczna
 redaktora Furtoka, prywatnie ojca dziecka, 
które dostało się do klasy B2/platforma PC.

Szkoła była w pełni przygotowana na 
przyjęcie wymagających uczniów. W każ-
dej sali znajdowała się skórzana sofa oraz 
trzy  rozkładane  łóżka  dla  strudzonych 
ciężkim dniem pracy uczniów. Sale wy-
posażone były również w najnowsze czte-
roprocesorowe komputery multimedialne 
– po dwa na ucznia, by uczył się podziel-
ności  uwagi  w  symulacji  współczesne-
go pola walki. Zajęcia były 25-minutowe, 
bo dłuższych nie byłyby w stanie wytrzy-
mać przyzwyczajone do ciągłego napię-
cia dzieci. Na zajęciach wf ćwiczono głów-
nie manualne zdolności posługiwania się 
joystickami oraz ćwiczenia rozprostowu-
jące kręgosłup. Zajęcia z angielskiego od-
bywały się codziennie, jako najważniejsze 
i dające możliwość  szybkiego opanowy-
wania gier nieprzetłumaczonych  jeszcze 
na polski.

W klasie A1/platforma PSP wspólnie 
z wychowawcą ustalono, że każda lekcja 
będzie  rozpoczynała  się odmruczeniem 
motywu muzycznego z czołówki najnow-
szej gry Soldiers of Call of Duty in the Blitz-
krieg Return to Castle Wolfenstein.

Ponieważ  uczniowie  zdradzali  coraz 
częściej objawy przemęczenia oraz ADHD, 
pan Jedynak postanowił otworzyć, spon-
sorowaną przez  firmy, w których praco-
wali  rodzice, w pełni wyposażoną  salę 
medyczną i przylegające do niej: gabinet 
reanimacji,  gabinet wtórnej  interwencji 
psychiatrycznej oraz gabinet zapobiega-
nia przedwczesnej dojrzałości seksualnej.

Dyrektor  na  spotkaniach  z  rodzica-
mi roztaczał wielkie wizje – miał zamiar 
otworzyć w ciągu dwóch lat cztery kolej-
ne szkoły w stolicy (w tym jedną skonfi-
gurowaną do gry na  serwerach koreań-
skich) i po jednej w miastach o nasyceniu 
komputerami powyżej 23 procent. Przed 
wejściem do szkoły miała powstać gigan-
tyczna rekonstrukcja pola walki z poziomu 
3c kultowej gry Warriors of Battlefield 17 
(mapa 4azurroknights. pk3). A  zamiast 
boiska, które i tak nie było potrzebne do 
rozprostowywania pleców powstała  re-
konstrukcja plaży Omaha dla miłośników 

paintballowej wersji gry Closer Combat 4 
– Ostatecznie Wyparcie.

Niestety po trzech latach szkoła został 
zamknięta z powodu braku chętnych. Dy-
rektor nie wziął pod uwagę dynamicznego 
rozwoju gier typu multiplayer, w których 
użytkownicy grają ze sobą za pośrednic-
twem internetu, z reguły wieczorem.

Niektórzy  wtajemniczeni  mówią,  że 
dzieciaki zaocznie, w czasie zajęć, oglą-
dały strony dla dorosłych.

………………………………
Opowiadania pochodzą z książki „ Hasło 

niepoprawne”. Link: http://www.feedbo-
oks.com/book/3126

…………………………………

bit.ly/1picstory    
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Weekend

Już dziś poznaj iLife ‘11.
W piątek: GarageBand – w sobotę: iPhoto – w niedzielę: iMovie 
W każdy weekend zapraszamy do udziału w prezentacji produktów Apple. Przyjdź do stoiska Apple 
w sklepie Saturn Planet lub Media Markt i weź udział w prezentacji, prowadzonej przez doradców Apple.  
Dokładna lista sklepów objętych programem dostępna jest na www.dlaczegomac.pl/ilife

iPhoto ’11  

Przyjemność płynąca z tworzenia projektów na bazie zdjęć.
Masz coraz obszerniejszą bibliotekę zdjęć? Teraz z łatwością możesz edytować, przeglądać 

i tworzyć pokazy slajdów na podstawie nowych trybów pełnoekranowych aplikacji Twarze, Miejsca, Wyda-
rzenia i Albumy. Miłośnicy Facebooka za pomocą iPhoto publikują zdjęcia na swoim profi lu. Wybierz jeden 
z ośmiu motywów i wysyłaj wiadomości e-mail wraz ze zdjęciami bezpośrednio z iPhoto. Teraz możesz zrobić 
ze zdjęciami więcej niż potrafi sz sobie wyobrazić.

iMovie ’11  
Satysfakcja z tworzenia i udostępniania własnych � lmów. 

Zawsze marzyłeś o zrealizowaniu zwiastunu w hollywoodzkim stylu? Właśnie nadszedł ten moment. Stwórz 
fi lm z pomocą prostej funkcji przeciągania i upuszczania lub skorzystaj z nowej wyszukiwarki osób. Jednym 
kliknięciem zastosuj wyrafi nowane efekty wizualne, takie jak zwolnione tempo czy powtórka. Nadaj klipom  
profesjonalny wygląd za pomocą motywów sportowych i wiadomości. Utwórz perfekcyjnie brzmiące ścieżki 
dźwiękowe za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu do montażu audio. Stwórz niesamowite zwiastuny dzięki 
wspaniałym szablonom. Na koniec podziel się ze znajomymi swoim dziełem – publikuj wideo na Facebooku, 
YouTube, Vimeo czy CNN Report. Teraz łatwo zmienisz swoje fi lmy w prawdziwe przeboje.

GarageBand '11 
Poczuj czym jest muzyka – graj, nagrywaj i ucz się grać.

Chcesz komponować i nagrywać własne kawałki? Jeśli dopiero zaczynasz zabawę z muzyką uruchom nowe 
interaktywne lekcje gry. Wypróbuj wszystkie potrzebne instrumenty i zespół muzyków. Za pomocą funkcji 
Flex Time możesz korygować błędy w nagraniach audio wynikające ze zgubienia rytmu lub całkowicie zmie-
niać fragmenty utworu. Dostosuj rytm jednego utworu do drugiego, by świetnie brzmiały razem. Skorzystaj 
z brzmienia gitary bogatszego o siedem nowych wzmacniaczy i pięć nowych pedałów efektowych. Graj równo-
legle z dowolną lekcją GarageBand i uzyskuj informacje o poziomie zaawansowania za pomocą funkcji „Oceń 
moją grę”. Poznaj własny muzyczny talent.

iWeb 
Zostań Webmasterem – projektuj, publikuj i uaktualniaj własne witryny WWW.

Uważasz, że projektowanie stron WWW jest trudne? Dzięki iWeb okazuje się, że nie musi takie być. 
Utwórz własną witrynę WWW, korzystając z motywów zaprojektowanych przez Apple. Dostosuj ją do 
swoich potrzeb, korzystając ze zdjęć, fi lmów, tekstu i widgetów. Następnie opublikuj witrynę w Mobile-
Me lub dowolnym innym serwisie hostingowym. iWeb automatycznie powiadamia Twoich znajomych 
z Facebooka o wprowadzonych zmianach, dzięki czemu mają oni zawsze dostęp do aktualnej wersji Twojej 
strony. Teraz stworzysz witryny internetowe swoich marzeń.

http://www.dlaczegomac.pl/ilife
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życie w synchronizacji
tekst: Michał Śliwiński

Mój Mac jest zsynchronizowany. To piękno obecnego 
softu na Mac’u oraz fascynacji „chmurą”, czyli danymi 
trzymanymi w  Internecie. Co więcej, mój iPhone i mój 
iPad też są zsynchronizowane. Na wielu poziomach, za 
pomocą różnego typu oprogramowania i w różny sposób. 
Ale ciągle. Zwróciłem ostatnio na to większą uwagę... bo 
biorę to już za pewnik, że jeśli czegoś używam, to musi 
być to zsynchronizowane. Dlaczego?

Czy Mac, czy iPhone, czy iPad.... czy nawet (sic!) 
Android...
Przestaje mieć znaczenie jakiego urządzenia używam. Czy mo-
jego Macbooka czy iPhone’a lub iPada – mogę czytać wiadomo-
ści z blogosfery (i nigdy nie będę czytał tych samych wiadomości 
dwa razy), odpowiadać na maile, przeglądać i dodawać notat-
ki, ustawiać mój kalendarz, odpowiadać i wrzucać wiadomości 
na różne platformy społecznościowe, wykonywać swoje zadania 
i realizować projekty oraz nawet zarządzać moimi plikami. Mogę 
podnieść dowolne z moich urządzeń i zakładam, że „w magicz-
ny sposób”, moje dane są aktualne na każdym z nich.

Ostatnio testowałem telefon z systemem Android (przy okazji 
odpalenia Nozbe dla Androida) i nawet tam, byłem w stanie zsyn-
chronizować sobie wszystkie moje podstawowe dane. Oczywi-
ście, daleko ciągle jeszcze mu do elegancji iUrządzeń, ale „sync” 
działa całkiem sprawnie.

Zsynchronizowana produktywność 
między urządzeniami
Takie życie w synchronizacji zmienia moje podejście do kompu-
tera  i mojej pracy. Nagle, nie muszę się przejmować urządze-
niem  i zawsze mam do dyspozycji najnowsze dane, niezależ-
nie od tego, czy mam pod ręką komputer czy telefon... i mogę 
podjąć właściwe decyzje  i być produktywnym prawie w każ-
dym momencie.

Tym bardziej zaczynam zwracać uwagę na elegancję synchro-
nizacji. Coraz częściej stosowana synchronizacja typu „push” (czy-
li potoczne „pchanie informacji do nas”) jest bardziej skuteczna. 
Nie musimy klikać na żadne magiczne przyciski. Po prostu infor-
macja pojawia się u nas, na naszym urządzeniu, „magicznie” – 
przed naszymi oczami. Mamy wszystko na bieżąco. Genialne.

Prym w  tym temacie wiedzie Email, Kalendarze  i Kontakty 
(u mnie to działa przez MobileMe oraz Gmaila), Dropbox (magicz-
nie synchronizuje pliki), a nawet Evernote czy Reeder, gdzie notat-
ki oraz wiadomości szybko pojawiają się na moich urządzeniach.

Zagrożenie pusha –  
powiadomienia a produktywność
Z jednej strony „push” powoduje, że mamy potrzebną informa-
cję na czas i na miejscu, ale z drugiej strony zauważyłem, że ilość 
powiadomień, jaką otrzymujemy od naszych urządzeń zaczyna 
rosnąć. Growl, tak często wychwalany przez wielu Mac’owców, 
nie ma na moim komputerze miejsca. Miałem dość pojawiania 
się nowego powiadomienia, jak tylko coś się zsynchronizowało 
z moim urządzeniem. Ja zakładam, że to się synchronizuje au-
tomatycznie i nie muszę być o tym powiadamiany co chwilę.

Zauważyłem, że wiele aplikacji po prostu nie umie „wybrać”, 
jakie powiadomienia powinny nam serwować i w jakich odstę-
pach czasowych. Dlatego wolę, aby „push” działał w tle i nie za-
wracał mi głowy. Zakładam, że działa i polegam na nim, ale nie 
chcę, aby mi się o tym chwalił prosto w twarz. Dlatego to ja wy-
bieram, aby większość powiadomień po prostu wyłączyć.

Poziom wyżej – synchronizacja między aplikacjami
Magia się nie kończy. Mam już zsynchronizowane moje urzą-
dzenia, ale można wejść na jeszcze wyższy poziom – to apli-
kacje mogą  się  synchronizować między  sobą. Najprostszym 
przykładem jest Dropbox – dzięki jego synchronizacji z naszy-
mi systemami plików, przy okazji służy on jako platforma syn-
chronizacyjna dla moich innych aplikacji, takich jak 1Password 
czy Scrivener.
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Jednak  można  pójść  dalej  –  moja  aplikacja  Nozbe  syn-
chronizuje  się  z  notatkami  Evernote  czy  z  Google’owym 
 Kalendarzem,  co  powoduje,  że  mam  zawsze  do  dyspozycji 
najświeższe dane z każdej z tych aplikacji. Nie chodzi tu jed-
nak o promocję  mojej appki, ale o promocję nowego koncep-
tu,  w  którym  nasze   zsynchronizowane  dane  mogą  ze  sobą 
gadać i tworzyć jeszcze wyższą wartość dla nas, przez „mie-
szanie się” między sobą.

Dzięki otwartym API i otwartym umysłom programistów, bę-
dziemy widzieli więcej przykładów tego typu i myślę, że pomo-
że nam to podejmować jeszcze trafniejsze decyzje, jeszcze szyb-
ciej. Wtedy nie tylko nasze urządzenia będą zsynchronizowane, 
ale nasze „zasoby”, w postaci aplikacji  i danych, będą bardziej 
ze sobą współgrały.

Sync jest standardem
To już nie jest nowość. To jest codzienność. Synchronizacja jest 
dla nas standardem i zakładamy, że jest z nami przez cały czas. 
Nie wyobrażam sobie pracy na moim Mac’u,  czy na  jednym 

z moich ukochanych iUrządzeń, bez możliwości szybkiej i spraw-
nej synchronizacji. Moje dane muszą być dostępne gdziekolwiek 
jestem. Kropka.

Jeśli ktoś jeszcze nie ma wszystkich informacji zsynchronizowa-
nych, to zachęcam do poświęcenia jednego dnia na skonfiguro-
wanie sobie aplikacji i urządzeń, aby dane przepływały swobod-
nie między nimi. Korzyści, jakie to daje są niesamowite. Warto. 
Nagle człowiek czuje, że faktycznie ta cała zaawansowana tech-
nologia wreszcie się na coś konkretnego przydaje, działa trochę 
„magicznie” i pracuje na siebie i dla nas.

Sync to podstawa. Cieszę się, że coraz więcej twórców aplikacji 
to rozumie i zakłada, że tak musi być. Jeśli nie mogą zbudować 
własnej platformy, korzystają z Dropboxa lub innych gotowych 
platform i dają nam poczucie, że nasze dane są ciągle przy nas. 
Mam tylko nadzieję, że programiści będą coraz lepiej rozumieć 
nasze potrzeby synchronizacyjne i będą starali się sami decydo-
wać, o jakich informacjach nas powiadamiać, oraz jak wznieść 
się na wyższy poziom abstrakcji i spowodować, aby nasze dane 
„gadały ze sobą” i prawie (!) podejmowały za nas decyzje... ale 
to już jest temat na inny felieton.  @

http://www.nozbe.com
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tekst: Norbert Cała

którzy Apple widzą jedynie przez pryzmat iPhone’a. Zestaw, jak 
wspomniałem, składa się z dwóch głośników, subwoofera oraz 
bezprzewodowej stacji dokującej. Co najciekawsze, każdy z tych 
elementów kojarzy mi się samochodowo, ale z nutką retro.

  Bezprzewodowa stacja dokująca… 
…wykonana jest z białego, matowego i lekko gumowatego mate-
riału. Od razu skojarzyła mi się z jakimś roadsterem z lat 60., sam 
tylko nie wiem, czy bardziej przypomina Porsche 356B czy może 
MG A 1600. Tak naprawdę jednak jest to dokładnie ta sama sta-
cja, którą testowaliśmy już jakiś czas temu pod nazwą RothDock. 
Jej zadanie to bezprzewodowe przesyłanie muzyki do odbiornika 
centralnego w subwooferze. Jako bezprzewodowe medium pro-
ducent wykorzystał technologię Wi-Fi. Daje to dość duży zasięg 
i brak zakłóceń. Katalogowo, dźwięku nie daje się przesyłać bez 
strat jakości na odległość powyżej 10 m. U mnie, w warunkach 

Roth CHARLiE ma rozwiązać bolączki osób, które ocze-
kują przynajmniej dobrego dźwięku, w  przynajmniej 
atrakcyjnej cenie.

Zestaw głośników 2.1 to chyba jeden z popularniejszych syste-
mów muzycznych. 2.1, czyli dwa głośniki (stereo) plus wydoby-
wający głębię niskich tonów subwoofer. Dokładnie z taką wersją 
systemu CHARLiE przyszło mi się zaznajomić. Producent oferu-
je też tańszą wersję 2.0, czyli bez subwoofera, ale nią zajmować 
się nie będziemy. Jak testować, to same „wypasione” wersje.

Roth CHARLiE to – według producenta – system dla wszystkich 
osób, które korzystają ze stacjonarnych lub z przenośnych kompu-
terów oraz odtwarzaczy MP3, ze specjalnym wyróżnieniem iPodów 
oraz iPhone’a. Produkt ten ma rozwiązać bolączki osób, które ocze-
kują przynajmniej dobrego dźwięku, w przynajmniej atrakcyjnej ce-
nie. Cenę mogę podać już teraz, 1450 zł (Cena Roth Charlie 2.0 – 
975 zł), sami uznajcie, czy jest atrakcyjna, ale najpierw przeczytajcie 
tekst do końca. Powiem Wam, czy dźwięk jest przynajmniej „dobry”.

Zanim jednak przejdziemy do dźwięku, zatrzymajmy się chwi-
lę na wyglądzie głośników, zasługuje on bowiem na dużo uwa-

gi. Do mnie zestaw 
trafił w kolorze bia-
łym, nie wątpię,  że 
spodoba się on orto-
doksyjnym  fanom 
Apple, ale producent 
ma też w ofercie ko-
lor  czarny dla  tych, 

 Zestaw składa się z dwóch 
głośników, subwoofera 
oraz bezprzewodowej stacji 
dokującej. Co najciekawsze, 
każdy z tych elementów 
kojarzy mi się samochodowo, 
ale z nutką retro

Roth CHARLiE 2.1
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i Adele 21. Z każdą muzyką zestaw radził sobie bardzo dobrze. 
Dzięki możliwości oddzielnego sterowania poziomem dźwięku 
głośników stereo oraz subwoofera, można dźwięki łatwo dosto-
sować do upodobań własnych oraz rodzaju muzyki. Nie zawio-
dą się wielbiciele klasycznych gatunków muzycznych, bo środek 
i tony wysokie są bardzo poprawne. Zadowoleni będą też bywal-
cy klubów, bo po odpowiednim wzmocnieniu subwoofera, bas 
jest naprawdę głęboki, jak na tak stosunkowo mały głośnik, co nie 
zmienia faktu, że i tak jak najsłabszym ogniwem zestawu. Jak na 
moje ucho, był zbyt metalowy. To pewnie efekt plastikowej obu-
dowy subwoofera. Najbardziej natomiast podobała się precyzja 
dźwięków i ich szybkość. Czyli wszystko poprawnie i adekwatnie 
do ceny, trzeba tylko uważać żeby nie przesadzić z wzmocnie-
niem. Przy graniu na „maxa” dźwięk robi się irytująco nieczysty.

  Aby odpowiedzieć na pytanie czy… 
…Roth CHARLiE  to dobry zakup,  trzeba  sobie najpierw odpo-
wiedzieć na pytanie: dobry do czego? Uważam, że idealnie bę-
dzie wyglądał i sprawdzał się na biurku obok iMaca (pod warun-
kiem, że tuba będzie pod biurkiem). Dzięki zestawowi, muzyka 
z naszego komputera będzie wreszcie brzmiała tak, jak powin-
na brzmieć. W takim przypadku nie powinna Was też odstraszyć 
cena, jeśli kupujecie komputer za 7 tys. zł, to wydatek kolejnego 
tysiąca na głośniki nie powinien Was zabić. Jeśli macie iMaca, to 
pewnie macie też jakiegoś iPoda, więc tym bardziej przyda się 
Wam ten zestaw. Ma przecież bezprzewodową staję dokującą. 
Wreszcie też – iMac będzie pewnie stał w niezbyt dużym gabi-
necie, z nagłośnieniem którego CHARLiE poradzi sobie znakomi-
cie. Jeśli zaś chcielibyście kupić ten zestaw do salonu, to zdecydo-
wanie odradzam – jest za słaby i grając na pełnym wzmocnieniu 
daje niezbyt czysty dźwięk. No właśnie – i brzydką tubę w salo-
nie będzie ciężko schować.  @

domowych, odległość ta była przynajmniej dwukrotnie większa 
i nie odbiło się to na spadku jakości, czy zrywaniu połączenia. 
Stacja jest kompatybilna z wszystkimi iPodami z złączem Docka 
oraz z iPhone’ami. Urządzenia wstawione do docka są też ciągle 
ładowane. Dodatkowo, co jest ogromnym plusem, stacja doku-
jąca ma wejście audio, dzięki któremu możemy bezprzewodo-
wo przesyłać dźwięk pochodzący np. Walkmana lub choćby ko-
lejnego iPoda podłączonego kablem mini jack.

  Pasywne głośniki stereo… 
…wykonane z identycznego materiału jak stacja dokująca, z srebr-
nymi wstawkami z plastiku udającego aluminium. Są bardzo na 
czasie, bo wyglądają jak jajka wielkanocne. Oczywiście, też mi 
się kojarzą w samochodami, bo jestem przekonany, że widzia-
łem podobne głośnik na tylnej półce większości polonezów, w la-
tach 80. Same w sobie są bardzo porządnie wykonane, każdy 
z głośników waży około kilograma i skrywa 2,5-calowy, koaksjal-
ny przetwornik o mocy 20 W RMS. Głośnik koaksjalny, to tak na-
prawdę dwa głośniki, ustawione współosiowo (jeden w drugim), 
pracujące w różnym zakresie częstotliwości. Podłączenia głośni-
ków do wzmacniacza ukrytego w subwooferze dokonujemy za 
pomocą kabli, z profesjonalnym złączem „bananowym”. Złącza 
w głośnikach, co warto podkreślić, są pozłacane.

  Subwoofer z wzmacniaczem… 
…zaskoczenia nie będzie, materiał jest ten sam, co poprzednio – 
plastikowe aluminium także znalazło swoje miejsce. Sam sub-
woofer to klasyczna tuba, z zamkniętym w środku głośnikiem 
o mocy 25 W. W tym przypadku skojarzeniem samochodowym 
jest fakt, że kiedyś kolega woził identyczną tubę na tylnym sie-
dzeniu „malucha”, przerabiając go na jedyną w swoim rodzaju 
wersję 3-osobową. Tuba została osadzona na cokole z siedmio-
ma przyciskami sterującymi, pięcioma czerwonymi diodami i od-
biornikiem podczerwieni wyglądającym tak, jakby nikt nie po-
myślał,  że  ten głośnik będzie  sprzedawany w kolorze białym. 
Stylistycznie,  tuba  to najsłabszy element całego zestawu, dzi-
wi to o tyle, że umieszczenie na niej elementów sterujących su-
geruje postawienie jej na widoku. Pomijając już nawet jej wiel-
kość – 420×190×180mm – czyli zajmuje pół biurka, ja bym jej 
nie postawił na widoku, bo jest po prostu brzydka. Na szczęście, 
można ją schować pod biurkiem i zestawem sterować za pomo-
cą pilota, który też jest niestety brzydki. Trochę szkoda, bo Roth 
Audio potrafi robić piękne piloty (np w MC4). Z tyłu subwoofera 
znajdziemy całkiem pokaźny zestaw złączy. Począwszy od pozła-
canych złączy głośników, poprzez wejście audio Mini Jack, wyj-
ście na zewnętrzny, drugi subwoofer, kończąc na złączu USB. Je-
śli przez chwilę przez myśl Wam przejdzie, że dzięki temu złączu 
będziecie mogli bezprzewodowo synchronizować iPhone’a lub 
iPoda w stacji dokującej, to jesteście w błędzie. Roth CHARLiE po-
siada po prostu wbudowaną kartę dźwiękową z wejściem USB.

  Wygląd to nie wszystko – liczy się muzyka… 
…którą produkują głośniki przy uwzględnieniu ceny, jaką musi-
my za to zapłacić. Po zmontowaniu zestawu w całość, podłączy-
łem go do komputera poprzez wbudowaną kartę muzyczną USB 
i puściłem Dire Straits, potem Boba Marleya, Projekt Warszawiak 

Roth CHARLiE 
 Moc wyjściowa: 1×25w, 2×20W

  Zakres częstotliwości:  40Hz–20KHz (±2dB)

  Zasięg transmisji bezprzew.  10 m

  Wymiary pojedynczego głośnika:  120×140×130mm, 0,8 kg

  Wymiary subwoofera  420×190×180mm, 3 kg

 Ocena iMagazine  
  (za brzydki Subwoofer): 

         

 Dzięki możliwości oddzielnego 
sterowania poziomem dźwięku  
głośników stereo oraz subwoofera, można 
dźwięki łatwo dostosować do upodobań 
własnych oraz rodzaju muzyki
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Firma Rafko, dystrybutor produktów firmy Roth Audio, 
ufundowała dla naszych czytelników wyjątkową nagrodę 
– zestaw głośników Roth Charlie 2.1.
Aby go wygrać, należy poprawnie odpowiedzieć na pyta-
nia konkursowe:

1.  Proszę wymienić co najmniej 2 inne 
urządzenia w ofercie Roth Audio, 
które współpracują z produktami Apple.

2.  Czy Roth Audio posiada w ofercie 
bezprzewodową stację dokującą do 
produktów Apple? Jeśli tak, proszę podać jej 
nazwę.

3.  Proszę wymienić co najmniej 3 funkcje 
urządzenia Roth Audio Alfie.

Konkurs „Roth Charlie”

1. ORGANIZATOR

•   Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi-

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•   Konkurs „Roth Charlie” prowadzony jest przez Organi-

zatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa 

do 15 maja 2011 r.

•   Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 

Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

•   Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest 

bezpłatny.

•   Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem 

danych jest całkowicie dobrowolne.

•   Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować 

warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs  polega  na  rozlosowaniu  głośników  Roth 

 Charlie  2.1,  ufundowanych  przez  firmę  Rafko,  wśród 

osób,  które  nadeślą  e-mailem  zatytułowanym  „Roth 

Charlie”, poprawne odpowiedzi na pytania, na adres 

konkurs@imagazine.pl.

Pytania konkursowe: 

1.   Proszę  wymienić  co  najmniej  2  inne  urządzenia 

w ofercie Roth Audio, które współpracują z produk-

tami Apple.

2.   Czy Roth Audio posiada w ofercie bezprzewodową 
stację dokującą do produktów Apple? Jeśli tak, pro-
szę podać jej nazwę.

3.   Proszę wymienić  co najmniej  3  funkcje urządzenia 
Roth Audio Alfie.

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować ni-
niejszy regulamin oraz podać swoje dane kontaktowe. 
W emailu koniecznie zamieść informację: „Oświadczam, 
że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu „Roth 
Charlie” oraz akceptuję jego warunki i postanowienia”. 
Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie we-
zmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 

•   nadsyłanie odpowiedzi: do 15 maja 2011 r.

•   zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 
mailową

•   ogłoszenie wyników: na łamach czerwcowego nume-
ru iMagazine 6/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 
ufundowane przez firmę Rafko: 

1 zestaw głośników Roth Charlie 2.1

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie okre-
ślonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organiza-
tora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni 

od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie 

odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym termi-

nie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie  jest  „grą  losową” w  rozumieniu 

ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w Konkursie  jest równoznaczne z wy-

rażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29  sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie 

będą ujawniane w  toku Konkursu  i w związku z  jego 

przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) 

Organizator Konkursu  informuje Uczestników Konkur-

su,  iż  ich dane osobowe będą przechowywane i prze-

twarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wy-

rażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody 

wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień ni-

niejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczest-

nikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych 

akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizo-

wanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik 

ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich popra-

wiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację  tych 

danych na  stronach  internetowych  iMagazine.pl  i we-

wnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie 

jednym ze zwycięzców.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do 15 maja 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, wpi-
sując w tytule „Roth Charlie”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytania,  należy podać swoje dane kontakto-
we oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

życzymy powodzenia!

mailto:konkurs@imagazine.pl
mailto:konkurs@imagazine.pl
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Creative D200
tekst: Jarosław Cała

odbywa się bardzo prosto, w górnej części głośnika znajduje się 
mini panel sterowania, który składa się z trzech przycisków: gło-
śniej, ciszej i bluetooth. Po wciśnięciu właśnie tego „magiczne-
go” przycisku, kontrolka głośnika zaczyna świecić na kolor nie-
bieski, a my możemy cieszyć się bezprzewodowym dźwiękiem. 
Test odbywał się w mieszkaniu 50 m i w żadnym miejscu D200 
nie przerywało połączenia. Dźwięk wysyłałem z MacBooka oraz 
iPhone’a pierwszej generacji i w obydwu przypadkach nie było 
żadnych problemów z połączeniem.

W tylnej części głośnika znajdziemy przycisk on/off, bass re-
flex, złącze zasilania oraz wejście AUX in., dzięki któremu mo-
żemy podłączyć głośnik standardowo, czyli przy wykorzystaniu 
kabla. Metoda standardowa, czyli kablem, ku mojemu zasko-
czeniu bardzo nieznacząco, jeśli w ogóle, podnosi jakość dźwię-
ku. Nie polecam jej. Jeśli więc zdecydujemy się na zakup D200, 
to właśnie dlatego, że są bezprzewodowe i nie musimy martwić 
się o kolejne 2 metry kabla w naszym życiu. Trzeba też wspo-
mnieć o ciekawej promocji na stronie producenta. Kupując gło-
śnik bezpośrednio z creative.com, dostaniemy rabat 50% na jed-
nego z dwóch, do wyboru transmiterów bluetooth (BT-D1 – USB 
oraz wersja dla Apple BT-D5).

Podsumowując, Creative D200 to solidny, ładny i jak na swo-
ją cenę nieźle grający głośnik. Można go zastosować np. w ła-
zience,  jeśli dla kogoś muzyka muzyka muzyka jest tak samo 
ważna jak dla mnie i nie rozstaje się z nią nawet na krok, to na-
prawdę fajna „opcja”. Długo testowałem głośnik podczas kąpie-
li, leżąc sobie w wannie – w jednym ręku trzymając sterownik 
dźwięku czyli iPhona, a w drugim książka lub gazeta i to wszyst-
ko bezprzewodowo.  @

Jednym z ważnych składników, które wpływają na jakość 
dźwięku jest cena, jaką musimy za nią zapłacić.  

Zastępca Redaktora Naczelnego,  jako pierwsze moje zadanie 
podrzucił mi do  testu nowy model głośników Creative D200. 
Powiedział: „Napisz o nich min. 500 słów”. Pomyślałem OK!! Da 
się zrobić. Dosyć szybko przekonałem się jednak, że głośniki nie 
są na tyle ciekawe, żeby poświęcić im 500 słów, postanowiłem 
więc niektóre słowa pisać ×3.

Po wypakowaniu D200 D200 D200 spodobało mi się to, że 
sporo ważą. Chyba każdy, kto miał kiedykolwiek do cz ynienia 
ze sprzętem audio wie, o czym mówię – muzyka bierze się z ki-
logramów. Obudowa jest czarna, solidna i dzięki połyskliwemu 
plastikowi ładna. Oczywiście połyskliwy plastik ma jedną bardzo 
dużą wadę,  trzeba go „stomilionówosiemsetdwadzieściapięć” 
razy dziennie czyścić, żeby nadal wyglądał ładnie. Jako fan bia-
łego apple żałuję, że Creative nie produkuje D200 w różnych ko-
lorach, tak jak robi to w niższym modelu D100.

Wróćmy do D200. Główną zaletą głośnika jest fakt, że jest bez-
przewodowy, a łączymy się z nim za pośrednictwem technolo-
gii bluetooth. Creative zastosował kodeki audio apt-X, które dba-
ją o minimalne opóźnienie dźwięku oraz jego bezprzewodową 
jakość. Trzeba przyznać, że zdają one egzamin i opóźnienie na-
prawdę nie jest odczuwalne, a jeśli chodzi o jakość dźwięku, to 
za tę cenę (99,99 euro, strona producenta) jest OK OK OK.

Teraz o dźwięku, bo przecież właśnie to jest najważniejsze! 
Głośnik gra nisko, za nisko. Brakuje średnich i góry. Oczywiście 
to moja osobista opinia, a każde ucho jest inne. Nie twierdzę, że 
grają źle, bo jednym z ważnych składników, które wpływają na 
jakość dźwięku jest cena, jaką musimy za nią zapłacić, a ta jest 
jak najbardziej adekwatna. Połączenie za pomocą bluetootha  Creative D200 

 Masa:  1,65 kg

 Wymiary (dł. × szer. × wys.): 40,6×10,1×9,3 cm

 Wersja Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

 Obsługiwane  
 profile Bluetooth: A2DP /AVRCP

 Zakres działania: do 10 metrów

 Ocena iMagazine: 
         

 Główna 
zaleta głośnika  
to fakt, że jest  
bezprzewodowy, a łączymy się  
z nim za pośrednictwem technologii bluetooth
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Waga Withings
tekst: Norbert Cała

 Impedance Analysis). Czyli przez na-
sze ciało przepuszczany  jest  słaby 
prąd, który potrafi przepływać przez 
mięśnie, ale stawia mu opór tkanka 
tłuszczowa. Aby te wszystkie infor-
macje pobrać i obejrzeć w formie ładnych wykresów na iPadzie 
lub  iPhone’ie, wystarczy pobrać z AppStore bezpłatny program 
 Withings WiScale i zalogować się w nim, podając nasz stworzony 
w czasie konfiguracji identyfikator. Nowe wyniki ważenia będą się 
pojawiały na iUrządzeniu błyskawicznie, za pomocą metody Push.

Wiecie już jak działa waga i na jakiej zasadzie współpracuje 
z iPhone’em, ale to nie jedyny jej związek z Apple. Cechą wspól-
ną wagi Withings i wszystkich produktów Apple jest bardzo wy-
soka jakość wykonania i dbałość o szczegóły. Waga jest zewnętrz-
nie pokryta hartowanym szkłem w kolorze ciemnego granatu 
lub białym. Ja niestety posiadam kolor granatowy, biały się wy-
przedał, lub wcale go nie było w sprzedaży. Może miał być wy-
konany z tego samego materiału, co biały iPhone 4? Klasycznie, 
w górnej części wagi zainstalowany  jest wyświetlacz, pokazu-

jący nasze zwycięstwa lub porażki, ale on 
też nie jest taki zwykły. To matrycowy wy-
świetlacz z subtelnym niebieskim podświe-
tleniem. Technika matrycowa pozwala do-
wolnie wykorzystać jego przestrzeń, dzięki 
temu oprócz wagi, możemy zobaczyć jak 
mamy na imię oraz jak bardzo nasza waga 
odbiega od prawidłowości.

Cena wagi to 129 dolarów, w Polsce są firmy sprzedające ją za 
569 zł. Porównanie ceny do standardowej ceny wagi łazienko-
wej wypada bardzo blado. Ale dodajmy do tego pomiar tkanki 
tłuszczowej, dodajmy przeliczanie wskaźnika BMI, świetny wy-
gląd  i... ehh, ciągle wagi mające  to wszystko kosztują połowę 
ceny. Jednak żadna z nich nie zapamiętuje wszystkich naszych 
pomiarów i nie wyświetla ich na ekranie iPhone’a. Ten argument 
powinien być dla Was przekonujący.

PS Muszę kupić nowe żelazko, znacie jakieś z obsługą za po-
mocą dedykowanego programu z AppStore?  @

Możliwość sprawdzania własnej wagi z iPhone’a  
to coś nowego.

Wiedziałem, że za pomocą iPhone’a można kontrolować inteli-
gentny dom, odpalać samochód czy sprawdzać stan upieczenia 
mięsa na grillu… Jednak możliwość sprawdzania własnej wagi 
– to coś nowego.

Naprawdę  nie  miałem  pojęcia,  że  istnieje  coś  takiego  jak 
 Withings,  czyli  właśnie  waga  z  możliwością  współpracy 
z  iUrządzeniami. Trafiłem na nią przypadkiem, szukając jakiejś 
fajnej wagi domowej. Istnieje bowiem w życiu człowieka taki mo-
ment, gdy musi zainteresować się takim sprzętem... Nie Nie Nie. 
Wcale nie mam nadwagi wieku średniego, po prostu żona chce 
wiedzieć, jak szybko dochodzi do siebie po urodzeniu Maksa.

  Po pierwsze, po drugie i po trzecie… 
Waga Withings zwróciła moją uwagę, ponieważ po pierwsze – 
wygląda zdecydowanie lepiej niż większość podobnych urządzeń 
na rynku, po drugie – ma naprawdę spore możliwości, po trze-
cie – ma... no dobra, kupiłem ją głównie dlatego, że współpracu-
je z iPhone’em. Choć tak naprawdę to nie tylko z iPhone’em, bo 
i z iPadem oraz po prostu z serwisem Withings.com, który jest 
dostępny również z komputera. Telefony z Andoridem też mogą 
pobrać klienta tego serwisu, ale pewnie działa ona tylko na nie-
których modelach i na 10% z nich się nie wykrzacza. Pewnie za-
stanawiacie się, jak łazienkowa waga przesyła te dane do inter-
netowego serwisu. To akurat  jest bardzo 
proste  i  zwyczajne, waga ma wbudowa-
ny moduł Wi-Fi. Po wyjęciu wagi z pudeł-
ka musimy  ją  skonfigurować, aby działa-
ła w naszej sieci. W tym celu podłączamy 
ją kabelkiem USB do komputera i ustawia-
my za pomocą dedykowanego programu. 
W czasie tego procesu musimy też stworzyć 
indywidualne konto w serwisie Withings.com, na którym będą od-
notowywane wyniki naszego ważenia. Każda waga może obsłu-
giwać do 8 automatycznie rozpoznawanych profili. W profilu defi-
niujemy naszą płeć oraz wzrost, pozwoli to wadze podawać nie 
tylko suchą informację o wadze, ale też o wiele ważniejszą rzecz, 
czyli wskaźnik BMI. Dzięki temu, w czasie ważenia na wyświetla-
czu wagi pojawi się nazwa naszego profilu, waga w kilogramach, 

wspomniany wskaźnik BMI oraz 
poziom  tłuszczu.  Aby 
wiarygodnie zbadać po-
ziom tłuszczu, powinni-
śmy  na  wadze  stanąć 
boso,  bowiem  bada-
nie  odbywa  się  me-
todą BIA  ( Bioelectrical 

Waga Withings 
 Ocena iMagazine: 
  (musiałem odjąć 1 za jednak wysoką cenę) 

         

 Kupiłem ją 
głównie dlatego, 
że współpracuje 
z iPhone

 Pewnie zastanawiacie się, 
jak łazienkowa waga przesyła 
te dane do internetowego 
serwisu. To akurat jest bardzo 
proste i zwyczajne, waga ma 
wbudowany moduł Wi-Fi
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OWLE Bubo
tekst: Wojtek Pietrusiewicz

si drgania/ruchy na iPhone’a, ale w kilkudziesięciokrotnie mniej-
szym stopniu, niż bez niego. Ciężko opisać różnicę w użytecz-
ności kamery przy zastosowaniu tego bajecznego uchwytu, ale 
jest druzgocąca.

W komplecie otrzymujemy  jeszcze gumowo-silikonowy-bli-
żej-nieokreślony pokrowiec na nasz telefon, aby nie porysował 
się o twarde aluminium Bubo. To właśnie on zapewnia trzyma-
nie się telefonu w OWLE’im, a sam w sobie całkiem nieźle spisu-
je się jako dodatkowa ochrona iPhone’a.

Jeśli macie jakiekolwiek zapędy do bardziej ambitnego wyko-
rzystania kamery w iPhone’ie, to nie zastanawiajcie się – OWLE 
Bubo jest bezkonkurencyjnie najbardziej interesującą propozycją 
z wbudowanym obiektywem. Z ciekawości dodam, że można za 
pomocą przejściówki podłączać pełnoklatkowe obiektywy z lu-
strzanek i uzyskiwać dzięki nim małą głębię ostrości – taka za-
bawa już trochę kosztuje, ale efekty są powalające.  @

Stabilny uchwyt z własnym obiektywem i możliwością 
podpinania szkieł z lustrzanek!

Ten produkt, o dziwnie brzmiącej nazwie, to arcydzieło wykona-
nia – wyfrezowany z jednego kawałka aluminium sprawia pan-
cerne wrażenie, a prawdziwy obiektyw szerokokątny (0,45×) czy-
ni iPhone’a znacznie bardziej atrakcyjnym, pod kątem kręcenia 
wideo. Zapewniając znacznie pewniejszy chwyt i lepszą stabili-
zację  telefonu dzięki  swojej wadze, znacząco poprawia kręco-
ne za jego pomocą filmy. iPhone ma obiektyw o kącie widzenia 
odpowiednim mniej więcej dla obiektywu 30 mm (po przelicze-
niu na odpowiednik  filmów 135 mm), a przy trybie wideo sta-
je się jeszcze węższy (ok. 50 mm) – to z tego powodu dołączo-
ny do Bubo obiektyw powoduje tak kolosalną różnicę. W trybie 
photo uzyskujemy kąt widzenia zbliżony do obiektywu 13,5 mm, 
a przy video, zupełnie na oko oceniam go w rejonie 24 mm. Do 
tego dochodzi jeszcze mikrofon kierunkowy, zapewniający lep-
sze zbieranie dźwięku.

  Wszystko fajnie, ale jak to się sprawuje 
  w rzeczywistości? 
Audio jest oczywiście lepiej zbierane z kierunku, w którym usta-
wimy mikrofon, ale niestety nie możemy mówić o jakiejkolwiek 
jakości dźwięku przy silnym wietrze – iPhone nie jest w stanie go 
zarejestrować, poza mieszanką trzasków i ciszy, która najchętniej 
rozniosłaby membrany głośników w drobny pył. Ale to sytuacja 
ekstremalna – przy normalnej pogodzie jest znacznie lepiej, niż 
za pomocą wbudowanego mikrofonu.

Obiektyw oczywiście wprowadza zniekształcenia obrazu pod-
czas robienia zdjęć – to w końcu produkt za rozsądne pieniądze – 
ale przeciętny użytkownik nawet ich nie zauważy. Ja jego jakość 

oceniam wysoko. Kąt wi-
dzenia podczas kręcenia 
video dla większości bę-
dzie bardziej użyteczny 
– pozwoli na szersze ka-

dry bez konieczności zbytniego oddalania się, a tym bardziej, je-
śli jesteśmy ograniczeni przestrzenią, na przykład w zamkniętych 
pomieszczeniach.

Bubo ma jeszcze dwie ciekawe cechy: zimną stopkę i aż czte-
ry gwinty 1/4” na rogach. Ta pierwsza pozwala na montaż lamp 
zasilanych bateriami (do kręcenia video w nocy) lub zewnętrz-
nych mikrofonów z prawdziwego zdarzenia. Mnogość gwintów 
z kolei pozwala nie tylko na montaż OWLE Bubo do statywu, ale 
również do monopoda, dzięki czemu można go trzymać na wy-
ciągnięcie ręki i kręcić samego siebie. Inne zastosowania pozo-
stawię Waszej wyobraźni...

Solidna waga i wygodny chwyt to jednak najważniejsze cechy 
OWLE. Nie eliminuje całkowicie trzęsących się rąk oraz przeno-

OWLE Bubo 
 Obiektyw:  37 mm 45× szerokokątny/makro

  Mikrofon:  kierunkowy z ruchomą główką, 
    podłączany do gniazda słuchawek

  Kolor:  czarny

  Wymiary (z obiektywem):  12 cm × 15,24 cm × 4,45 cm 
    (szer. × wys. × głęb.)

  Waga:  0,49 kg

  Średnica gwintu obiektywu:  37 mm

  Średnica gwintu 
  na obiektywie 
 do montażu filtrów:  49 mm

  Kompatybilność:  iPhone 3G/3GS,
  (trzy różne wersje)  iPhone 4,
    iPod touch 4G

  Dystrybutor na Polskę:  MŁODE ORŁY SA
    www.mlodeorly.com.pl

 Bubo ma jeszcze dwie 
ciekawe cechy: zimną stopkę 
i aż cztery gwinty 1/4” 
na rogach

 Solidna waga 
i wygodny chwyt to jednak 
najważniejsze cechy OWLE

http://www.mlodeorly.com.pl
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Steadicam Smoothee

Dla profesjonalistów!
tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Gdy pierwszy raz zobaczyłem Smoothee, to szczękę miałem na 
podłodze. Nie żartuję. Nie wiedziałem nawet, że firma produ-
kująca w pełni profesjonalne  stabilizatoro-uchwyty dla kamer 
broadcastowych zajmuje się tym rynkiem – uchwyty kosztują-
ce tysiące... dolarów.

Do wykonania nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Me-
tal jest gładki i... zimny w dotyku, podczas gdy plastik nie wy-
różnia się niczym specjalnym, ale też nie odstrasza, jednocześnie 
sprawiając solidne wrażenie. Uchwyt do iPhone’a jest wymienny 
i zapewne można dokupić dodatkowe – znalazłem model dla 
3G/3GS – więc prawdopodobnie w przyszłości będzie można się 
wyposażyć w kompatybilny z najnowszym modelem z Cupertino.

Steadicam ma zapewnić  stabilność  i brak  ruchów  telefonu 
podczas chodzenia z nim, ale do uzyskania najlepszych efektów 
trzeba trochę poćwiczyć. Przede wszystkim, musimy nauczyć się 

„kręcić” Smoothee za po-
mocą kciuka (i ewentual-
nie palca wskazującego) 
oraz poruszać  się odpo-
wiednio, aby nasza  ręka 
nie  podskakiwała  góra-
dół. Kilkanaście minut wy-
starczy do podstawowego 

opanowania jego działania, a dłuższe obcowanie pozwala jesz-
cze bardziej usprawnić  technikę. Uzyskane efekty  są napraw-
dę zaskakujące – końcowy efekt możecie znaleźć na YouTube 
(http://www.youtube.com/watch?v=iEhqPQNhVvA). Tak, wiem... 
potrzebuję więcej ćwiczeń. Smoothee ma dodatkowo dwa po-
krętła, które umożliwiają pochylanie iPhone’a do przodu lub tyłu, 
oraz na lewo i prawo.

Jest to zdecydowanie bardziej precyzyjne narzędzie niż OWLE 
Bubo i jednocześnie trudniejsze do opanowania w początkowej 
fazie. Zapewnia jednak jeszcze lepsze efekty podczas kręcenia 
w ruchu – obraz jest znacznie stabilniejszy, a wstrząsy, nawet 
jeśli się pojawiają, to są bardziej „płynne” od konkurenta. Myślę, 
że Steadicam Smoothee lepiej spisze się w rękach osób, chcących 
rzeczywiście coś za jego pomocą tworzyć – nie widzę sensu sto-
sowania go w przypadku wakacyjnych wojaży. Niezależnie od 
przeznaczenia, na pewno ułatwi operatorom kręcenie materiałów 
wideo. Po cichu dowiedziałem się, że Smoothee zwrócił na siebie 
uwagę Andrzeja Wajdy i ponoć mają być nawet testowo kręcone 
zdjęcia. Jego zdania zapewne nie poznamy, ale samo zaintereso-
wanie zdaje się już dawać sporo do myślenia.  @

Steadicam Smoothee 
 Wymiary:  20.3 cm × 36.8 cm × 6.4 cm 
    (szer. × wys. × głęb.)

 Waga:  1.27 kg

 Kompatybilność (po dokupieniu  – Apple iPhone 3GS, iPhone 4,
  odpowiedniego uchwytu):     iPod touch 4G,
    – Flip MinoHD, Flip Ultra

  Dystrybutor na Polskę:  MŁODE ORŁY SA
    www.mlodeorly.com.pl

 Steadicam ma 
zapewnić stabilność  
i brak ruchów telefonu 
podczas chodzenia  
z nim, ale do uzyskania  
jak najlepszych efektów 
trzeba trochę poćwiczyć

 Po cichu dowiedziałem 
się, że Smoothee zwrócił 

na siebie uwagę Andrzeja 
Wajdy i ponoć mają być 
nawet testowo kręcone 

zdjęcia

http://www.youtube.com/watch?v=iEhqPQNhVvA
http://www.mlodeorly.com.pl
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dłoni, co przy dłuższej grze doskwiera każdemu oraz zapewnie-
nie naprawdę pewnego chwytu. Z tym producent poradził sobie 
bardzo dobrze. Silikon jest wymienny i możemy go dostać w roż-
nych kolorach: niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, czar-
nym i białym. Jeśli chodzi o wykonanie, to możne się nam nie 
spodobać jakość użytego plastiku. Broni go na tym polu niezbyt 
wygórowana cena. GameGrip, dzięki swoim kształtom, najwię-
cej radochy daje przy wyścigach samochodowych – wtedy czuje-
my się jak za kierownicą 
futurystycznego bolidu. 
Urządzenie kompatybil-
ne  jest z każdą genera-
cją  iPhone’a oraz    iPoda 
touch  i możemy  je na-
być za 99 zł na Allegro. Za oknem coraz ładniejsza pogoda, co 
oznacza, że wypady nad wodę – na kocyk lub rowerek wodny 
– lada chwila, a wtedy GameGrip może umilić nam wolny czas.

Sprzęt do testów dostarczył producent http://gamegrip.pl/  @

GameGrip tekst: Jarosław Cała

Głównym zadaniem GameGrip’a  jest zmiana naszego 
iPhone’a lub iPoda touch w konsolę do gier

Na wstępie chciałbym od razu zaznaczyć, że sprzęt, który przy-
szło mi testować, to w pełni polski wynalazek, co strasznie mi się 
spodobało. Fajnie, że na tak szerokim rynku, jakim są gadżety do 
 iPhone’a, mamy coś, czym można śmiało się pochwalić. Głów-
nym zadaniem GameGrip’a  jest zmiana naszego   iPhone’a  lub 
 iPoda touch w konsolę do gier, ale urządzenie ma też sporo in-
nych zastosowań. Dzięki podstawce w tylnej części pada, może-
my wygodnie oglądać na nim filmy, videoclipy itp. W tym miej-
scu warto napisać, że GameGrip ma wbudowane głośniki, które 
podbijają dźwięk, ale jeśli chodzi o jakość tego dźwięku, to szału 
niestety nie ma. Przecież to nie głośnik zewnętrzny i nie będę się 
tego mocno czepiał. Producent pomyślał o tym, że dźwięk może 
nie usatysfakcjonować wszystkich użytkowników, a my może-
my mieć fajne słuchawki, które bardzo lubimy, więc jest wyjście 
słuchawkowe w padzie i po problemie z dźwiękiem. Jeśli chodzi 
właśnie o wyjścia, wejścia i kable, to trzeba pochwalić głowy, któ-
re nad tym pracowały. Wszystko jest naprawdę dobrze rozwią-
zane. GameGrip ma dwa wejścia do podłączenia iPoda, dzięki 
czemu dostosowuje się do każdej gry i każdego urządzenia. Do-
datkowo wspomniane już wyjście słuchawkowe oraz wejście mini 
USB do ładowania GameGrip’a. Trzeba też pochwalić rozwiązanie 
z wolnym miejscem na kabel ładowania naszego  iPhone’a bądź 
 iPoda, który po podłączeniu i odpowiednim rozmieszczeniu, kom-
pletnie nie przeszkadza w graniu. Sama gra, bo przecież głów-
nie po to  GameGrip został stworzony, jest z nim dużo wygod-

niejsza, a  to głównie za 
sprawą wygodnych siliko-
nowych  rączek.  Ich naj-
większą  zaletą  jest  zni-
welowanie  pocenia  się 

GameGrip 
 Ocena iMagazine: 

         

 Sama gra, bo przecież 
głównie po to GameGrip 
został stworzony, jest z nim 
dużo wygodniejsza

 Dzięki podstawce 
w tylnej części pada 
możemy wygodnie oglądać 
filmy, videoclipy itp.

http://gamegrip.pl/


Z komputerem Mac zrobisz więcej.
Komputery Mac zostały zaprojektowane tak, aby doskonale sprawdzały się jako komputery domowe — 
do tworzenia pięknych albumów, nagrywania własnych płyt DVD w hollywoodzkim stylu, prowadzenia 
wideoczatów z przyjaciółmi, pisania blogów, czy komponowania własnej muzyki.

Na stoisku Apple dowiesz się, jak to wszystko robić.
Na stoisku Apple zatrudnieni są eksperci w dziedzinie produktów Apple, którzy są w stanie zademonstrować 
Ci całą gamę komputerów stacjonarnych i notebooków Apple — w tym znakomite komputery MacBook, 
MacBook Pro oraz iMac — a także liczne programy i akcesoria zgodne z komputerami Mac. W punkcie Apple 
z pewnością znajdziesz komputer Mac w sam raz dla siebie.

Zapraszamy.
Na stoiskach Apple prowadzone są regularnie demonstracje możliwości komputerów Mac. Uczestnicząc  
w nich, przekonasz się, jak łatwo możesz tworzyć własne projekty i dać upust swojej kreatywności. Dowiesz 
się, dlaczego tak wiele osób przechodzi dziś na komputery Mac.

Zapraszamy — mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się na stoisku Apple.

Stoiska Apple to placówki detaliczne urządzone według wytycznych Apple, dogodnie 
ulokowane na terenie sklepu Media Markt lub Saturn. Już dziś odwiedź stoisko Apple  

i przekonaj się, dlaczego Twoim następnym komputerem powinien być Mac.

Zapoznaj się z produktami Apple

Warszawa:
Saturn C.H. Targówek, ul. Głębocka 13
Saturn Złote Tarasy, ul. Złota 59
Saturn C.H. Arkadia, ul. Jana Pawła II nr 82
Media Markt Warszawa Bemowo, ul. Górczewska 212/226
Media Markt Warszawa Al. Krakowska, Al. Krakowska 61
Media Markt Warszawa Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Media Markt Warszawa Ostrobramska, ul. Ostrobramska 79
Kraków:
Saturn Galeria Krakowska, ul. Pawia 5
Katowice:
Saturn Silesia City Center, ul. Chorzowska 107
Lublin:
Media Markt Lublin, ul. Tomasza Zana 31

http://www.isource.pl
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MacBook Pro 15” i7 2.2 GHz
tekst: Wojtek Pietrusiewicz

ta do  iMaków...? Pewnie będą dostarczali  gaśnicę  i opatrunki 
w komplecie, bo procesor potrafi nieźle się rozgrzać... Nie żar-
tuję. Serio. Jeden wieczór poświęciłem na testy wydajnościowe 
w StarCraft II – w zasadzie jedyna gra, jaką umilam sobie czas 
na Maku i tylko dlatego, że nie ma jej na PS3. Wszystko zaczę-
ło  się gładko –  rozdzielczość natywna  (1440×900), detale na 
„medium”. Pierwsza walka nie  szła nam za dobrze  (4 vs. 4)... 
w pewnym momencie nawet zacząłem się pocić. Nie z wysiłku. 
MacBook po prostu zaczynał  się  rozgrzewać do absurdalnych 
temperatur, które może i były przyjemne dla moich dłoni (tem-
peratura na dworze w rejonie zera), ale moje półdupki zaczęły 
się wiercić na kanapie tylko po to, aby inaczej ułożyć komputer 
na nogach. Wygraliśmy... Przy drugim meczu zdecydowałem się 

na skorzystanie z ławy, aby zapewnić so-
bie możliwość przedłużenia rodu, gdybym 
nagle tego zapragnął – gorące komputery 
trzymane na udach źle wpływają na nie-
które nasze organy. Tym razem przegrałem 
mecz, a producenta mojej ławy będę mu-
siał podać do sądu – nigdzie nie ma ostrze-

żenia, że gorący komputer może lekko odbarwić drewno. Kształt 
na szczęście pozostał taki sam... Plus tego wszystkiego jest taki, 
że da się na tej maszynie grać. Silnik być może myśli, że bierze 
udział w wyścigu Formuły 1, ale metę osiąga bez kierowcy, a że 
przy okazji powoduje u mężczyzn niepłodność – umówmy się, 
są gorsze rzeczy na świecie.

Najnowszy MacBook, w prawie najmocniejszej konfigu-
racji, pojawił się w czasie premiery iPada 2. Niestety nie 
miałem więc czasu na sprawdzenie wszystkiego dokład-
nie tak jak bym chciał. Z góry jednak podpowiem: przej-
ście na Sandy Bridge wyszło mu na dobre!

Moja przesiadka na iMaka spowodowana była brakiem wystar-
czającej ilości koni mechanicznych w laptopach Apple’a. Zresztą 
nie tylko Apple cierpiał z powodu tego problemu. Mobilne roz-
wiązania są z reguły wolniejsze. Do codziennej pracy wystarcza-
ją,  jeżeli  jednak ktokolwiek próbuje trochę więcej popracować 
w Photoshopie, Lightroom, przy montażu video czy podobnie 
wymagających zadaniach, to nagle okazuje się, że człowiek ma 
mnóstwo wolnego czasu, z którym nie za 
bardzo  jest co zrobić. Pasek postępu ren-
derowania i eksportowania plików spowal-
nia do tempa, w jakim poruszamy się po 
naszych zakorkowanych ulicach. Prowadzi 
przy okazji do uzależnień – nic konkretne-
go nie zrobimy w tym czasie, ale akurat wy-
starczy go na papierosa/kawę/(tutaj wstaw ulubiony uzależniacz). 
Dzisiaj miałbym dylemat, czy nie iść w kierunku MacBooka...

Zeszłoroczny MacBook Pro i7 jak na laptopa był szybki. Tego-
roczny jest szybki jak na komputer stacjonarny! W odpowiednich 
konfiguracjach nowa seria może nawet dać popalić Makom Pro... 
Ciekawe co będzie jak Sandy Bridge w wersji stacjonarnej zawi-

 Zeszłoroczny 
MacBook Pro i7 jak na laptopa 
był szybki. Tegoroczny 
jest szybki jak na komputer 
stacjonarny!

Z piekła rodem!
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słowiem: „nie zrobimy omletu bez stłuczenia kilku jajek”. W tym 
prądożernym przypadku realnie osiągałem około 5 godzin pra-
cy, a przy intensywnych obliczeniach 4.

Cała reszta jest dokładnie taka sama jak w modelu z zeszłego 
roku – klawiatura jak zwykle bliska perfekcji, ekran bardzo dobry, 
powiększony do 750 GB dysk to nadal HDD, przy czym jest możli-
wość wymiany go na SSD. Nawet porty są takie same... z pozoru. 

Jeden z nich, odpowiedzialny dotych-
czas za obsługę zewnętrznego moni-
tora, ma teraz logo błyskawicy.

Szczegółowo o Thunderbolt pisa-
łem w ostatnim numerze  iMagazine 
(04/2011) – polecam zerknięcie  tam 
po dokładną  specyfikację  jego moż-

liwości. Dla wąskiego grona osób, to właśnie ten port, umożli-
wiający transfer danych z prędkością światła (no prawie) powo-
duje, że przydomek Pro w końcu staje się prawdziwy. To dzięki 
niemu profesjonaliści będą mieli możliwość  zbudowania  so-
bie mobilnego centrum montażu video, obróbki zdjęć czy po 
prostu możliwości znaczącego rozszerzenia pojemności dysku 
twardego. Tanio nie będzie – idealnie widzę w takim komple-
cie MBP z 512 GB SSD  i do  tego kilkudyskową macierzą,  rów-
nież bazującą na SSD, które jako jedyne są w stanie zbliżyć się 
do maksymalnej przepustowości Thunderbolta. Tanio zdecydo-
wanie nie będzie, ale dla niektórych możliwość zrezygnowania 
z Maka Pro na rzecz pakunku, który zmieścimy w niedużej tor-
bie, jest bezcenna.

Na koniec jeszcze chciałem uspokoić polujących na ten kompu-
ter – w Internecie jest sporo raportów o bugu w CPU Intela, który 
powoduje zaokrąglanie materiałów nagranych przy 23.976 fps do 
pełnych 24 klatek przy wbudowanej karcie graficznej. Nie udało 
mi się go wywołać. Raporty donoszące o wykrzaczaniu się kom-
puterów pod obciążeniem również w tym wypadku nie są praw-
dziwe. Nie neguję, że takie problemy mogą występować, ale po 
prostu nie dotyczyły one tego egzemplarza.  @

Wiele osób zawiodło się niezmienionymi matrycami. Podsta-
wowa nadal oferuje 1440x900 pikseli. Opcjonalnie można za-
mówić - również w wersji matowej - 1680x1050. Dla znacznej 
większości polecam ten większy rozmiar w opcji matowej – je-
śli mamy dużo źródeł światła szyba jednak przeszkadza. Karty 
graficzne napędzające ekran są dwie – coś na wzór obecnych 
samochodowych hybryd. Wbudowany Intel HD Graphics 3000 
w zupełności wystarcza do „biurowej” 
pracy, a duży AMD Radeon HD 6750M 
(1GB RAM) –  jeżeli  jest potrzebny  - 
włącza się automatycznie. Minęły też 
czasy, gdy  trzeba było przelogowy-
wać się, aby zmienić kartę graficzną 
– wszystko dzieje się automatycznie. 
Niestety, bez dodatkowych programów firm trzecich, nie wie-
my, która jest w danym momencie aktywna, a ma to znaczący 
wpływ na żywotność baterii. Nie mam najmniejszego pojęcia, 
z  jakich algorytmów Apple korzysta przy decydowaniu, która 
z kart ma być w danym momencie aktywna, ale zwyczajnie nie 
da się ich zrozumieć. Podobnie jest z kobietami... W każdym ra-
zie zainstalowałem sobie pomocniczy gfxCardStatus, który miał 
mnie informować o tym, co się dzieje wewnątrz obudowy i nie-
stety nawet takie programy jak Sparrow (klient pocztowy) czy 
oficjalny Twitter  for Mac wymuszają przełączenie się na moc-
niejszą kartę. Zmusza to albo do ręcznego przełączania grafiki 
(za pomocą powyższego programu) albo do kompromisu w po-
staci znacznie krótszej pracy na baterii. Nie jest dobrze w żad-
nym z przypadków.

Specyfikacja nowych MacBooków Pro skróciła czas pracy na ba-
terii z 9 godzin do mizernych 7. W rzeczywistości zmienił się tylko 
sposób raportowania jej żywotności. Z tych dziewięciu i tak w re-
alnych warunkach byliśmy w stanie uzyskać 6–8. 7 godzin w no-
wym modelu da się osiągnąć bez większych problemów, pod wa-
runkiem, że korzystamy z układu Intela HD Graphics 3000. AMD 
Radeon niestety powoduje włączenie wiru w baku, ale za przy-

 Tym razem przegrałem mecz, 
a producenta mojej ławy będę 
musiał podać do sądu – nigdzie nie 
ma ostrzeżenia, że gorący komputer 
może lekko odbarwić drewno

MacBook Pro 15” i7 2.2 GHz 
 HDD:  750 GB, 5400 rpm

 Wbudowany ukł. graficzny:  Intel HD Graphics 3000

 Dodatkowy ukł. graficzny:  AMD Radeon HD 6750M, 1 GB GDDR5

 Ekran:  1440×900, błyszczący

 Geekbench:  (do wypełnienia)

 Plusy:  + niewiarygodna jak na laptopa wydajność, która może
      być jeszcze większa po zastosowaniu SSD 
    + świetna jakość wykonania całości, w tym bardzo dobry  
      ekran 
    +  szeroki wachlarz opcji, w tym trzy rodzaje matryc, kilka 

HDD lub SSD oraz szybszy procesor

 Minusy:  – głośna praca wiatraków przy maksymalnym obciążeniu
    – bardzo rozgrzana obudowa, znacznie bardziej niż 
      w poprzednich generacjach o tej konstrukcji 
    – cena

 Ocena iMagazine: 
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Obudowa zamieniająca iPhone’a w duży klocek Lego.

SmallWorks wypuścił genialną (jeśli jesteś fanem klocków Lego) 
obudowę dla iPhone’a. Dostępna jest w dwóch kolorach oraz wa-
riancie przeźroczystym. Całość pokryta jest specjalną warstwą, 
umożliwiającą montowanie i dodawanie kolejnych klocków. Do 
redakcji trafiły wszystkie wersje i mnie najbardziej przypadła do 
gustu biała. Czarna niewątpliwie jest bardziej dyskretna i pew-
nie wyglądałaby lepiej z nadchodzącą białą wersją telefonu, ale 
nie zmienia to faktu, że mi się zwyczajnie podoba.

Montaż  i  demontaż 
jest  trochę utrudniony. 
Trzeba  mocno  ją  wy-
giąć, aby weszła na  te-
lefon, ale  raz założona 

Zamień 
iPhone’a 
w cegłę

tekst i zdjęcia: Wojtek Pietrusiewicz

przylega idealnie. Nie ma zapasu tolerancji nawet na cienką fo-
lię na tylnej ściance telefonu. Plastik, z którego jest wykonana, 
jest twardy, ale świetnie leży w ręce, w ogóle się nie ślizga i spra-
wia bardzo dobre wrażenie. Uważajcie tylko, jeśli macie dzieci – 
na pewno będą Wam podbierały telefon, żeby przekształcić go 
w ekran kinowy, w swoim miniaturowym mieście z plastikowy-
mi ludzikami.  @

 Uważajcie tylko, jeśli 
macie dzieci... na pewno 
będą Wam podbierały 
telefon, żeby przekształcić 
go w ekran kinowy 
w swoim miniaturowym 
mieście z plastikowymi 
ludzikami
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najwyższej jakości. Absolutnie wszystkie elementy są bardzo ści-
śle dopasowane, nie ma mowy o żadnych luzach, skrzypieniu itp.

Jako obowiązkowy dodatek do wszystkich produktów SGP, 
dostajemy ochronną folię na ekran (bardzo dobrej jakości, która 
normalnie jest osobno sprzedawana przez SGP – Steinheil  Ultra 
 Crystal  iPhone 4 Screen Protector), a  także – co  jest dla mnie 
swego rodzaju ciekawostką – specjalną folię na obiektyw i fle-
sza, która ma redukować odbłyski.

Po kilku dniach noszenia  iPhone’a 4 
w  tym pokrowcu mogę powiedzieć, że 
jest  on  bardzo  dobrze  zabezpieczony. 
Wszelkie upadki, nawet z większej wy-
sokości, są bardzo dobrze amortyzowa-
ne (oczywiście bez przesady). iPhone’a 4 
wygodnie się trzyma, bo materiał z któ-
rego jest wykonany pokrowiec jest miły 
w dotyku, ale też nie ślizga się.

Na koniec jeszcze dwa przemyślenia. Po pierwsze, pokrowiec 
jest bardzo dyskretny i nieduży. Po drugie, przynajmniej teore-
tycznie poprawia ewentualne problemy z zasięgiem.

Polecamy.
Pokrowiec  trafił do  redakcji  z  firmy Case Addict  z Wielkiej 

 Brytanii, która jest przedstawicielem SGP w Europie.  @

Do naszej redakcji trafił pokrowiec firmy SGP – SGP Case 
Neo Hybrid MATTE Series. Przy całej masie różnych pro-
duktów na rynku, śmiało mogę powiedzieć, że pokro-
wiec SGP jest inny od konkurencji. Dlaczego?

SGP Case Neo Hybrid jest z jednej strony bumperem, bardzo po-
dobnym do klasycznego, oryginalnego od Apple, ale jednocze-
śnie zabezpiecza tył naszego iPhone’a 4. I w tym tkwi, według 
mnie, największa siła tego produktu.

Pokrowiec składa się z dwóch czę-
ści.  Po  pierwsze,  mamy  wykonany 
z wysokiej  jakości matowego siliko-
nu elastyczny pokrowiec. Zabezpie-
cza on dokładnie z każdej strony nasz 
telefon. Wycięte ma tylko małe otwo-
ry w miejscu gniazda słuchawkowego, 
obiektywu oraz przełącznika wycisze-
nia. Druga część pokrowca to ramka wykonana z poliwęglanu. 
Również matowa, imitująca metal i dostępna w kilku kolorach 
– szarym, srebrnym, czarnym, białym oraz ciemno złotym, na-
zwanym „złotem szampańskim”.

Całość – oba elementy pokrowca – zakłada się na iPhone’a 4 
dosyć wygodnie. Nie mamy żadnej wątpliwości, że produkt jest 

Coś więcej niż bumper
tekst: Dominik Łada

 Jako obowiązkowy dodatek 
do wszystkich produktów SGP, 
dostajemy ochronną folię na ekran, 
a także – co jest dla mnie swego 
rodzaju ciekawostką – specjalną 
folię na obiektyw i flesza, która 
ma redukować odbłyski

Pokrowiec SGP Case  
Neo Hybrid MATTE Series

Pokrowiec SGP Case Neo Hybrid MATTE Series 
  Plusy:  +  mieści się iPhone 4, z naklejoną skórką
    +  ochrona nie tylko brzegu, ale też tyłu 
    +  nieduży rozmiar 
    +  w cenie folia na ekran i obiektyw

 Minusy:  –  nie pasuje do docka
    –  nie pasuje stary kabel USB, który ma przyciski do odczepiania, jest za gruby

 Cena:  19,99 GBP

 WWW  http://www.sgpstore.com/

 Ocena iMagazine: 
         

http://www.sgpstore.com/
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Gry i programy z Mac AppStore Wybrał: Mateusz Suski 

  Bubble 
Bubble to klasyczna gierka z gatunku „zjadaczy czasu”. 
Cel gry jest bardzo prosty – musimy usunąć z planszy 
wszystkie bąbelki w taki sposób, aby uzyskać jak naj-
więcej punktów. Do wyboru mamy kilka skórek, może-
my zbijać bąbelki, diamenciki, cukiereczki, etc.

Cena: bezpłatny

http://itunes.apple.com/us/app/bubble/id413524835?mt=12

  Touch Fly 
Touch Fly to kolejna gra, która ma zająć nam wolne chwile. Zasada 
gry jest bardzo prosta – lecimy króliczkiem z odrzutową marchew-
ką na plecach i musimy zbierać różnego rodzaju przedmioty, poja-
wiające się na planszy. Od czasu do czasu, pojawiają się malutkie 
prezenciki, które zazwyczaj kryją w sobie broń, którą możemy strze-
lać do wrogich żółwi.

Cena: bezpłatny

http://itunes.apple.com/us/app/touch-fly-free/id416964155?mt=12

  FaceboxPro 
FaceboxPro  to  świetna  aplikacja,  która  ma  służyć 
nam jako desktopowy klient serwisu Facebook. Apli-
kacja umieszcza swoją ikonkę w górnym pasku, za-
raz obok zegarka, dzięki czemu mamy cały czas do-
stęp do wszystkich funkcji Facebooka. Przez aplikację 
możemy  uaktualniać  statusy,  wysyłać  wiadomości 
czy nawet oglądać i komentować fotografie swoich 
znajomych.

Cena: bezpłatny

http://itunes.apple.com/us/app/facebox-pro-for-facebook/
id420422934?mt=12

  iTemplates 
iTemplates to aplikacja, która dostarcza nam pokaźną paletę szablo-
nów, do zastosowania w programach z rodziny iWork, czyli  Pages, 
Keynote i Numbers. Do dyspozycji mamy prawie 25 szablonów, a pro-
ducent zapowiada stopniowe dodawanie kolejnych. Co najlepsze, 
iTemplates nic nie kosztuje!

Cena: bezpłatny

http://itunes.apple.com/us/app/itemplates/id425733413?mt=12

Ptaszki ćwierkają, 
że w iMagazine 
przeczytasz 
ciekawe rzeczy

obserwuj nas

twitter.com/imagazinepl

http://www.twitter.com/imagazinepl
http://itunes.apple.com/us/app/bubble/id413524835?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/touch-fly-free/id416964155?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/facebox-pro-for-facebook/id420422934?mt=12
http://itunes.apple.com/us/app/itemplates/id425733413?mt=12
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  Yanosik 
Yanosik  to  iOSowy klient  systemu yanosik.pl. Czym  jest  ten  system? Sami  twórcy piszą 
o nim, że to połączenie potencjału urządzeń GPS oraz CB radia. Instalujemy program na na-
szym urządzeniu, uruchamiamy go wyjeżdżając w trasę i dzięki temu łączymy się z bazą 
innych użytkowników drogi. Każdy z użytkowników może zaznaczać takie zdarzenia dro-
gowe jak: kontrola policji, fotoradar, wypadek itp. Automatycznie, po zaznaczeniu jakiegoś 
zdarzenia przez użytkownika, inni korzystający aktualnie z systemu dostają o tym informa-
cję. Oczywiście, im więcej użytkowników tym lepsze dane. Moje testy wykazały, że jedno-
cześnie jest podłączonych zazwyczaj od 10 do 15 tys. klientów, a system przynajmniej dwa 
razy uchronił mnie od pewnego mandatu. Najnowsza wersja Yanosika pokazuje także in-
formacje o korkach.

Cena: bezpłatny

http://itunes.apple.com/pl/app/yanosik/id424002753?mt=8

  Panorama4D 
Panorama4D to ciekawy program do tworzenia trójwymiarowych, 
a może i czterowymiarowych, zdjęć. Jak to działa? W programie 
tak naprawdę nie robimy zdjęcia, tylko nagrywamy film. Musi-
my najpierw wybrać centralny obiekt, względem którego będzie-
my przemieszczali telefon. Potem musimy nagrać film, ruszając 
telefonem zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Po takiej ope-
racji, telefon przygotuje na podstawie tego filmu specjalne trój-
wymiarowe zdjęcie, a tak naprawdę – małą animację. W czasie 
przemieszczania telefonu zauważymy, jak tło porusza się wzglę-
dem pierwszego planu. Działa to całkiem fajnie i warto wydać 
1,59 Euro na odrobinę zabawy. Tworzone obrazy może oglądać 
bez okularów lub w okularach anaglifowych.

Cena: 1,59 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/panorama4d/id431220551?mt=8

  Virtualo 
Jest to aplikacja, dzięki której mamy dostęp do największej polskojęzycznej 
bazy e-booków, zawierającej ponad 7500 tytułów, w tym nowości wydawni-
czych i bestsellerów z 90 wydawnictw. Aplikacja umożliwia czytanie e-booków 
w formatach PDF i EPUB, zakupionych wcześnie w księgarni Virtualo. Niestety 
same zakupy i przeglądanie księgarni odbywa się przez stronę WWW, dopiero 
zakupione książki trafiają do „Mojej Półki”. Aplikacja zapewnia wiele możliwo-
ści dostosowania wyglądu i działania do preferencji użytkownika, takich jak: 
wybór rodzaju i wielkości czcionki oraz kolorów nagłówków. Wszyscy, którzy 
zdecydują się na pobranie Virtualo, otrzymają na start 8 bezpłatnych książek 
w tym np. „Wichrowe wzgórza” czy „Ogniem i Mieczem”.

Cena: bezpłatny

http://itunes.apple.com/pl/app/virtualo/id424601939?mt=8&ls=1#

Gry i programy z AppStore Wybrał: Norbert Cała 

iPhone

iPhone

iPhone

iPad

iPad

http://itunes.apple.com/pl/app/yanosik/id424002753?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/panorama4d/id431220551?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/virtualo/id424601939?mt=8&ls=1#
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  Tygodnik ANGORA 
„Wszystkie gazety w jednej” – tak się reklamuje ten tygodnik i to faktycznie 
jest prawdą. Angora to subiektywny przegląd prasy krajowej i zagranicznej, 
wraz z drobnym wkładem własnych treści. Niestety autorzy aplikacji poszli zde-
cydowanie krótszą i prostszą drogą, niż inne wydawnictwa dostępne na iPa-
dzie. Ten tygodnik, to po prostu zwykły PDF, przeglądany od prawa do lewa. 
Są nawet krzyżówki – ciekawe jak je rozwiązać? Tylko nie piszcie po ekranie 
permanentnym flamastrem! Aplikacja to w zasadzie tylko „obudowa” do ku-
powania numerów poprzez InAppPurchase. Jeden numer kosztuje 0,79 euro. 
Można narzekać, ale ja się cieszę, że jest w AppStore kolejna polska gazeta.

Cena: bezpłatny; 0,79 euro/numer

http://itunes.apple.com/pl/app/tygodnik-angora/id428646005?mt=8

  Atari’s Greatest Hits 
Jest  to zbiór wszystkich klasycznych gier, w  jakie mogliśmy grać na naszych 8-bitowych 
komputerach lub na automatach. Gier tych jest naprawdę ogromna liczba. Możemy je ku-
pować z wewnątrz aplikacji, w partiach po 0,79 euro lub wszystkie na raz, za 11,99 euro. Po-
lecam zakup wszystkich, bo będzie w co pograć – oczywiście jeśli lubicie stare gry, ale wie-
cie – takie naprawdę stare, mające po więcej niż 20 lat. Wśród tytułów znajdziemy Ponga, 
 Asteroid czy  Tempest. Niestety, nie w każdej grze udało się dobry sposób przenieść stero-
wanie za pomocą fizycznego joysticka na dotykowy ekran. Jednak, to i tak doskonała po-
zycja dla wszystkich 30-latków, którzy przypomną sobie chwile młodości.

Cena aplikacji: bezpłatna 
0,79 euro za pakiet gier 

11,99 euro za komplet

http://itunes.apple.com/app/ataris-greatest-hits/id422966028?mt=8

  World of Goo! 
Jest  to bardzo oryginalna gra zręcznościowo-logiczna. W grze 
budujemy różnego rodzaju rusztowania, drabiny  i konstrukcje 
z lepkich kulek galaretowatej mazi. Taka konstrukcja musi być na 
tyle trwała, aby kulki mogły się nią wydostać z danego poziomu 
i przejść na kolejny. Każdy poziom jest coraz trudniejszy, a my 
dostajemy coraz to nowe rodzaje kulek do budowy konstruk-
cji. Cały czas musimy uważać na to, czy pod wpływem różnych 
sił fizycznych nasza konstrukcja się nie chwieje i w razie czego 
ją wzmacniać. Wszystko to w świetlnej oprawie muzyczno-gra-
ficznej. Zresztą, co ja Wam będę opisywał, przecież na pewno 
znacie grę z innych platform.

Cena: 2,39 euro

http://itunes.apple.com/pl/app/world-of-goo/id415997203?mt=8

iPad

iPhone iPad

iPhone iPad

http://itunes.apple.com/pl/app/tygodnik-angora/id428646005?mt=8
http://itunes.apple.com/app/ataris-greatest-hits/id422966028?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/world-of-goo/id415997203?mt=8


you might feel the difference.

http://www.foxrabbit.pl/imagazine
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Firma Roxio wydaje kolejną wersję swojej najpopularniej-
szej aplikacji dla Mac OS X – Toast Titanium. To już jede-
nasta odsłona narzędzi do tworzenia płyt CD, DVD oraz 
Blu-Ray. Przez lata ewoluował on z programu do zwy-
kłego zapisu danych na płytach, do „kombajnu” służą-
cego zarządzaniu danymi, które ostatecznie mają zostać 
zgrane na nośnik. Jednak w nowej wersji przełamana zo-
staje bariera „błyszczącego krążka”. Toast Titanium 11 
staje się narzędziem wspierającym usługi sieci społecz-
nościowych, poprzez dzielenie się zdjęciami i filmami na 
Twitterze, Facebooku czy YouTube.

Nowa odsłona Toasta przynosi odświeżony interfejs użytkowni-
ka. Zakładki widoczne w górnej części pomagają w nawigowa-
niu po funkcjach programu. Do okna projektu zostało przenie-
sione także zarządzanie ilością wypalanych kopii, oraz dodano 
„pływające” okno przeglądarki plików multimedialnych. Nowy 
„Toster” przychodzi ze wsparciem  równoczesnego wypalania 
na kilku nagrywarkach. Możliwość tę docenią osoby wykonują-
ce dużą ilość kopi jednego materiału, co zmniejszy konieczność 
żonglowania płytami CD. Ciekawym dodatkiem jest przewodnik 
oraz samouczek, prowadzący nas za rękę w tworzeniu projektu. 
Niestety nie posiada on wersji polskiej, jednak sposób, w jaki są 
przedstawione możliwości programu nie będą wzbudzały żad-
nych wątpliwości nawet u osób nie znającym języka angielskiego.

Jak już wspomniałem, Toast Titanium nie jest tylko aplikacją 
do nagrywania płyt. To również zbiór programów i modułów, 

które będą nam potrzebne podczas tworzenia archiwum zdjęć 
czy filmów. Jesteśmy w stanie przygotować pełnowartościową 
płytę wideo wraz z menu do nawigowania scenami oraz prze-
prowadzimy pobieżną edycję materiału  filmowego. Nie moż-
na pominąć możliwości konwersji materiału wideo do najnow-
szych formatów DivX Plus HD, MKV, Flash i całej listy rozszerzeń 
obsługiwanych przez konsole,  telefony czy  Internet. Co cieka-
we, możemy pobierać  filmy, które właśnie oglądamy w prze-
glądarce internetowej i je także poddawać obróbce. Proces kon-
wertowania filmów znacznie obciąża zasoby systemu. Dlatego 
nowa wersja programu pozwala na ustalenie godziny, o której 
rozpocznie się proces przetwarzania plików. Możemy więc spo-

kojnie zostawić włączony komputer na noc, aby rano gotowy 
film już na nas czekał. Nowością jest błyskawiczne umieszczenie 
materiałów na witrynach społecznościowych: YouTube,  Vimeo, 
 Facebook oraz Twitter.

Toast wciąż przychodzi do nas w towarzystwie programów do 
archiwizacji (Get Backup 2 RE), katalogowania płyt DiscCatalog-
Maker RE) czy tworzenia wydruków (Disc Cover 3 RE) na nośni-
kach danych. Nowa wersja dodaje kolejną aplikację, która pozwoli 
zgrać nam audycje audio z Internetu – Spin Doctor X. W zesta-
wie dodatków znajdziemy też aplikacje, które wspierają usługę 
TiVo. Zestaw aplikacji doskonale uzupełnia funkcje i możliwości, 
produktu Roxio. W domowych warunkach powyższe aplikacje 
mogą stać się bardzo pomocne.

tekst: Przemysław Marczyński

Okno projektu wideo pozwala na stworzenie pełnowartościowej 
płyty DVD

Toast umożliwia podstawową edycję materiału wideo

Toast 11 Titanium

Nagrywa dane z klasą
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Wypalanie płyt  to wciąż najpopularniejszy  sposób archiwiza-
cji i dzielenia się danymi. Toast Titanium 11 daje nam pełen wa-
chlarz możliwości, który w dziedzinie wypalania danych zaspokoi 
najbardziej wysublimowane gusta. Nowa odsłona idzie jednak 

o krok dalej, oddając nam możliwości edycji, konwersji oraz upu-
bliczniania plików wideo w sieci. Toast z każdą nową wersją ro-
śnie w siłę i staje się niekwestionowanym królem wśród aplikacji 
do palenia płyt. Chociaż mówienie o Toast Titanium jako produk-
cie do tworzenia archiwów na płytach jest zbytnim uogólnieniem 
jego możliwości.  @

Toast 11 Titanium 
 Producent:  Roxio

 Witryna:  http://www.roxio.com/enu/products/toast/

 Cena:  99,99 dolarów

 Plusy:  + duże możliwości kopiowania danych
    + konwersja wielu formatów wideo 
    + publikowanie zdjęć i filmów na Facebooku, YouTube

 Minusy:  – przeglądarka mediów wspiera tylko pakiet iLife
    – program potrafi drastycznie „zwolnić”  
       podczas wyboru opcji nagrywania

 Ocena iMagazine: 
         

Wirtualny Asystent pomoże w bezbolesnej obsłudze aplikacji

http://itunes.apple.com/pl/podcast/nadgryzieni-rozmowy-o-apple/id354643597
http://www.roxio.com/enu/products/toast/


Disk Drill 5/2011 58PROGRAMY

Tylko twardziele nie robią archiwizacji. Prawda dobrze 
znana, a jednak często zapominana podczas codziennych 
zmagań w pracy. Przypadkowe skasowanie ważnych pli-
ków nie ominęło chyba nikogo z nas. W takich chwilach 
warto mieć przy sobie Disk Drill.

Aplikacja jest w stanie, na dwa sposoby, odzyskać utracone dane. 
Przy szybkim skanowaniu  (Quick scan), powinniśmy odzyskać 
ostatnio skasowane pliki, a czas ich wyszukiwania jest maksy-
malnie  skrócony. Przy poważniejszych próbach przywrócenia 
danych musimy uzbroić się w cierpliwość i skorzystać z bardziej 
precyzyjnego mechanizmu (Deep scan). Po przeprowadzeniu pro-
cesu wyszukiwania, będziemy mogli natychmiast podejrzeć za-
wartość skasowanych plików (bez ich odzyskiwania), a następnie 
wybrać pojedynczy plik lub cały katalog, który będziemy chcieli 
przywrócić. Warto odnotować, że Disk Drill pozwala wyszukać 
pliki na usuniętych partycjach.

Przezorny zawsze ubezpieczony. W myśl tego hasła aplikacja 
pozwala w maksymalny sposób zabezpieczyć nasz dysk przed 
utratą danych. Skorzystanie z opcji Recovery Fault uruchamia 
działające w tle narzędzie monitorujące, które zlicza każdy usu-
nięty plik. Nie mamy 100% pewności na odzyskanie skasowa-
nych danych, jednak drastycznie wzrasta prawdopodobieństwo 
ich przywrócenia.

Warto odnotować, że darmowa odsłona programu nie potrafi 
odzyskiwać danych, ale daje możliwość pokazania plików, które 
w wersji Pro (płatnej) będzie w stanie przywrócić. Zatem nie ku-

pujemy kota w worku, ponieważ możemy sprawdzić, czy Disk 
Drill pomoże w naszej „gardłowej” sprawie.

Aplikacje do odzyskiwania danych są używane sporadycznie, 
jednak każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z poszukiwaniem 

utraconych plików wie, że warto mieć je na swoim dysku. Disk Drill 
sprawuje się bardzo dobrze w roli „koła ratunkowego”. Z możliwością 
skanowania nośników zewnętrznych (karty pamięci, pendrive,  iPhone) 
oraz opcją tworzenia kopi partycji jest produktem, w który warto 
się zaopatrzyć, gdy grozi nam utrata wielu godzin naszej pracy.  @

tekst: Przemysław Marczyński

Disk Drill

Odzyskaj  
skasowane dane

Disk Drill 
 Producent: Cleverfiles

 Witryna: http://www.cleverfiles.com/

 Cena: 89 dolarów (wersja Pro)

 Plusy: + dwa sposoby skanowania utraconych danych
    + łatwa obsługa 
    + darmowa wersja 
       (bez możliwości odzyskiwania danych)

 Minusy:  – brak możliwości startu programu z płyty CD 
       (usterka systemu operacyjnego) 
    –  działający monitor dysku może spowalniać pracę 

komputera

 Ocena iMagazine: 
         

http://www.cleverfiles.com/
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Firma Cleverfiles ufundowała dla naszych czytelników 2 licencje na program 
Disk Drill..Aby wygrać jedną z nich, należy poprawnie odpowiedzieć na 
pytania konkursowe:

1.  Na jakim formacie partycji Finder (domyślny menedżer plików 
MAC OS X) nie jest w stanie zapisywać danych:

 A) FAT 32
 B) NTFS
 C) Mac OS Extended (Journaled)

2.  Jak nazywa się technologia ochrony danych używany przez 
program DiskDrill

 A) Secure Data
 B) Safe Data
 C) Recovery Vault

Konkurs „Disk Drill”

1. ORGANIZATOR

•   Organizatorem Konkursu jest Mac Solutions – Domi-

nik Łada z siedzibą w Warszawie.

•   Konkurs „Disk Drill” prowadzony jest przez Organiza-

tora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do 

15 maja 2011 r.

•   Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych 

Organizatora.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

•   Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest 

bezpłatny.

•   Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem 

danych jest całkowicie dobrowolne.

•   Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować 

warunki regulaminu.

3. ZASADY

Konkurs polega na rozlosowaniu 2 licencji na program Disk 

Drill, ufundowanych przez firmę Cleverfiles, wśród osób, 

które nadeślą e-mailem zatytułowanym „Disk Drill” popraw-

ne odpowiedzi na pytania, na adres konkurs@imagazine.pl.

Pytania konkursowe: 

1.   Na jakim formacie partycji Finder (domyślny menedżer 

plików MAC OS X) nie jest w stanie zapisywać danych: 

A) FAT 32, B) NTFS, C) Mac OS Extended (Journaled)

2.   Jak nazywa się technologia ochrony danych używany 

przez program DiskDrill: A) Secure Data, B) Safe Data, 

C) Recovery Vault

3.   Skąd pochodzi  firma, która  stworzyła program Di-

skDrill: A) Polska, B) Stany Zjednoczone, C) Wielka 

Brytania

Aby wziąć udział w konkursie musisz zaakceptować 

niniejszy  regulamin oraz podać  swoje dane kontakto-

we. W emailu koniecznie zamieść informację: „Oświad-

czam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu 

„Disk Drill” oraz akceptuję jego warunki i postanowienia”. 

Uprzedzamy, że zgłoszenia bez tych informacji nie we-

zmą udziału w konkursie i losowaniu nagród.

Terminarz: 

•   nadsyłanie odpowiedzi: do 15 maja 2011 r.

•   zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą 

mailową

•   ogłoszenie wyników: na łamach czerwcowego nume-

ru iMagazine 6/2011

4. NAGRODY

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody 

ufundowane przez firmę Cleverfiles: 

2 licencje na program Disk Drill

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie okre-

ślonym przez Organizatora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organiza-

tora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni 

od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie 

odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn 

niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym termi-

nie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Konkurs nie  jest  „grą  losową” w  rozumieniu 

ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wzięcie udziału w Konkursie  jest równoznaczne z wy-

rażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29  sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie 

będą ujawniane w  toku Konkursu  i w związku z  jego 

przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) 

Organizator Konkursu  informuje Uczestników Konkur-

su,  iż  ich dane osobowe będą przechowywane i prze-

twarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wy-

rażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody 

wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień ni-

niejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczest-

nikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych 

akcjach i konkursach oraz badań ankietowych organizo-

wanych przez Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik 

ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich popra-

wiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację  tych 

danych na  stronach  internetowych  iMagazine.pl  i we-

wnątrz magazynu, w przypadku gdy uczestnik zostanie 

jednym ze zwycięzców.

3.  Skąd pochodzi firma, która stworzyła program DiskDrill
 A) Polska
 B) Stany Zjednoczone
 C) Wielka Brytania

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy do 15 maja 2011 roku wysłać e-mail na adres konkurs@imagazine.pl, 
 wpisując w tytule „Disk Drill”. W treści maila oprócz odpowiedzi na pytania,  należy podać swoje dane kontakto-
we oraz wpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia anonimowe będą odrzucane.

życzymy powodzenia!

mailto:konkurs@imagazine.pl
mailto:konkurs@imagazine.pl
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tekst: Przemysław Marczyński

UberMask

Ukryj najcenniejsze dane

Informacje obecne na biurku kom-
putera, mogą być łakomym kąskiem 
dla nieproszonych gości. Najprost-
szym sposobem, aby temu zapobiec, 
jest ukrycie wrażliwych danych. 
Jednak nie tylko względy bezpie-
czeństwa mogą wykorzystać funk-
cję „czapki niewidki”. Porządek na 
biurku nie jest łatwy do utrzymania. 
Porozrzucane ikony nie pomagają 
w odszukaniu najważniejszych do-
kumentów. Możemy jednak nad tym 
zapanować, gdy nasz ekran oczy-
ścimy z rosnącej się sterty danych.

UberMask 
 Cena:  9,95 euro

 Producent:  Nova Media

 Witryna:  http://www.novamedia.de/en/mac-ubermask.html

 Plusy:  + szybkie ukrywanie danych

 Minusy:  – brzydki interfejs
    – nie najlepiej przemyślana obsługa programu

 Ocena iMagazine: 
         

Program UberMask daje tę cudowną możliwość – jednym klik-
nięciem pliki potrafią skryć się przed naszym wzrokiem. Jedy-
ne, co musimy zrobić, to wskazać i przytrzymać odpowiednią 
kombinację  klawiszy.  Wszystkie  pliki  i  katalogi,  które  podle-
gają  procesowi  ukrywania  wyświetlane  są  w  oknie  progra-
mu, do którego mamy dostęp po wpisaniu hasła użytkowni-
ka. Daje nam to pewność, że nikt niepowołany nie będzie miał 
do nich dostępu.

Niestety interfejs graficzny wydaje się tu dość toporny i ponu-
ry. Trudno też przebić się przez sposób, w jaki program zarzą-
dza ukrywaniem informacji. Z czasem nie będzie to stanowiło 
problemu, jednak początki pracy mogą odstraszyć od bliższego 
poznania programu.

Dla poszukujących większego bezpieczeństwa danych Uber-
Mask może być ciekawym narzędziem. Wcześniej zmuszeni będą 
uzbroić się w cierpliwość podczas obsługi UberMask.  @

http://www.zgsklep.pl
http://www.novamedia.de/en/mac-ubermask.html
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SyncMate 3

Synchronizuj… wszystko

Chyba nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez opcji 
synchronizacji z  urządzeniami mobilnymi. Telefony 
(Smartphone) stają się coraz częściej rozszerzeniem funk-
cjonalności komputerów. Dlatego współdzielenie danych 
pomiędzy tymi urządzeniami staje się tak istotne. Uzu-
pełnieniem ograniczonych funkcji, jakie posiada system 
Mac OS X jest narzędzie SyncMate. Przy jego udziale 
większość popularnych telefonów stanie się kompaty-
bilna z komputerami Apple.

SyncMate, dzięki wirtualnemu przewodnikowi, prowadzi nas za 
rękę w procesie podłączenia urządzeń. Baza telefonów jest na-
prawdę duża. Znajdziemy tu aparaty z Androidem, Windowsem 
Mobile, Symbianem, a nawet PSP. Co więcej, program pozwala na 
współdzielenie informacji z kontem Google oraz systemami ope-
racyjnymi Mac OS X czy Microsoft Windows. Z udziałem progra-
mu w łatwy sposób wymienimy informację z książki adresowej 
oraz plan dnia z kalendarza. Przeniesiemy także ulubione zdję-
cia z iPhoto i muzykę z biblioteki iTunes.

Krótka lista urządzeń obsługiwanych przez iSync w Mac OS X 
zadziwia. Posiadanie smartphonè a i brak opcji współdzielenia 
kontaktów i wydarzeń z kalendarza to poważne niedopatrzenie 
i całkowite mijanie się z filozofią „mobilnego życia”. Trudno so-
bie wyobrazić ręczne przepisywanie notatek do pamięci kompu-
tera poczynionych w terenie. SyncMate 3 zadba, aby współpra-
ca naszego telefonu z Mac OS X odbywała się bez przeszkód.  @

tekst: Przemysław Marczyński

SyncMate 3 
 Producent:  Eltima

 Witryna:  http://www.sync-mac.com/

 Cena:  39,95 dolarów

 Plusy: + duża baza obsługiwanych telefonów
    + przewodnik prowadzący krok po kroku 
       podczas procesu synchronizacji 
    + synchronizacja wielu urządzeń naraz 
    + synchronizacja z usługą Google

 Minusy: – wciąż część funkcji działa w wersji beta

 Ocena iMagazine: 
         

http://www.sync-mac.com/
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SpeedTask

Szybkie planowanie  
(również w chmurze)

Masz problem z  zapisywaniem spraw, które musisz 
 załatwić, a  które mogą Ci umknąć z  pamięci? Nowa 
aplikacja SpeedTask wesprze Twoje działania i  pozwoli 
 spokojnie wkraczać w nowe dni pełne zajęć.

Program zagnieżdża się w belce systemowej, na której wyświe-
tlana jest lista zadań „na dzisiaj”. Błyskawicznie dodamy nowe 
pozycje, klikając lewym przyciskiem w ikonę aplikacji. Do każde-
go wydarzenia możemy ustawić alarm dźwiękowy oraz priorytet 

wykonania. Każde polecenie jesteśmy w stanie przenieść na inny 
dzień tygodnia. Ten element interfejsu to najsłabsze ogniwo ob-
sługi programu. Możemy przenosić zadania tyko o jeden dzień 
do przodu lub wstecz. Planując zatem w poniedziałek weekend 
ze znajomymi, będziemy musieli przejść prawdziwy maraton kli-
kania po przyciskach programu.

SpeedTask, obok naprawdę szybkiego tworzenia wpisów, wy-
posażony jest w mechanizm synchronizacji w chmurze. Dzięki 
temu zawsze sprawdzimy przez witrynę www, co mamy dziś 
do zrobienia bez konieczności dostępu do samej aplikacji. Funk-
cja działa całkiem przyzwoicie i jest darmowa. Jedynym proble-
mem jest gubienie polskich znaków podczas wymiany danych 
pomiędzy serwerem, a komputerem. Mam nadzieję, że jest to 
tylko problem „dzieciństwa” programu w wersji 1.0.

SpeedTask nie posiada wsparcia dla projektów czy tagowania 
wpisów, ale nie takie było założenie tego produktu. Skupiono się 
na przejrzystej liście zadań oraz możliwości dostępu do niej w jak 
najszerszym zakresie. Dzięki aplikacji na iPhone’a (0,79 euro) oraz 
dostępowi do kalendarza z poziomu przeglądarki internetowej, 
cel ten został osiągnięty.

Całą przyjemność zabawy psuje niestety wygląd  interfejsu 
i  zarządzanie opcjami zadań. Obsługa  tych  funkcji nie została 
do końca przemyślana. Pomimo  tych niedociągnięć, program 
warto wypróbować, szczególnie, że cena wydaje się być bardzo 
przystępna.  @

tekst: Przemysław Marczyński

SpeedTask 
 Producent:  dev.LUX GbR

  Cena:  4,99 dolara

  Witryna:  http://speedtaskapp.com/

 Plusy: + dostęp z belki systemowej
    + synchronizacja w chmurze

 Minusy: – brzydki interfejs
    – zarządzanie kalendarzem zadań

 Ocena iMagazine: 
         

http://speedtaskapp.com/
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tekst: Krystian Kozerawski

Pamiętnik 
iRodzica...

Pamiętam jak dzisiaj, choć minęło już 27 lat, kiedy 
pierwszy raz zobaczyłem i dotknąłem komputera. 
Był to Commodore 64, choć wtedy marka nie mia-
ła dla mnie znaczenia. Komputer stał się moim naj-
większym marzeniem, a trzeba pamiętać, że były 
to lata głębokiego kryzysu ekonomicznego, krótko 
po stanie wojennym. Mikrokomputery, jak je nazy-
wano, były w tym czasie do Polski szmuglowane, 
głównie z Niemiec i Anglii. Maszynki te, za sprawą 
jakby nie było, dość prymitywnych gier, zmieniały 
zupełnie szarą rzeczywistość. O programach edu-
kacyjnych, zwłaszcza  takich dla dzieci  starszych, 
nie było w ogóle mowy. Jeśli cofnę się dalej w prze-
szłość, to trafiam niemalże do innej ery, gdzie kom-
puterów w ogóle w domach nie było. Teraz sytuacja 
jest zupełnie inna, przypomina pod tym względem 
świat,  jaki przedstawiany był w filmach SF. Kom-
putery są, jak na tamte standardy, niewyobrażal-
nie szybkie, a przy tym powszechne są już maszy-
ny naprawdę podręczne,  jak  tablety  i  smartfony, 
w tym przede wszystkim iPad i iPhone. Nasz pół-
toraroczny syn, chcąc nie chcąc, otoczony jest tech-
nologią, rośnie nie tylko w otoczeniu tradycyjnych 
kolorowych książek dla dzieci, pluszowych misiów, 
klocków i samochodzików, piłek i innych zabawek, 
ale właśnie w towarzystwie iPhone’a i iPada. Stara-
my się nie przesadzać z nadmiernym korzystaniem 
z tych urządzeń jako pomocy edukacyjnych, jed-
nak bez wątpienia, urządzenia te świetnie spraw-
dzają się właśnie przy dziecku.

Przede wszystkim chodzi o ekran, a wszystko co 
świeci i jest kolorowe, przyciąga uwagę dziecka. Tu-
taj dochodzi ekran multi-touch i interakcję z tymi 
kolorowymi obrazkami na ekranie. Olaf dość szyb-
ko załapał o co chodzi w suwaku „odblokuj”. Ma-
jąc niecałe pół roku, potrafił już odblokować tele-
fon, wiedział gdzie trzeba nacisnąć by uruchomić 
 iPhone’a i jak przesunąć palcem dziwny klocek na 
ekranie. Teraz, mając półtora roku, sam wybiera fol-
der ze swoimi programami i uruchamia ten, który 
mu w danej chwili najbardziej odpowiada.

To czego nauczył się korzystając z iPada zadziwia nie tylko nas, ale także zna-
jomych i rodzinę. Kiedy bowiem Olaf zaczął rozumieć z czym się mniej więcej 
je to urządzenie, zacząłem razem z nim rysować w programie Adobe Ideas. 
Najpierw były to głównie samochodziki – „brmbrm” to bowiem jedno z pierw-
szych słów, jakich nauczył się nasz syn. Później doszły kwiatki, drzewa, scen-
ki rodzajowe, wszystko to było następnie, mniej lub bardziej dokładnie, przez 
niego zamazywane. Kiedy słownictwo Olafa zaczęło się rozszerzać o kolejne 
słowa – „mu” (krowa), „uau, uau” (pies), „mama”, „tata”, „baba’, a później 
„ja” i „daj’ (jaki ojciec taki syn...), a ostatnio „lala” i „Lolo” (czyli Olaf), przy-
pomniałem sobie o zasadzie szybkiego czytania, polegającej na uczeniu się ca-
łych słów, trochę na zasadzie pisma obrazkowego. Zacząłem więc, przy każdej 
zabawie w rysowanie, pisać palcem na ekranie kilka słów. Początkowo ograni-
czyłem się do mamy, taty i baby. Minęło kilka tygodni, a Olaf bez problemu już 
je rozpoznaje, co więcej – sylabizuje. Kiedy zaczynam pisać na ekranie dane 
słowo, wymawia pierwszą sylabę i czeka kiedy skończę, wtedy wypowiada 
je w całości. Ostatnio przyszedł czas na kolejne, równie proste, a więc „lala” 
i „Lolo”. Tutaj poszło już zdecydowanie szybciej. Oczywiście, ktoś może po-
wiedzieć, że to samo uzyskać można za pomocą kredek i papieru. Pewnie tak, 
ale iPad jest zdecydowanie bardziej wygodny i dostępny właściwie w każdej. 
Miejsce kredek i kartonu jest w tym przypadku niezagrożone. Obydwa sposo-
by – analogowy i cyfrowy – uzupełniają się.
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Warto wspomnieć  też o  innych apli-
kacjach  dla  iPada  i  iPhone’a,  z  któ-
rych Olaf korzysta na co dzień. Przede 
wszystkim są to kolorowanki Color Me 
firmy SID On. Olaf jest jeszcze na eta-
pie automatycznego wypełniania kolo-
rem stukniętego palcem obszaru. Sam 
wybiera sobie barwę, a efekty jakie mu 
wychodzą, z powodzeniem nadały by 
się na okładki płyt psychodelicznych ze-
społów. Każdy z tych programów ofe-
ruje  różne zestawy obrazków.  Jedne 
podobają się mu bardziej, inne mniej. 
Jest w czym wybierać.

Kilka miesięcy temu, do gustu przypadł 
mu do gustu czerwony kolega z iPho-
ne’a,  czyli Talking Carl,  choć obecnie 
wraca do niego stosunkowo rzadko. Ta 
dziwna postać reaguje na dotyk albo 
śmiechem, albo burknięciami, a przy 
tym przedrzeźnia się z naszym malu-
chem, słuchając tego, co on mówi. Po-
dobnych aplikacji  jest obecnie więcej 

– na naszych 
iPhone’ach 
wylądowała 
jeszcze papu-
ga Piotr (Peter 
Parrot),  która 
nie tylko słucha, ale też tańczy na gałęzi. 
Obydwa programy, głównie przez inte-
raktywność bohaterów i wypowiadanie 
słów, zachęcają naszego syna do gada-
nia. Olaf lubi wypowiadać poszczegól-
ne słowa i słuchać jak wypowie je Carl 
lub papuga.

Po gadających stworach przyszedł  czas na stwory  śpiewające 
i generalnie programy muzyczne. Tutaj zaczęło się od zwykłego, 
darmowego, wirtualnego fortepianu, na którym nasz syn odgry-
wał, jednym pociągnięciem palca, niemal jazzowe pasaże. Jednak 
zdecydowanie najlepiej sprawdza się Monster Chorus, czyli chór 
kosmitów, ułożony w w formie klawiatury w podstawowej skali 

C dur. Początkowo Olaf 
bał się uśmiechniętych 
potworków, później jed-
nak  oswoił  się  z  nimi 
i przy niemal każdej se-
sji  z  iPadem  lubi  sobie 
trochę  pograć.  Oczy-
wiście  oktawa  (czyli 
8 dźwięków)  to  trochę 
za mało, starczy jednak 
na „Wlazł kotek na pło-
tek” czy „Panie Janie”.

Kolejną  aplikacją,  któ-
ra bardzo przypadła mu 
do gustu, jest polski pro-
dukt o nazwie Little Ears. 
Zabawa  polega  na  roz-
poznawaniu  dźwięków 
i stuknięciu we właściwy 
obrazek.  Olaf  nauczył 
się dźwięków pewnych 
przedmiotów,  zanim 
zobaczył  je  na  żywo, 
później,  kiedy  już  miał 
okazję się  im przyjrzeć z bliska, nie były dla niego specjalnym 
zaskoczeniem. Program działa w wersji angielskiej, sporo osób 
uważa, że powinna znaleźć się też wersja polska. To prawda, na 
pewno taka by się przydała, jednak od czego Olaf ma rodziców, 
którzy powiedzą mu dane słowo w języku ojczystym?

Podobnym  programem  jest  Krasnal 
Ogrodowy,  który  na  obecną  chwilę 
uczy  dzieci  słów  opisujących  części 
twarzy. To też jest jedna z ulubionych 
aplikacji Olafa.

Doczekaliśmy się też pierwszej interak-
tywnej książeczki dla dzieci na iPada – 
po polsku! Jest nią Traktor Ben i zagi-
nione owce. Obecnie, obowiązkowa 
pozycja w zabawie Olafa na  iPadzie. 
Właściwie  na  każdym  z  rysunków, 
większość elementów jest interaktyw-
na, czy to wiatrak, traktor, owce, kro-
wy i inne zwierzęta czy maszyny rolnicze. Cała historia polega na 
zbieraniu owiec, które uciekły z zagrody. Każda ze stron to nauka, 
można nie  tylko podą-
żać za historią, ale bawić 
się we wskazywanie po-
szczególnych zwierząt, 
liczenie  itp. Olaf  czeka 
już na kolejne wydaw-
nictwa tego typu.

Ostatnio zauważam, że  to wszystko  już nie wystarcza, zabie-
ram się więc za poszukiwanie kolejnych programów, które będą 
bawiły mojego syna. Pamiętając przy tym o klockach, kredkach, 
samochodzikach czy piłce, a przede wszystkim o spacerach do 
parku i na plac zabaw. Na dłuższe sesje z iPadem czy iPhone’em 
Olaf jeszcze ma czas.  @
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listów. Zadają sobie pytanie: czy to zabawka dla konsumentów, 
zamiast poważnego narzędzia pracy dla najbardziej wymagają-
cych? Niepokój wzrósł, gdy podczas prezentacji zupełnie pominię-
to narzędzia, które są standardowym workflow w środowiskach, 
gdzie polega się również na innym hardwarze i oprogramowa-
niu. Ale to niepotrzebne wychodzenie przed orkiestrę. Poczekaj-
my na oficjalny produkt.

FCP został zbudowany 
od nowa. Wszystko zo-
stało przepisane od zera 
i  wspiera  teraz  w  peł-
ni 64 bity, wiele  rdzeni, 
wykorzystanie  techno-
logii  Grand  Central  Di-
spatch – odpowiedzial-

Final Cut Pro X
tekst: Wojtek Pietrusiewicz

To całkowite przeobrażenie opowiadania historii 
wizualnie (Phil Schiller, Apple)

Wiele osób było zaskoczonych miejscem, które Apple wybrał 
na prezentację  swojego przebudowanego edytora nieliniowe-
go. Był nim coroczny Final Cut Pro Users Group SuperMeet w Las 
Vegas. Pomimo zaskoczenia, prezentację, pod przewodnictwem 
 Randy’ego Ubilosa, obejrzało ponad 1700 profesjonalistów. Po-
znali oni także przyszłość, jaką maluje swoimi farbami Apple.

Event – określony  jako Sneak Peak, czyli dyskretne zerknię-
cie pod spódnicę nowej aplikacji – był przede wszystkim okazją 
do poznania opinii na temat tego, co się podoba lub nie, w gro-
nie widzów.

  Co z Final Cut Studio? 
Nadal nie wiem, co – oprócz FCP – zaprezentuje Apple. Nie wiemy 
także, kiedy to zrobi. Na pewno jednak w temacie tym coś się wy-
darzy… Jim Dalrymple z The Loop donosi, że Apple przekazało 
mu, aby czekał na dalsze informacje związane z FCS-em. Podob-
ne zapewnienia otrzymały także osoby obecne na konferencji.

Nie wiemy jednak, czy pozostałe aplikacje z pakietu będą 
dostępne jako osobne pozycje w Mac App Store, czy też będą 
do kupienia w pakiecie Final Cut Suite. Nie ma także żadnych 
wieści na temat Final Cut Express, edycji dla mniej wymagają-
cych użytkowników.

  Co nowego w Final Cut Studio? 
Przede wszystkim – cena. Ustawiona na śmiesznie niskim po-
ziomie – 299 dolarów – powoduje niepokój wśród profesjona-

 Event – określony jako 
Sneak Peak, czyli dyskretne 
zerknięcie pod spódnicę 
nowej aplikacji – był 
przede wszystkim okazją 
do poznania opinii na temat 
tego, co się podoba lub nie, 
w gronie widzów
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nej za rozdzielanie zadań pomiędzy rdzenie i wątki 
– wygląda na to, że będzie bardzo szybki. Koniec 
z 4 GB ograniczeniem pamięci – procesory w koń-
cu będą w pełni wykorzystywane.

Wprowadzono  również  rendering  działający 
w tle – koniec z czekaniem! Podobnie z ingestem 
– materiały będzie można edytować zaraz po jego 
rozpoczęciu. Będzie również można od razu włą-
czyć analizę klipów wideo pod kątem stabilizacji 
i rolling shutter. Równocześnie materiały będą ana-
lizowane pod kątem detekcji twarzy i innych cech 
-znamy  to poniekąd  (w uproszczonej  formie)  już 
z iMovie. Kolory mają mieć też poprawiony balans, 
z możliwością jego cofnięcia (oraz zakładam, wyłą-
czenia). Audio ma być również automa-
tycznie „czyszczone” podczas importu.

Ciekawą rzeczą, jest możliwość nada-
wania słów kluczowych tylko do wybra-
nych przez nas fragmentów klipów – odpada konieczność two-
rzenia  subklipów. Przy okazji będą  też automatyczne Smart 
Collections, odpowiedzialne za grupowanie klipów na podsta-
wie liczby osób, rodzajów medium (zdjęcie, film), itd. Element 
mocno nawiązuje do iMovie, ale przy tym znacznie ułatwia se-
gregowanie  ingestowanych materiałów – pamiętajcie,  że  czę-
sto  to olbrzymia  liczba wielogodzinnych nagrań, przez które 
trzeba przebrnąć.

Ciekawym rozwiązaniem jest także Magnetic Timeline. Dzięki 
niemu, ścieżki wideo i audio są ze sobą połączone. Przesunięcie 
jednej, automatycznie przesuwa drugą. Jeśli suwając klip po linii 
czasu natrafimy na inną, to zostanie ona automatycznie przesu-
nięta na drugą ścieżkę. Jak to działa w praktyce, w określonych 
sytuacjach, przekonamy się już wkrótce.

Klipy na linii czasu – aby łatwiej można było nimi manewro-
wać – można połączyć ze sobą. Odpada wtedy konieczność cią-
głego zaznaczania kilku pozycji, aby można było je razem prze-
sunąć. Z kolei precyzyjny edytor wygląda jak kopia tego z iMovie 
– zapewne jednak jest bardziej zaawansowany. Mamy możliwość 
dokładnego zobaczenia fragmentów klipu, które nie znalazły się 
na timeline’ie i przycięcie ich z większą precyzją.

Zaprezentowano  również Clip Connections, które odpowia-
dają za utrzymywanie synchronizacji pomiędzy audio i wideo. 
Mają też zabezpieczać przed niezamierzonym rozjechaniem się 
ścieżek. Można również połączyć w ten sposób audio z innych 
źródeł – zdecydowanie najbardziej spodobała mi się opcja auto-
matycznej synchronizacji dźwięku nagranego lustrzanką, z au-
dio rejestrowanym równocześnie przez dedykowane urządzenie. 
Myślę, że właśnie osoby korzystające z DSLR do tworzenia swo-
ich historii, najwięcej na tym zyskają.

FCP X będzie teraz wspierał wszystko, co mu podamy – od 
materiałów SD aż do 4K i będzie działał w zasadzie na każdym 
Maku – od najtańszego mini, do najdroższego Maka Pro.

  iMovie na sterydach, 
  czy dalej dla profesjonalistów? 
Wszędzie słychać oburzone głosy i obawy, że nowy Final Cut Pro 
to  tylko ulepszone  iMovie. Nawet mnie  już zdążono zadać  to 

pytanie. Mnie skutecznie 
uspokoił Richard Town-
hill,  kierownik marketin-
gu pro video w Apple: 
„Zaprojektowaliśmy go 
[FCP]  tak, aby miał pro-
fesjonalne  funkcje  dla 
profesjonalisty.  Zdecy-
dowaliśmy się na prezentację podczas   SuperMeet, dlatego że 
chcieliśmy, aby zobaczył go profesjonalny użytkownik  i zrozu-
miał, co robimy”.

Pamiętajmy, że każdy samochód ma pedał gazu, ale każdy 
ma inne przeznaczenie – od wożenia materiałów budowlanych, 
poprzez ludzi, aż do bicia rekordów prędkości na Nuerburgringu.

Drugim, nie mniej istotnym faktem, jest obecność kilkunastu 
ważnych dyrektorów, wiceprezesów i szefów działów z Apple na 
prezentacji, włączając w to Phila Schillera.

Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego produktu. 
Z pewnymi brakami lub ze zbyt nowatorskim podejściem do nie-
których rzeczy, jestem w stanie żyć. Mam tylko nadzieję, że od 
strony programowej nie będzie bugów i problemów.  @

 FCP jest zbudowany 
od nowa. Wszystko zostało 
przepisane od zera i wspie-
ra  teraz w pełni 64 bity, 
 wiele rdzeni, wykorzy-
stanie technologii Grand 
 Central  Dispatch

http://www.l-store.eu/
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PILOCI POSZUKIWANI

www.ardrone.com
www.facebook.com/ardronepolskaAR.FlyingAceAR.FreeFlight AR.Pursuit

Zostań pilotem pierwszego quadricoptera do gier video łączącego świat rzeczywisty z wirtualnym. Graj samodzielnie lub 
z innymi użytkownikami w sieci WiFi, w pomieszczeniach lub w ogrodzie. Dwie kamery pokładowe przekazują obraz na 
żywo na ekran iPod touch/iPhone lub iPad, którym sterujesz AR.Drone, a dostępne w AppStore gry umożliwiają zabawę  
z użyciem rozszerzonej rzeczywistości. Każdy może zostać pilotem AR.Drone.

ObejRzyj Filmy, pRzyłącz się dO spOłecznOści nA FAcebOOKU.

http://www.facebook.com/ardronepolska
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tekst: Wojciech Rajpert

Angry Birds to gra, która stała 
się synonimem sukcesu. Jest tym, 
o czym marzy każdy wydawca 
gier – stworzyć taki kawałek 
kodu, który nie wymaga dużego 
nakładu pieniędzy, a dochody, 
które przynosi są ogromne. To 
książkowy przykład fenomenu.

Rozgrywka w Angry Birds jest prosta jak 
– mówiąc kolokwialnie – kora mózgo-
wa Joli Rutowicz. Jako, że w wielu przy-
padkach uproszczenia i pójście na łatwi-
znę spotykają się w branży gier z surową 
krytyką, w grach tego typu jest dobrze 
przyjmowane. Wszystko sprowadza się 
do zdobycia jak największej ilości punk-
tów i „zabiciu” zielonych świń, które win-
ne są tytułowej furii ptaków.

Mamy „do dyspozycji” kilka typów 
ptaków, które po tąpnięciu w ekran pod-
czas lotu, uwalniają swoją dodatkową 
właściwość. Będzie więc to albo mały 
niebieski ptaszek, który rozdzieli się na 
trzy nowe… albo duży, czarny, mogą-
cy eksplodować… albo żółty, potrafią-
cy dodatkowo przyspieszyć czy też bia-
ły, spuszczający w  locie eksplodujące 

jajo, jak podczas ataku bombo-
wego. Na każdym poziomie za-
staniemy przeróżnie ustawione 
budowle, stworzone z kilku ma-
teriałów, w których poukrywa-
ne są świnie. Naszym zadaniem 
jest je wszystkie zniszczyć, przy 
okazji zdobywając jak największą 
ilość punktów. Materiały, z który-
mi przyjdzie się nam zmierzyć to 
szkło, drewno różniące się od sie-
bie odpornością na uszkodzenia i niezniszczalny kamień. Gra daje okazję, by się wykazać 
– oferuje bowiem 60 poziomów, różniących się od siebie znacznie poziomami trudności.

Pierwsze poziomy, jak to zazwyczaj bywa, mają na celu wprowadzenie w specyfi-
kę rozgrywki, a że jest ona prosta, to jest ich zaledwie kilka. Reszta to – za co należą 
się pochwały dla twórców – pokaz świetnie zaprojektowanych i wymagających leveli.

Przejście ich będzie nas kosztowało sporo siwych włosów, tudzież wyrwanych kęp. 
Nie mówię już o wymasterowaniu, czyli zdobyciu trzech gwiazdek. Niektóre sprawia-
ją wrażenie, że osiągnięcie na nich maksa nie udało się nawet twórcom. Jak to w tego 
typu grach bywa, po pierwszym locie naszego ptaka, trajektoria jego lotu jest zazna-
czona, co ułatwia nam strategię kolejnych rzutów. Polegają one na naciągnięciu cięciwy 
procy i wystrzeleniu. Kombinowanie zaczyna się, kiedy budowle stają się coraz bardziej 
skomplikowane, a ilość i kolejność ptaków jest odgórnie ustalona, co dodaje pikanterii.

Nic wielce skomplikowanego ta gra nie prezentuje, a uzależnia jak narkotyk. Szcze-
rze mówiąc, to nie przypominam sobie, by jakakolwiek gra na iPhone’a tak mocno mnie 
wciągnęła. Kreskówkowa oprawa graficzna, czytelne menu i przyjemna muzyczka, po-
tęgują pozytywne wrażenia. Darmową wersję, którą pobrałem przed kupnem zaliczy-
łem z marszu. Nawet nie zdążyłem zauważyć, kiedy na moim telefonie pojawiła się ta 
płatna. Dostępnych jest wiele portów, na wiele platform. Ta na iOS kosztuje 0.79 euro 
(iPhone, iPod) i 3.99 (iPad). Za taką cenę to grzech nie kupić. Z miejsca, z czystym su-
mieniem mogę Angry Birds polecić.

Angry Birds 
 Cena:   0,79 euro iPhone/iPod

3,99 euro iPad

 Plusy:   + ilość i pomysłowość poziomów
+ ładna kreskówkowa grafika 
+ strona muzyczna 
+ UZALEŻNIA

 Minusy:   – cena wersji iPadowej
– z czasem może się przejeść

 Ocena iMagazine: 
         



Angry Birds 5/2011 70GRY

Trzon rozgrywki jest taki sam 
jak w pierwszej części. Gra zy-
skała kilka wypełniaczy, których 
zniszczenie przyniesie dodatko-
we punkty – garnki ze złotem, 
tudzież dynie, dodają klimatu 
i  trzeba przyznać, że takie ska-
kanie po różnych klimatach, od 
Halloween po Święta, wychodzi 
grze na dobre. Po prostu więcej 
tego samego i twórcy postanowi-
li nie kombinować z tym, co wy-
chodzi im tak dobrze.

Angry Birds Seasons, to kolejna 
część z serii, będąca swoistym 
uzupełnieniem części pierwszej. 
Oferuje 45 nowych, równie 
dobrze zaprojektowanych, 
poziomów. Zaryzykowałbym 
nawet stwierdzenie, że ich 
przejście jest jeszcze trudniejsze 
niż w pierwszym Angry Birds. 
Rozgrywka z grubsza pozostała 
bez zmian, a jej punktem 
charakterystycznym jest 
zmieniający się motyw przewodni. 
Tęcza, czterolistna koniczyna, 
garnki ze złotem i jednym 
słowem Irlandia – to motyw 
przygotowany z okazji dnia 
św. Patryka, czerń i pomarańcz 
oraz dynie i nietoperze, to 
plansze Halloween, przygotowane 
na 31 października. Dostępny 
jest jeszcze motyw świąteczny 
i różowiutki model walentynkowy.

Angry Birds Seasons 
 Cena:   0,79 euro iPhone/iPod

1,59 euro iPad

 Plusy:   + świetne uzupełnienie
+ wykonanie poziomów 
+ zmienne motywy

 Minusy:   – brak większych zmian może 
    niektórych zawieść

 Ocena iMagazine: 
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Gra oparta jest na wydarzeniach z filmu Rio z 8 kwietnia. Tym razem naszym 
celem będzie uwolnienie egzotycznych ptaków z klatek, a także, w później-
szej części gry – wyładowanie wściekłości na wrednych małpach. To, co naj-
ważniejsze jest takie, jak w poprzednich odsłonach gry, a do oręża dodane 
zostały nowe typy ptaków, chociażby ten, który zawraca lot jak bumerang.

Delikatnie lepsza oprawa graficzna, 60 dostępnych poziomów do zaliczenia 
i ciągle – niska cena. Magia gry zachowana. Twórcy po raz kolejny się spisali.

Tym razem chłopaki z Rovio przenoszą 
nas do Rio de Janeiro. Lokalizacja inna 
niż wcześniej, ale zmian doczekała się 
również koncepcja. Teraz wściekłość 
ptaków nie została wywołana przez 
świnie, które ukradły im jaja, a fakt, 
że inne ptaki wraz z nimi zostały 
umieszczone w klatkach i wywiezione do 
Rio. Ta zniewaga krwi, a raczej totalnej 
demolki, wymaga.

Angry Birds Rio 
 Cena:   0,79 euro iPhone/iPod

2,39 euro iPad

 Plusy:  +  zmiany

 Minusy:  –  powoli seria staje się tasiemcem

 Ocena iMagazine: 
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tekst: Krzysztof Morawski

Jako zagorzały fan Death Rally, miałem w stosunku do tej gry 
niezwykle wysokie wymagania – wymagania, które właściwie 
podsyciło samo studio Remedy, pisząc o swoim tytule:

Nasza pierwsza gra, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy jest teraz 
większa, silniejsza i zdecydowanie bardziej niebezpieczna niż 
kiedykolwiek. Sprawdź, czy dojedziesz do linii mety z śladami 
spalonej gumy, świstem mosiądzu za tobą i palącymi się wra-
kami głupków, którzy weszli Ci w drogę. (Tłumaczenie własne).

Zobaczmy więc, jak wygląda rzeczywistość.

  Kartka z kalendarza 

Death Rally – gra, która pojawiła się na rynku w 1996 r. )z miej-
sca podbiła serca tysięcy graczy swoją niesamowitą świeżością 
i grywalnością. Idea gry jest bardzo prosta )wygrywaj wyścigi, 
zbieraj pieniądze, ulepszaj i dozbrajaj swoje auto oraz ścigaj się 
z innymi, aby zostać najlepszym kierowcą w wyścigu śmierci.

Dla młodszych graczy widok grafiki, jaką oferowało nam wte-
dy Death Rally, wydawać się dzisiaj może śmieszny. W tamtych 
czasach była to jednak niesamowicie dobrze wyglądająca gra, 
która pochłaniała na długie godziny.

  Pierwsze wrażenia 

Wróćmy jednak do Death Rally na iOS. Gra zaczyna się od Pro-
logu, czyli klimatycznego intra wyjaśniającego, jak właściwie 
doszło do tego, że znajdziemy się w samym środku Wyścigu 
Śmierci. I tutaj duży plus za interaktywność „demka” )niby de-
tal (jako ścigany pirat drogowy musimy uciekać policji... oczy-
wiście i tak prędzej czy później nas złapią, aby fabuła mogła iść 

Całkiem niedawno, w iTunes Store doczekaliśmy się premiery 
gry, na którą (muszę przyznać) czekałem z niecierpliwością. 
Mowa oczywiście o Death Rally. To hit z 1996 r., który zawładnął 
mną wtedy i który do dziś ma swoje miejsce na moim Macu, 
w postaci gry odpalanej za pomocą emulatorka.
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dalej), ale zawsze. Zaraz po tym przechodzimy do naszego ga-
rażu, aby rozpocząć swoją przygodę.

To, co od razu przykuło moją uwagę, to naprawdę dobra opra-
wa muzyczna i graficzna. Zarówno muzyka w menu, jak i odgło-
sy podczas wyścigów stoją na naprawdę wysokim poziomie. Do 
tego dochodzi fantastyczna wręcz oprawa graficzna (polecam 
przyjrzeć się samochodom na screenach). Wszystko to tworzy 
niesamowity klimat gry.

  Wyścigi 

Death Rally jest )tak jak oryginał )grą, w której wszystko widzi-
my „z góry”. Tyczy się to zarówno tras, jak i samochodów. Ste-
rowanie odbywa się tu za pomocą wirtualnego joysticka oraz 
przycisku do strzelania z zamontowanej w naszym samocho-
dzie broni. W każdym wyścigu bierze udział 6 samochodów 
(czyli o 2 więcej niż w oryginale), a naszym celem jest ich prze-
ścigniecie. (lub wybicie;)).

W grze do wyboru mamy 5 niezwykle pięknych )i stosunkowo 
trudnych )tras mieszczących się w dokach, rafinerii, na pustyni, 
ulicach industrialnego miasta czy też gorących tropikach. Każ-
da trasa ma 3 poziomy trudności (łatwy, średni i trudny), a ści-
gać możemy się jednym z 6 samochodów (Vagabond, Sentinel, 
Dervish, Shrieker i mój ulubiony Deliverator). Wraz z update-
’em z początku kwietnia pojawił się również, wzorowany na 
Porsche 911, Wraith.

To jednak nie koniec. Od czasu do czasu możemy wziąć też 
udział w tzw. „wyzwaniu”

(Challenge race). Wyzwania są różne: czasami jest to wyścig 
jeden na jeden, czasami wyścig tylko jednym typem pojazdów, 
tzw. wyścig expresowy (1 okrążenie), wyścig bez broni itd. Na-
prawdę jest w czym wybierać.

Same wyścigi są niezwykle dynamiczne i wciągające. Jedy-
nym problemem jest tu fatalne sterowanie. Niestety update 
nic w  tym zakresie nie poprawił. Moim zdaniem, to najsłab-
szy punkt gry. Do sterowania trzeba się dość długo przyzwy-
czajać, a i tak )ze względu na trudny poziom niektórych tras )
śmiem twierdzić, że nie opanujemy go nigdy w 100%. Niemniej 
po pewnym czasie sposób, w jaki na nasze komendy reaguje 
nasz samochód, zaczyna wchodzić w krew i wówczas gra po-
chłania nas w pełni.
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  Garaż 

Po każdym wyścigu wracamy do naszego garażu, aby naprawić 
i dozbroić nasz samochód. Właściwie w garażu widać najwięk-
sze zmiany w stosunku do pierwowzoru gry. O ile w oryginale 
gry za uzbierane pieniądze mogliśmy sami decydować o tym, 
co chcemy zrobić (np. naprawić auto, kupić broń na nowy wy-
ścig albo odkładać je, aby kupić z czasem lepsze auto) o tyle tu 
musimy je zawsze wydać w całości na naprawy, ulepszanie na-
szego samochodu i broni. W miarę wgrywania kolejnych wyści-
gów będziemy zyskiwać więcej sławy, co pozwoli nam odbloko-
wać i używać lepsze samochody i bardziej śmiercionośną broń.

Czy jest to rozwiązanie dobre czy złe... myślę, że to każdy 
musi ocenić sam. Osobiście bardziej podobał mi się pod tym 
względem oryginał, ponieważ wprowadzał do gry element 
taktyczny i przez to bardziej urozmaicał rozgrywkę. W orygina-
le, podstawowego samochodu nigdy nie ulepszałem od razu. 
Zbierałem na lepszy i właśnie ten lepszy uzbrajałem po zęby – 
w miny, kolce i oczywiście karabinek. Ścigałem się z lepszymi 
(wyścigi o wyższym poziomie trudności gwarantujące większe 
nagrody), a moim celem nie było wygrywanie, tylko niszczenie 
przeciwników. Jeśli udało mi się zniszczyć tylko jednego, po-

trafiłem z bonusami uzbierać więcej pieniędzy niż w tzw. wy-
ścigach łatwych, co pozwalało na szybszy rozwój kariery. Tu 
niestety nie mogę tego zrobić i trochę nie podoba mi się to pro-
wadzenie „za rączkę”.

Brakuje mi też tablicy z wynikami (każdy zawodnik, który za-
pisał się do wyścigu dostawał punkty w zależności od trudno-
ści wyścigu i zajętej pozycji )jak się nie zapisałeś to nie zdoby-
wałeś punktów), która został tu zastąpiona po prostu paskiem 
sławy (widocznym na screenach po prawej stronie).

  Podsumowanie 

Podsumowując, Death Rally na iOS jest grą na pewno inną, niż 
jej pierwowzór na PC-ty, niemniej nawiązującą do tradycji tego 
tytułu.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o zmianach, któ-
re przyniósł ostatni update. Oprócz wspomnianego już nowe-
go samochodu, mamy też dwie dodatkowe bronie (wszystko to 
możemy zdobyć, zbierając odpowiednie części porozrzucane na 
trasach wyścigów, co na pewno nieco urozmaica i wydłuża za-
bawę z tytułem). Dodatkowo mamy też nowy typ wyścigu (All 
nitro chalenge). Update przyniósł też poprawki kilku wcześniej-
szych bugów (jak np. złe naliczanie punktów chwały). Wciąż jed-
nak nie przyniósł trybu wieloosobowej rozgrywki, na który wie-
lu graczy czeka z utęsknieniem.

Gra, niestety, działa jedynie na iPhonie 3GS i  4 (oraz na 
analogicznych modelach iPodów). Z  tego, co wiem, dzia-
ła ona również na obu iPadach. Tym, którzy jeszcze zasta-
nawiają się, czy kupić ten tytuł czy też nie, polecam obej-
rzeć video prezentujące grę: http://www.youtube.com/
watch?v=GDMZvp2APYk&feature=player_embedded

Death Rally 
 Cena:  2,99 dolarów

 Plusy:   + świetna grafika
+ dobra oprawa muzyczna 
+ dobra grywalność 
+ ostatni update

 Minusy:   – stosunkowo trudne do opanowania sterowanie
– pewna liniowość rozgrywki

  Link do sklepu:   http://itunes.apple.com/app/death-rally/
id422020153

 Ocena iMagazine: 
         

http://www.youtube.com/
http://itunes.apple.com/app/death-rally/


Dragon Age 2 5/2011 75GRY

tekst: Mateusz Suski

Pierwszy raz mam okazję 
recenzować grę, w którą gram 
na MacBooku, a nie na konsoli. 
Prawdę mówiąc, podchodziłem do 
tego sceptycznie, ale nie było tak 
źle jak przypuszczałem. A w co 
grałem? W drugą część Dragon 
Age.

Pierwsza część gry, która aktualnie zo-
stała przemianowana na Dragon Age: 
Origins, była hitem. Co nas spotka 
w drugiej części? I wszystko i nic.

Nasz główny bohater – Hawke, może 
być mężczyzną lub kobietą. Imię rów-
nież możemy mu nadać indywidualnie. 
Główny bohater ucieka przed plagą, po 
czym konsekwentnie ląduje w państwie-
mieście Kirkwall. Dużym plusem gry jest 
fakt, że gracz, który nie grał w pierwszą 
część (tak jak ja), nie ma problemów 
ze zrozumieniem, co się dzieje w czę-
ści drugiej.

Po wylądowaniu w Kirkwall gra po-
woli zaczyna się rozkręcać. I to rozwinię-
cie następuje baaaardzo powoli. Przez 
pierwsze 15 godzin gry nie dzieje się nic 
tak wciągającego, co przyciągnęłoby 

moją uwagę. Większość zadań opiera się na tym, że musimy kogoś zabić lub coś przy-
nieść, aby zyskać trochę pieniędzy na nadchodzącą ekspedycję.

Akcja zmienia się o 180 stopni, gdy gra już się rozkręci (czyli gracz wróci z ekspedycji). 
Sprawy stają się coraz bardziej zawiłe, każde zadanie się rozwija i ma swój ciąg dalszy. 
Każdy, nawet najmniejszy wybór, ma wyraźny wpływ na bieg historii w grze. Dragon 
Age 2 pozytywnie zaskakuje. Scenariusz gry jest inny, prosty i naprawdę przyjemny. 
Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, aby nie psuć Wam zabawy.

Na początku rozgrywki wybieramy klasę naszego bohatera: wojownika, łotra lub 
maga. Z czasem, każda z tych klas się przenika, ale zachowuje swoją wyrazistość i od-
rębność. „Drzewko” umiejętności jest mocno rozbudowane, bo po pewnym czasie mo-
żemy ponadto wybrać swoją specjalizację.

Model walki przypomina ten z God of War od Sony. Czyli: naciskaj przyciski i nie 
myśl o niczym. Niby można bawić się w taktykę, ale to – przynajmniej na normalnym 
poziomie trudności – zwykle nie ma sensu.
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Jeśli oczekujecie prawdziwych wy-
zwań, to zacznijcie od razu od wyższe-
go poziomu trudności.

Hawke jest bardzo rozmowną posta-
cią. Wracam tutaj pamięcią do czasów, 
gdy grałem w Mass Effecta. Rozmowy są 
bardzo filmowe i często możemy stero-
wać przebiegiem konwersacji. Problem 
w tym, że tutaj nie ma nieprzewidywal-
ności. Tak naprawdę są dwa scenariu-
sze – dobry i zły. I jeśli już wybraliśmy 
jeden, radziłbym podążać nim dalej, po-
nieważ nagła zmiana charakteru nie zda 
się na zbyt wiele.

Przechodząc do aspektów technicz-
nych, muszę przyznać, że jestem po-
zytywnie zaskoczony. Bałem się, że na 
moim 13’3 MacBooku Pro gra nie będzie 
wyglądała interesująco. Co prawda nie 
wygląda jakoś „super-mega-giga-hiper 
bombastycznie”, ale nie jest źle. Nie są-
dziłem, że GeForce 330M jest tak spaw-
ny, uch. Ale tak czy inaczej – muszę jesz-
cze porównać wersję dla X360. Mam 
nadzieję, że dużej różnicy nie będzie.

Podsumowując, gra Dragon Age 2 
jest… dziwna. Ma wiele błędów, model 
rozmów sterowanych jest mocno nacią-
gany, system rozgrywki jest uproszczo-
ny, ale gra wciąga. Niesamowicie wcią-
ga. Nie jestem fanem tego typu gier, ale 
fabuła wciągnęła mnie w stopniu po-
dobnym do tego, w jakim wciągnął mnie 
Mass Efect. Gra warta zainteresowania? 
Zdecydowanie tak.
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Import w programie Outlook

tekst: Kinga Joanna Ochendowska

W kolejnym oknie możemy wybrać program Apple Mail jako źró-
dło importowanych danych.

Następnie możemy określić, jakie dane chcemy zaimportować. 
Są to: wiadomości, konta, reguły i podpisy.

Po dokonaniu wyboru i kliknięciu przycisku Dalej, import danych 
odbywa się automatycznie, przenosząc wybrane przez nas dane 
i umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z pro-
gramu Outlook.  @

W czasie pierwszego uruchomienia programu  Outlook 
 zapyta nas, jakie informacje chcemy zaimportować 
z  Apple Mail lub plików wygenerowanych przez inne 
programy.

Jeśli odłożyliśmy tę czynność na później, w prosty sposób może-
my do niej wrócić. Wystarczy z menu Plik wybrać opcję Importuj.

Po wybraniu powyższej 
opcji  otrzymamy  okno 
wyboru źródła. Do wybo-
ru mamy import danych 
z  pliku  generowanego 
przez program Outlook, 
 Entourage  w  dowolnej 
wersji, kontakty i wiado-
mości z pliku tekstowego 
oraz dni wolne. Aby za-
importować konta z pro-
gramu Apple Mail, należy 
zaznaczyć opcję Informa-
cje z innej aplikacji  i klik-
nąć przycisk Dalej (w po-
staci  strzałki, w prawym 
dolnym rogu okna).
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Wyszukiwanie w Safari na iPadzie
Przeglądarka Safari na iPadzie ma bardzo wygodną funkcję wyszukiwania interesujących nas fraz, 
w obrębie konkretnej strony www, którą akurat przeglądamy. Wystarczy, że w oknie wyszukiwar-
ki Google, obok paska adresu, zaczniemy wpisywać słowo, którego poszukujemy i od razu roz-
winie się menu z sugestiami Google. Poniżej pojawi się też opcja „Na tej stronie”. Po kliknięciu na 
sugestię w tym miejscu, na dole ekranu pojawi się nowy pasek z przyciskami „Następne”, „Go-
towe” oraz liczbą wyników wyszukiwania. Na stronie zaś będą pojawiać się zaznaczone na żółto 
słowa, lub całe frazy, które nas interesują. Bardzo wygodne. (DŁ)

Tips & Tricks

  Hotspot osobisty – z iPhone 3GS do iPada 
Jakiś czas temu, na swoim blogu, poruszałem temat funkcjonalności HotSpot 
Osobisty, czyli możliwości udostępniania Internetu z iPhone’a np. dla iPada. Na-
pisałem wtedy, że można udostępnić Internet dla iPada tylko z iPhone 4, bo tyl-
ko ten model oferuje udostępnianie poprzez Wi-Fi.

Dziś w komentarzach do tamtego starego wątku przeczytałem, że to niepraw-
da, że daje się też udostępnić Internet z iPhone’a 3GS dla iPada, poprzez funk-
cję HotSpot Osobisty Bluetooth.

Przetestowałem  to  i  faktycznie działa. Wystarczy włączyć HotSpot Osobi-
sty na 3GS i wyszukać nasz telefon w ustawieniach BT na iPadzie. Po podłącze-
niu, zobaczymy na ekranie iPada symbol połączenia z HotSpot Osobisty, czyli 

dwa zachodzące na  siebie owale. 
Dokładnie tak samo, jakbyśmy byli 
podłączeni poprzez Wi-Fi, które dla 
oszczędności baterii może być wy-
łączone na  iPadzie  i  iPhone. Aby 
wszystko działało poprawnie, wy-
magany jest system minimum iOS 
4.3 na obu urządzeniach.

Dziękuję Tomkowi za  informa-
cję, która pewnie przyda  się bar-
dzo wielu osobom.  (NC)

  Naprawdę mały Dock 
Nie wiem jak Wy, ale ja jestem fanem małego Docka w OSX. Do tej pory zawsze 
miałem ustawiony minimalny rozmiar Docka, który i tak był dla mnie za duży. 
Po prostu nie lubię, jak zajmuje mi miejsce na ekranie. Oczywiście, pasek można 
zupełnie ukryć, ale to za duży kompromis, ponieważ potrzebuję również dostę-
pu do najczęściej używanych aplikacji. Ostatnio natrafiłem w Internecie na pro-
ste rozwiązanie, dające możliwość zmniejszenia Docka, pomijając wartość mini-
malną, ustawioną fabrycznie przez Apple. Wystarczy odpalić Terminal i wpisać:

defaults write com.apple.dock tilesize -integer 8
wcisnąć ‘Enter’ i wpisać:
killall Dock
i ponownie nacisnąć ‘Enter’.
Ostatnia liczba w pierwszej komendzie odpowiada za rozmiar Docka. Może-

my tutaj wstawić wartości 1-16, gdzie 16 jest najmniejszą „seryjną” wielkością do-
cka. „1” odpuśćcie sobie, bo nic nie widać. Aby wrócić do poprzedniej wielkości, 
wystarczy w Preferencjach Systemowych przestawić wielkość Docka.  (DŁ)

  Filmy na SD 
Kilka osób zgłosiło się do naszej redakcji z pyta-
niem, czy można oglądać filmy z zewnętrznego 
dysku bezpośrednio na iPadzie. Odpowiedź na ta-
kie pytanie nie jest prosta. Otóż można mieć np. 
na karcie flash, pendrive czy dysku zewnętrznym 
zapisane pliki, ale aby  je obejrzeć, będzie  trze-
ba je przekopiować na iPada. Zawsze jest to ja-
kieś rozwiązanie, jeśli mamy mało miejsca – np. 
w trakcie podróży.

Do swobodnego korzystania z zewnętrznych 
nośników pamięci, potrzebny będzie nam iPad 
Camera Connection Kit. W skład zestawu wcho-
dzą dwa małe  „dinksy”, podłączane do złącza 
dock w iPadzie –  jedno ze standardowym złą-
czem USB, a drugie  z  czytnikiem kart  SD. Do 
pierwszego właśnie, możemy podłączyć pen-
drive czy dysk zewnętrzny, a do drugiego włożyć 
kartę SD. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim 
przypadku,  jeśli na nośniku  stworzymy kata-
log  / DCIM/100VIDEO i umieścimy w nim pliki fil-
mowe, które będzie mógł odtworzyć  iPad  (np. 
przekonwertowane  darmowym  programem 
Handbrake), to będziemy mogli kopiować je do 
aplikacji „Zdjęcia” i spod niej oglądać. Tak samo, 
jak to robimy zrzucając zdjęcia z aparatu. Po obej-
rzeniu, zawsze możemy skasować film z nasze-
go iPada i znów mieć miejsce na inne dane. Wy-
godne.  (DŁ)

radzi iMagazine
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Mam nadzieję, że Wasz pierwszy  film wyszedł całkiem nieźle 
i że poradziliście sobie ze wszystkimi napotkanymi problemami. 
Czas pokazać nasz film całemu światu. Aby to zrobić, będziemy 
musieli „wypluć” nasz klip do wybranego formatu, a następnie 
skompresować go za pomocą narzędzia Compressor.

Eksportowanie materiału z sekwencji nie jest specjalnie skom-
plikowane. Aby to zrobić, należy zaznaczyć sekwencję, z której 
chcemy skorzystać, a następnie kliknąć File>Export>Quick Time 
movie. Pojawi się nam okno, gdzie wybieramy miejsce, w którym 
chcemy zapisać nasz  film. Nadajemy mu odpowiednią   nazwę 

(pamiętajcie o tym!) i klikamy Save. W zależności od jakości kli-
pu oraz jego długości, czas może się znacznie różnić. Ważny jest 
również posiadany przez nas sprzęt. W związku z tym, że obec-
nie sporo użytkowników posiada zarówno iMaci, jak i ma moż-
liwość kręcenia filmów w jakości HD, będziecie musieli pewnie 
uzbroić się w cierpliwość. Osobiście polecam wstać w tym cza-
sie od komputera, napić się herbaty albo po prostu poleniu-
chować, żeby dać oczom odpocząć. 

Gdy  już  odczekaliśmy  konieczny  czas,  możemy  zabrać 
się  do  kompresowania.  Otwieramy  Spotlighta  i  wpisujemy 
 Compressor.  Naszym  oczom  po  raz  pierwszy  ukazuje  się 

 program do   kompresji.  Jeżeli  korzystamy z Final Cut Studio 
3, to zaraz po uruchomieniu, zobaczymy okno z możliwością 
wyboru paru, najbardziej popularnych  templatek. W związ-
ku  z  tym,  że  chcemy  nasz  film  umieścić  w  serwisie  Youtu-
be,  klikamy  Publish to Youtube,  a  następnie  Choose. Mamy 
już więc wgrane interesujące nas ustawienia (być może pro-
ces ten zupełnie Was ominie, jeżeli zmieścicie się w wymaga-
nych przez Youtube 2 GB). Teraz wystarczy za pomocą me-
tody drag&drop  przeciągnąć nasz klip w miejsce, w którym 
znajdują się ustawienia. W oknie Preview  możemy  zobaczyć, 
jak nasz klip będzie wyglądał po procesie kompresji. Może-
my też sprawdzić, klikając w ikonkę Inspector, ile będzie wa-
żył  plik.  Klikamy  Submit, akceptujemy  warunki  publikacji, 
 znowu Submit i  zaczynamy kompresję. Prawdopodobnie pro-

Final Cut Studio

Odsłona druga
tekst: Krzysztof Flasza Przyszedł czas na kolejną odsłonę cyklu poświęconego Final Cut Studio. Tym 

razem, po naszym pierwszym montażu, skupimy się na wyeksportowaniu 
naszego pliku wynikowego do odpowiedniej jakości. W naszym przypadku – 
do Internetu.
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ces  ten potrwa dosyć długo. Możemy go przyspieszyć, uży-
wając   Apple Qmaster  i dzięki  temu odpalać wszystkie  rdze-
nie naszego Maca, ale tylko w wypadku, gdy nie mamy już 
nic więcej do zrobienia. Komputer wykorzystujący całą moc 
procesora nie będzie chętny do współpracy z innymi progra-

mami. Nie zmienia to jednak faktu, że na 16 rdzeniach proces 
ten odbywa się bardzo szybko.

Jest jeszcze jeden sposób na wysłanie materiału bezpośrednio 
do programu Compressor, prosto z Final Cuta. Aby tak zrobić, 
należy kliknąć w FC File>Send to i wybrać Compressor. Ponow-
nie otworzy nam się Compressor, w którym będziemy musie-
li powtórzyć wszystkie poprzednie czynności. Co jednak, jeżeli 
nie chcemy korzystać z templatki przeznaczonej dla Youtube’a? 
Otóż istnieje wprost nieograniczona liczba możliwości kompre-
sji materiału do tzw. webowego formatu. W związku z dużym 
„bałaganem” w  Internecie, nie ma  jednego wypracowanego 
standardu. Na szczęście takie portale jak Youtube czy Vimeo są 
dosyć elastyczne pod względem formatów plików. Zachęcam 
również do sprawdzania filmów po ukończeniu procesu kom-
presji. W znakomitej większości przypadków nasza kompre-
sja skończy się sukcesem, czasami jednak nasz materiał może 
nie wyglądać tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Wtedy wystar-
czy poszukać innych ustawień, a w tym wypadku najlepiej jest 
kliknąć w kompresorze Window>Settings lub po prostu Com-
mand+3. Znajdziemy  tam sporo webowych  formatów, które 
pozwolą nam dostosować materiał do wybranego serwisu. No 
i oczywiście zachować jak najlepszą jakość!  @

zrób fotoalbum w iPhoto

WYDRUKUJ U NAS!!!

http://www.imagazine.pl/
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Dropbox  jest potencjalnie najprostszym rozszerzeniem naszej 
przestrzeni dyskowej. Mamy już takie serwisy od Apple i  Microsoft 
jak iDisk, czy SkyDrive, ale to Dropbox jest w tej kwestii najbar-
dziej innowacyjny i obecnie bije wszelkie rekordy popularności. 
Obecnie korzysta z niego ponad 25 milionów osób w 175 krajach, 
zapisując na swoje konta ponad 200 milionów plików dziennie. 
Dropbox ponadto wspiera Windows, OS X i  Linuksa w kategorii 
desktopów, oraz iOS, Android i BlackBerry w świecie mobilnym.

Dropbox instaluje na naszym dysku folder o tej samej nazwie 
i wszystko, co do niego wrzucimy – zdjęcia, filmy, dokumenty 
– synchronizuje się z chmurą. Jak tylko skończy się upload (od-
bywający się w tle za pomocą małego programu, który należy 
zainstalować), nasze pliki dostępne są na każdym komputerze, 
tablecie czy telefonie, który autoryzowaliśmy. Dodatkowo, mamy 
również folder publiczny, którym możemy się dzielić ze światem.

Jedną z najciekawszych funkcji jest możliwość dzielenia się ca-
łym folderami z innymi użytkownikami Dropboxa – tak właśnie 
obecnie wykorzystujemy go w  iMagazine. Jeśli więcej niż  jed-
na osoba pracuje nad danym projektem, a wszyscy potrzebuje-
my dostępu do tych samych plików, to wystarczy podzielić się 
utworzonym na  tę okazję katalogiem, który następnie będzie 
aktualizowany automatycznie.  Jak  tylko zapiszę nową wersję 
dokumentu, dodam nowe zdjęcia czy wrzucę nowy plik, to po 
chwili pojawi się u osób, które autoryzowałem do współdzielo-
nego folderu.

Jedną z ważniejszych cech Dropboxa jest fakt, że pliki trzyma-
ne są bezpośrednio na dysku każdego z autoryzowanych kom-
puterów – nie pobieramy ich za każdym razem z chmury. Dzięki 
temu mamy zawsze do nich dostęp, chociaż wtedy musimy pil-
nować, czy na pewno edytujemy najnowszą wersję dokumentu.

  Instalacja 
Proces założenia konta polega na zarejestrowaniu się na stronie 
https://www.dropbox.com/ i pobraniu małego programu na kom-
puter. Oczywiście musimy ten program zainstalować na wszyst-
kich komputerach, na których chcemy korzystać z naszego „wir-
tualnego   pendrive’a”. Dodatkowo, w sklepach na platformach 
mobilnych, trzeba pobrać i zainstalować darmową aplikację.

Następnym   krokiem 
po  zainstalowaniu 
 programu, jest ustawie-
nie w jego preferencjach, 
czy  chcemy  korzystać 

tekst: Wojtek Pietrusiewicz

Przewodnik po najpopularniejszej „chmurze” na świecie

 Na powitanie dostajemy 
mizerne 2 GB miejsca, 
ale pamiętajmy, że jest to 
darmowa przestrzeń

https://www.dropbox.com/
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z domyślnych ustawień Dropbox – synchronizowania wszyst-
kiego, co trafi do katalogu „Dropbox” – czy wolimy podejść do 
tematu z większą precyzją. Włączenie  funkcji  „Selective Sync” 
pozwala nam na bieżąco wybierać z listy foldery, które chcemy 
synchronizować z chmurą. Osobiście korzystam z podstawowe-
go trybu, a jak już nie potrzebuję mieć dostępu do danego pliku 
w chmurze, to przenoszę go w odpowiednie miejsce na kompu-
terze – zaznaczam, że pliki w Dropboxie nie są kopią naszych 
danych,  chyba że mamy dany dokument zachowany  również 
w innym miejscu.

  Od dwóch do stu GB 
Na powitanie dostajemy mizerne 2 GB miejsca, ale pamiętajmy, 
że jest to darmowa przestrzeń. Za pomocą poradnika z poprzed-
niego numeru iMagazine, możecie powiększyć tę przestrzeń do 
20 GB. Jeśli jednak potrzebujecie większej ilości miejsca, to pozo-
staje wyciągnąć portfel i zapłacić za dwie dostępne opcje:
–   Pro 50: 50 GB za 9,99 dolarów miesięcznie  lub 99 dolarów 

rocznie
–   Pro 100: 100 GB za 19,99 dolarów miesięcznie lub 199 dola-

rów rocznie
Dla firm, instytucji i większych potrzeb należy zgłosić się bez-

pośrednio do firmy – możliwe jest negocjowanie znacznie więk-
szych pojemności.

  Współdzielenie plików i folderów 
Jeśli mamy potrzebę podzielenia się jakimś plikiem z drugą oso-
bą, to wystarczy odpowiedni plik przenieść do folderu „ Public” 
wewnątrz   Dropboxa  i pobrać  link do niego. Dostęp do odnoś-
nika uzyskujemy pod prawym przyciskiem myszki lub poprzez 
stronę https://www.dropbox.com/, która również daje nam do-
stęp do naszych danych (po zalogowaniu się). Pamiętajcie tylko, 
że po przeniesieniu pliku do katalogu publicznego musi on się 
również zsynchronizować z chmurą, zanim osoby trzecie będą 
miały do niego dostęp.

Znacznie  ciekawszą  funkcją,  szczególnie  przy  większych 
projektach, galeriach fotografii czy zbiorach plików, jest zapro-
szenie znajomych lub współpracowników do współdzielenia. 
Wystarczy  pod  prawym  przyciskiem  myszy  (lub  za  pomocą 
https://www.dropbox.com/)  wysłać  zaproszenie  do  wybra-
nych  osób  (muszą  też  zainstalować  w  tym  celu  Dropboxa), 
udostępniając im wybrany katalog. Ten ostatni po prostu po-

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
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jawia się u nich na dysku z pełny-
mi prawami zapisu oraz odczytu 
jego zawartości.

  Bezpieczeństwo 
Nasze dane są szyfrowane i gene-
ralnie są bardzo bezpieczne (AES-
256), a transmisja plików odbywa 
się  po  SSL.  Dla  użytkowników, 
ważniejszy zapewne będzie fakt, 
że  serwis przetrzymuje historie 
naszych plików i dokonywanych 
zmian – umożliwia  to przywró-
cenie nadpisanego  lub skasowa-
nego pliku. Historia trzymana jest 
30 dni.

Jedynym znanym zagrożeniem 
jest, jeśli ktoś niepowołany zasią-
dzie do naszego komputera i do-
bierze się do pliku z naszym ID. 
Po jego skopiowaniu będzie mógł 
podawać się za nas, ze swojego 
własnego komputera. Oczywiś-
cie musimy sami dbać o to, żeby 
nikt nam się nie dobrał do pry-
watnych danych i podejrzewam, 
że Dropbox będzie ostatnią  rze-
czą, którą powinniśmy się mar-
twić,  jeśli nasz wróg uzyska do 
nich  dostęp.  Niemniej  jednak, 
dla  własnego  bezpieczeństwa 
nie trzymajcie tam filmów z miłosnymi uniesieniami z kochan-
ką, dokumentów z wierszami wyklinającymi szefa czy PIN-u do 
karty kredytowej.

  Moje doświadczenia 
Z Dropboxa korzystam już ładnych kilka miesięcy i jest to jedno 
z tych narzędzi, bez których nie wyobrażam sobie pracy w przy-
szłości. A przynajmniej dopóki nie pojawi się coś lepszego. Jest 
szczególnie przydatny,  jeśli mamy więcej niż  jeden komputer 

i chcemy mieć dostęp do wybranych plików na wszystkich na-
szych urządzeniach. W moim przypadku idealnie spisuje się pod-
czas pisania artykułów, takich jak ten – do plików trzymanych na 
Dropboxie mam dostęp zawsze i wszędzie, z iPada,  iPhone’a czy 
akurat testowanego Maka. Jak chcę przenieść się sprzed biurka 
na kanapę, to wystarczy zapisać plik i kontynuować jego edycję 
na iPadzie czy MacBooku.

Niesamowite, jak człowiek przyzwyczaja się do dobrego... po-
lecam bez wahania – każdemu!  @

http://www.inis.pl
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Cała Muzyka tekst: Jarosław Cała, Norbert Cała

Onra 
Long Distance

Intro / My Comet / My Mind Is Gone 
feat. Olivier Daysou / Rock On / Sitting 
Back / High Hopes feat. Reggie B / Girl 
/ Send Me Your Love / WeeOut feat. 
Buddy Sativa / Moving / Mechanical / 
Don’t Stop / The One feat. T3 from Slum 
Village / Oper8tor / Long Distance feat. 
Olivier Daysoul / Tape This / To The Beat 
feat. Walter Mecca / Wonderland / Jeeps 
/ L.I.A.B. / Cherry (Outro)

Onra to postać mało znana szerokiej pu-
bliczności, ale w świecie niszowych elek-
troniczno-hip-hopowych dźwięków zago-
ścił w już na dobre. Francuz, o korzeniach 
wietnamskich, wydał 5 albumów i każdy 
z nich był zdecydowanie odjechany. Long 
Distance  to najnowszy wymysł muzyka 
i tym albumem Onra przebił się do szerszej 
zdecydowanie publiczności. Jednym z jego 
nowych słuchaczy zostałem ja, a przed tym 
wydaniem nie miałem nawet pojęcia o jego 

istnieniu. Teraz, na pewno będę sprawdzał 
każdy nowy album. Płyta, to w większości 
instrumentalne numery, ale swoje miej-
sce znalazły  również bardziej „piosenko-
we” wykonania, takie jak tytułowy „Long 
Distance” – z udziałem Oliviera Daysoul, 
„High  Hopes” oraz wokalem Reggie B. Kli-
mat albumu jest niesamowity – od synte-
zatorów z lat 80, po mocno pocięte baso-
we bity, a nawet wschodnie korzenie Onry, 
np. motywy z japońskich gier. W utworze 
„The One” usłyszymy trochę rapu od T3, 
ze znanej grupy Slum Vilage, więc mamy 
wszystko. Myślę, że ciężko to dzieło zaszu-
fladkować. Elektroniczno-instrumentalny 
 Hip-Hop? Słychać też stary funk i mnóstwo 
klawiszy. Jedynie można przyczepić się do 
tego, że cały album nie jest spójny, braku-
je mu płynności. Może tak miało być, ale 
mi to trochę przeszkadza. Na pewno war-
to go sprawdzić, dla chociażby trzech utwo-
rów, które wymieniłem powyżej.  (JC) 

http://itunes.apple.com/us/album/
long-distance/id371341181

J. Period, The Roots & 
John Legend 
Wake Up! Radio

Compared to What / Hard Times / Little 
Ghetto Boy / Wake Up Everybody (feat. 
Common and Melanie Fiona) / Our Ge-
neration / Love the Way It Should Be 
/ Hang On in There / I Can’t Write Left 
Handed / Wholy Holy / I Wish I Knew 
How It Would Feel to Be Free / Shine

John Legend  i The Roots, we wrześniu 
2010 roku, nagrali świetną płytę – „Wake 
up”. Płyta przyniosła artystom trzy nagro-
dy Grammy i w pełni sobie na nie zasłu-
żyła. Jednak znany DJ i mistrz mixtapów, 
J.Period stwierdził, że to za mało. Odezwał 
się do chłopaków z The Roots oraz Johna 
Legenda i postanowił wraz z nimi stwo-
rzyć „coś” jeszcze lepszego. Z 11 numerów 
zrobiło się aż 32, dogranych zostało sporo 
nowych wokali oraz partii  instrumental-

nych. Jeśli chodzi o instrument, to oczy-
wiście The Roots nie zawiedli. Questloove 
i jego perkusja standardowo zasługuje na 
wyróżnienie, ale każdy, kto zna The  Roots, 
doskonale o tym wie. Wokalna strona pły-
ty to John Legend, którego głosu nie trze-
ba  reklamować. Na płycie nie zabrakło 
również gości z  rap-sceny  i  jest  to sama 
czołówka m.  in. Common, Kanye West, 
Q-tip, Rakim, Pete Rock & Cl Smooth.

Całość poskładał J.Period i trzeba przy-
znać, że wyszło świetnie. Materiał jest bar-
dzo spójny dzięki temu, że słucha się go 
jak radia. Stąd nazwa: „Wake up! Radio”. 
Album to ukłon w stronę najlepszych cza-
sów czarnej muzyki, dlatego co chwilę sły-
szymy ikony, takie jak: James Brown, Nina 
Simone, Isaac Hayes, Sam Cooke, Aretha 
Franklin.   (JC)

http://itunes.apple.com/us/album/
wake-up/id385274753

http://itunes.apple.com/us/album/long-distance/id371341181
http://itunes.apple.com/us/album/wake-up/id385274753
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Gorillaz 
The Fall

Phoner To Arizona / Revolving Doors / 
HillBilly Man / Detroit / Shy-town / Little 
Pink Plastic Bags / The Joplin Spider / 
The Parish of Space Dust / The Snake 
In Dallas / Amarillo / The Speak It 
Mountains / Aspen Forest / Bobby In 
Phoenix / California And The Slipping Of 
The Sun / Seattle Yodel

Jeśli jesteście fanami Gorillaz, to nie mu-
szę Wam przedstawiać płyty „The Fall”, 
którą to zespół udostępnił całkowicie za 
darmo, na swojej stronie, 25 grudnia. Ma-
teriał umieszczony na  „The Fall”,  zare-
jestrowano  na  przełomie  października 
i  listo pada 2010  roku, w  trakcie długie-
go  tournee Gorillaz po Stanach Zjedno-
czonych.  Sami  artyści,  ukrywający  się 
pod animowanymi postaciami, określa-
ją  go  jako dziennik  z podróży po USA. 
Widać  to zresztą po  tytułach utworów: 
„ Detroit”,  „Aspen  Forest”  czy  „Seattle 
Yodel”.  Winien  jestem  Wam  wyjaśnie-

nie, dlaczego piszę o  tak  starej płycie. 
Powodów jest kilka. Płyta właśnie poja-
wiła się w  iTunes  Store, została stworzo-
na w całości, w czasie podróży, na  iPa-
dzie oraz w  AppStore pojawił się program 
„Korg   iElectribe   Gorillaz   Edition”.  Samą 
płytę musimy odbierać raczej jako brud-
nopis. Niektóre utwory sprawiają wraże-
nie, jakby były niedokończone i w przy-
szłości miały zostać rozwinięte. Płyta jest 
też dużo  spokojniejsza niż poprzednie 
wydane przez zespół krążki, a jej charak-
ter najlepiej oddaje utwór „HillBilly Man” 
– świetna ballada z zaskakującym, nie-
samowitym   beatem.  Słuchając  jej,  po-
czułem się  jakbym był w  samochodzie 
z Gorillaz, na jakiejś amerykańskiej auto-
stradzie. Płytę polecam głównie zagorza-
łym fanom zespołu – ci będą zachwyceni. 
Pozostali słuchacze mogą odnieść wraże-
nie, że otrzymali niedokończony krążek 
i poczuć się nieco zawiedzeni.  (NC)

http://itunes.apple.com/us/album/
the-fall/id426769414

Lenka 
Two

Two / Heart Skips A Beat / Roll With 
The Punches / Sad Song / Everything 
At Once / Blinded By Love / Here To 
Stay / You Will Be Mine / Shock Me Into 
Love / Everything’s Okay / The End Of 
The World

Australijską piosenkarkę o czechosłowac-
kich  korzeniach,  Lenkę,  polski  odbior-
ca zna zapewne z przeboju „The Show” 
z  reklamy  ramówki  TVN.  To  był  singel 
z pierwszej płyty zatytułowanej: „Lenka”. 
Teraz wokalistka  powraca  z drugą  pły-
tą, pod przewrotnym tytułem… „Lenka”. 
Na płycie dostajemy 11 utworów, w sty-
lu  bardzo  podobnym  do  tego,  co  sły-
szeliśmy na pierwszej płycie. Wszystkie 
utwory są bardzo melodyczne i śpiewne. 
Zdecydowanie, na pierwszy plan w każ-
dym  z  utworów  wybija  się  ciepły  głos 
Lenki. Utworem jakby żywcem przenie-
sionym z pierwszej płyty jest „Roll With 

the  Punches”,  jednak  promujący  płytę 
singel: „Heart Skips A Beat” nadaje pły-
cie świeżego charakteru. Słychać w nim 
dużo więcej  akcentów elektronicznych, 
jest  też  znacznie  bardziej  dynamiczny. 
Podobne kontrasty mamy na  całej pły-
cie. Na „Two”, piosenki liryczne przepla-
tają  się  z wesołymi.  Stanowi  to bardzo 
fajny  zestaw na wiosenne  leniuchowa-
nie w hamaku. Za nową płytę Lenki od-
powiadają: współpracownik Madonny – 
Guy Sigsworth, a także Ben Allen ( Animal 
 Collective,  Gnarls  Barkley)  i   Eg  White 
( Adele).  To  właśnie  dzięki  nim,  Lenka 
nabrała trochę nowego brzmienia. Inspi-
racją dla płyty była prawie roczna trasa 
koncertowa, przeprowadzka z   Australii 
do Ameryki oraz zaręczyny z Jamesem 
 Gulliverem Hancockiem (który od począt-
ku odpowiada za wizualną stronę płyt, 
teledysków i koncertów Lenki).  (NC)

http://itunes.apple.com/us/album/
two/id424436458

http://itunes.apple.com/us/album/the-fall/id426769414
http://itunes.apple.com/us/album/two/id424436458
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Sałatka 
z ogórkiem, szynką  
i jabłkiem przepis: Małgorzata Łada

Ogórek i jabłko umyć, osuszyć (nie obierać). Z jabłek wykroić gniazda nasienne 
i skropić cytryną (żeby nie ściemniało). Ogórek i jabłko (wraz ze skórką) pokroić 
w nieduże słupki o wysokości ok. 2 cm. Szynkę pokroić w nieco grubsze słupki. 
Wszystkie składniki przełożyć do salaterki i delikatnie wymieszać z majonezem.

Smacznego!

• 1 długi ogórek wąż
• 1 duże, kwaskowe jabłko
• sok z 1/2 cytryny
• 25 dag szynki (w kawałku)
• 4 łyżki majonezu


